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”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et
opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan” –

Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja 
liikuntaharrastukset 

Päivi Berg & Marja Kokkonen

Tarkastelemme sateenkaarinuorten kokemuksia syrjinnästä koululiikunnassa ja lii-
kuntaharrastuksissa, heidän näkemyksiään koululiikunnan ja liikuntaharrastusten
käytännöistä sekä heidän esittämiään keinoja koululiikunnan ja liikuntaharrastus-
ten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.  Aineistona käytämme kymme-
nen  13–17-vuotiaan  sukupuoli-  ja/tai  seksuaalivähemmistöön  kuuluvan  nuoren
haastatteluita. Analyysitapamme on outouttava luenta. Tarkastelemme koululiikun-
nan ja liikuntaharrastusten itsestään selvinä pidettyjä käytäntöjä sekä sateenkaari-
nuorten näissä konteksteissa kokemaa ja havaitsemaa oudoksuntaa. Jotkut nuoret
eivät olleet kokeneet syrjintää koululiikunnassa ja liikuntaharrastuksissa, joidenkin
kokemukset  vaihtelivat  ulossulkemisesta  fyysiseen  väkivaltaan.  Ongelmatilanteet
jakautuivat  rakenteellisella  tasolla  liikuntatuntien  ja  -harrastusten  sukupuolitta-
vaan kieleen ja käytäntöihin, yksilötasolla näiden tilanteiden aiheuttamaan epämu-
kavuuteen. Nuorten saadessa itse päättää, missä ryhmässä tai roolissa he liikunta-
tunteilla tai -harrastuksissa toimivat, oli osallistuminen haasteettomampaa. Nuor-
ten mielestä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävät sukupuolittavan ilmaisun ja
käytäntöjen välttäminen, sekaryhmät sekä syrjintään puuttuminen.

Johdanto

Vuonna 1973 julkaistu tutkimus  Nuorison asenteista vähemmistöihin (Aalto & Saarinen
1973) selvitti suomalaisten lukiolaisten asenteita erilaisiin sukupuoli- ja avioliittomoraalin
vähemmistöiksi nimettyihin ihmisryhmiin. Lukiolaiset suhtautuivat tuolloin kielteisimmin
”homoseksuaaleihin” ja  ”irtolaisnaisiin”.  Siinä missä  avioliittonormien  rikkojia  pidettiin
”lähes tavallisina ihmisinä”, ”seksuaalinormeista poikkeavia laivatyttöjä,  irtolaisnaisia ja
homoseksuaaleja torjuttiin voimakkaasti”. (Aalto & Saarinen 1973, 48, 56.) Vähemmistö-
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ryhmistä kaikkein torjutuimpia olivat homoseksuaalit: yli 40 prosenttia vastaajista ei halun-
nut olla heidän kanssaan missään tekemisissä (Aalto & Saarinen 1973, 68). Sukupuolivä-
hemmistöistä kyseisessä tutkimuksessa ei puhuta. 

Nykyään  sukupuolivähemmistöihin  sisällytetään  inter-,  trans-  ja  muunsukupuoliset
ihmiset,  joiden  biologinen,  sosiaalinen  tai  psyykkinen  sukupuoli  eivät  vastaa  toisiaan
(Alanko 2014; Kokkonen 2012; 2015). Seksuaalivähemmistöihin kuuluva voi kokea ole-
vansa esimerkiksi lesbo, homo, biseksuaali, aseksuaalinen, panseksuaali tai queer (Kokko-
nen 2015). Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen viitataan Suomessa
sateenkaarevuudella (Seta ry. 2019; Taavetti 2018) ja etenkin kansainvälisesti muotoillulla
ilmaisulla LGBTQI+ (lesbian, gay, bisexual, trans*, queer, intersexual sekä kaikki muut
mahdolliset sukupuolen ja seksuaalisuuden muodot).

Hyväksyvä  asennoituminen  sukupuoli-  ja  seksuaalivähemmistöihin  on  2000-luvulla
ollut pohjoismaissa eurooppalaisittain kärkipäässä (Kjaran & Lehtonen 2018, 1035). Suo-
malaiset  arvioivat  kuitenkin  seksuaalisen  suuntautumisen  sekä  sukupuoli-identiteetin
perusteella  tapahtuvan syrjinnän  EU-jäsenmaiden keskiarvoon verrattuna keskimääräistä
yleisemmäksi maassamme (Syrjintä Suomessa 2014, 5). Melkein 50 vuotta on kulunut Aal-
lon ja Saarisen (1973) tutkimuksesta, mutta aihe – nuorten suhtautuminen vähemmistöihin
– on edelleen ajankohtainen.

Ei-heteroseksuaaliset  8.–9.-luokkalaiset  sekä  lukiolaiset  kokevat  hetero-oppilaita
useammin koulutovereidensa kiusaavan (Kurki-Kangas ym. 2019), ja lukiolaiset transnuo-
ret  kokevat cisnuoria1 enemmän yksinäisyyttä ja  kiusaamista koulussa ja  vapaa-ajallaan
(Ruuska 2019). Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevista sateenkaarinuoristakin 36 pro-
senttia on raportoinut tulleensa jossain vaiheessa koulu-uraansa kiusatuksi sateenkaarevuu-
tensa vuoksi (Huotari ym. 2011). Kiusaajat olivat yleensä toisia oppilaita, mutta myös kou-
luhenkilökunnan koettiin kiusaavan tai hiljaisesti hyväksyvän kiusaamisen.  

Ei-heteroseksuaaliset ja transnuoret kokevat syrjintää koululiikunnassa (Lehtonen 2003,
2018;  Kokkonen 2012,  2015;  Taavetti  2015).  LGBTQI+-nuoret  ovat  myös  raportoineet
sanallista ja fyysistä häirintää enemmän koululiikunnassa kuin muissa liikuntaympäristöis-
sä (Symons ym. 2014). Liikuntatunneilla ongelmalliseksi ja ahdistavaksi on koettu esimer-
kiksi  kouluväkivalta,  sukupuolinormatiivinen kohtelu (Devís-Devís  ym. 2018; Lehtonen
2018, 130) sekä suihku-, pukuhuone- ja wc-tilat ja liikuntasalit (Huotari ym. 2011, 68; Taa-
vetti 2015, 82; Kosciw ym. 2018; Devís-Devís ym. 2018), joissa sateenkaarinuoria saate-
taan vältellä ja he itse saattavat pelätä seksuaalisen suuntautumisensa paljastumista sekä
kokea olonsa turvattomaksi tai epämukavaksi (Lehtonen 2003, 224–225; Lehtonen 2018;
Kosciw ym. 2018). Liikunnanopettajan syrjivän käyttäytymisen, kuten halveksuvien katsei-
den tai loukkaavien, seksuaalissävytteisten vitsien, takia osa sateenkaarinuorista on jäänyt
luvatta tai jonkun muun syyn varjolla pois liikuntatunneilta ja pelännyt liikuntatunneille
menemistä (Kokkonen 2012, 36, 41). 

Jo  vuosikymmeniä  eri  maissa  tehdyt  tutkimukset  ovat  kuvanneet  koululiikunnan  ja
urheilun kentiksi, joilla sukupuolittuneita valtasuhteita uusinnetaan (Scraton 1986; Talbot
1993; Brown & Evans 2004; Larsson ym. 2009; Berg 2010; Herrala 2015; Berg & Kokko-
nen 2016). Koululiikunnan heteroseksismiin ja homofobiaan (Morrow & Gill 2003; Ayvazo
& Sutherland 2009; Gill ym. 2010; Piedra ym. 2016) sekä sateenkaariväen ulossulkemiseen
(Hargie ym. 2017; Devís-Devís ym. 2018) puututaan hyvin vähän (Morrow & Gill 2003;
Gill ym. 2010; Piedra ym. 2016). ”Homottelua” käytetään koululiikunnassa ja liikuntahar-

1 Koettu sukupuoli vastaa syntymässä määriteltyä.

https://doi.org/10.33350/ka.87202 44

https://doi.org/10.33350/ka.87202


”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan” 

rastuksissa etenkin homojen ja lesbojen syrjintäkeinona. Homofobisen sanallisen kiusaami-
sen on osoitettu ennustavan runsaampaa koettua masennusta,  ahdistusta ja  stressiä  kuin
fyysisen kiusaamisen (Symons ym. 2014). Luokka- ja harrastustovereiden syrjivä kohtelu
myös pahentaa trans- ja muunsukupuolisten nuorten ristiriitaista suhdetta omaan ruumii-
seensa (Hargie ym. 2017). 

Kansainvälisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten lii-
kuntaharrastus- ja urheilututkimus on ollut erittäin vähäistä (Kavoura & Kokkonen 2020).
Kotimainen tutkimus osoittaa etenkin muunsukupuolisten nuorten kokevan liikuntaharras-
tuksissaan syrjintää: lähes 70 prosenttia heistä kertoo kokeneensa usein tai joskus epäasial-
lista kohtelua liikuntaharrastuksessa. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista selvästi
yli  puolet  kertoi  usein tai  joskus kokemastaan epäasiallisesta  kohtelusta.  (Hakanen ym.
2019, 49.) Koetun rakenteellisen syrjinnän keskeiseksi muodoksi on tunnistettu sukupuoli-
tetut pukuhuonetilat, jotka pakottavat etenkin transsukupuoliset välttämään niitä liikunta-
harrastuksissaan. (Kokkonen 2012, 36; Taavetti 2015, 100). Sateenkaarinuoret ovat arvioi-
neet urheilun asenteet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan pääosin kielteisiksi.
Osa taas ei osaa arvioida asiaa – mahdollisesti siksi, että he eivät ole osallistuneet liikunta-
harrastuksiin. (Alanko 2014, 34; Taavetti 2015, 101.) 

Aiemmassa tutkimuksessa korostuvat koululiikunnassa ja liikuntaharrastuksissa koettu
syrjintä ja tästä seurannut oireilu, ongelmalliset tilat ja näin ollen sateenkaarinuorten osal-
listumisen esteet. Lisäksi on tarkasteltu nuorten asenteita yleisesti eri vähemmistöryhmiä
kohtaan, jolloin sateenkaarinuoret ovat olleet yksi näistä vähemmistöistä. Tiedossamme ei
ole tutkimuksia sateenkaarinuorten näkemyksistä siitä, miten yhdenvertaisuutta voitaisiin
edistää liikunnanopetuksessa tai liikuntaharrastuksissa. 

Tarkastelemme artikkelissa sateenkaarinuorten syrjintäkokemuksia koululiikunnassa ja
liikuntaharrastuksissa, heidän näkemyksiään koululiikunnan ja liikuntaharrastusten käytän-
nöistä sekä heidän esittämiään keinoja koululiikunnan ja liikuntaharrastusten yhdenvertai-
suuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Artikkelimme kiinnittyy 2010-luvulla Suomessa virin-
neeseen monitieteiseen tutkimuskeskusteluun, jossa on tunnistettu ja tehty näkyväksi lii-
kunnan ja urheilun käytännöissä ja rakenteissa ilmenevää epätasa-arvoa sekä yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvopyrkimyksiä. Tutkimuksemme paikkaa tiedontarvetta sateenkaarinuorten
liikuntakokemuksista ja -käsityksistä Suomessa sekä tarjoaa uusia näkökulmia sosiaali- ja
käyttäytymistieteelliseen keskusteluun sukupuolittuneista käytänteistä koululiikunnassa ja
nuorten liikuntaharrastuksissa.

Aineisto ja analyysi 

Jyväskylän  yliopiston  liikuntatieteellisen  tiedekunnan  ja  opetus-  ja  kulttuuriministeriön
vuosina 2018–2021 rahoittamassa ”Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjumi-
nen  urheilussa  ja  koululiikunnassa:  sukupuoli-  ja  seksuaalivähemmistöjen  näkökulma
(PREACT)” -tutkimushankkeessa keräämämme tutkimusaineisto koostuu eri puolelta Suo-
mea olevan kymmenen sateenkaarinuoren haastattelusta. Iältään 13–17-vuotiaista (ka. 15,7
vuotta) haastateltavistamme kuusi opiskelee lukiossa ja neljä yläkoulussa. Seksuaaliselta
suuntautumiseltaan  nuoret  ovat  ei-heteroseksuaalisia,  osa  transnuoria  ja  osa  cisnuoria.
Kaikki haastateltavat ovat osallistuneet koulun liikunnanopetukseen. Pääosa heistä harras-
taa tai on harrastanut liikuntaa ohjatusti tai liikuntaseurassa. Muutaman liikuntaharrastus on
omatoimista. Kaikki sateenkaarinuoret eivät osallistu koululiikuntaan tai harrasta liikuntaa
(Alanko 2014, 28; Lehtonen 2018, 130), mutta koska olimme nimenomaisesti kiinnostunei-
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ta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien koululiikunta- ja liikuntaharrastusko-
kemuksista, tutkimukseemme valikoitui nuoria, joilla näitä kokemuksia on.

Haastateltavat tavoitettiin sähköpostilistojen kautta sekä tutkijoiden pyynnöillä välittää
haastattelukutsua sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnatuissa palveluissa ja järjes-
töissä. Yhteyttä ottivat nuoret tai heidän vanhempansa, jotka välittivät nuoren yhteystiedot.
Hankkeella oli  Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan puolto. Tietosuojaa koskevan
vaikutustenarvioinnin toimitimme yliopiston tietosuojavastaavalle. Haastattelukriteerinä oli
nuoren  sekä  hänen  huoltajansa  antama  kirjallinen  haastattelusuostumus.  Haastattelujen
alussa kävimme läpi haastateltaville ja heidän huoltajilleen etukäteen toimittamamme tutki-
mustiedotteen ja -sopimuksen2 sekä tutkimuksen mahdolliset hyödyt (mahdollisuus keskus-
tella liikuntatunneista ja –harrastuksista, kunnioittavasti kuulluksi tulemisen kokemus, voi-
maantuminen) ja haitat (syrjintäkokemusten ja -havaintojen muistelemisesta mahdollisesti
aiheutuva lyhytaikainen epämukavuus). Tarjosimme nuorille mahdollisuuden puhua haas-
tattelun jälkeen Marja Kokkosen kanssa, joka on Valviran laillistama psykologi ja Suomen
Psykologiliiton sertifioima liikunta- ja urheilupsykologi. Korostimme nuorten oikeutta olla
vastaamatta  epämukaviin  kysymyksiin  ja  mahdollisuutta  saada  luettavakseen  äänitetyn
haastattelun litterointi. Myös muistutimme haastateltaviemme pysyvän tutkimusjulkaisuis-
sa tunnistamattomina.

Hankkeen nimessä,  haastattelukutsussa ja  haastatteluissa puhuimme sukupuoli-  ja/tai
seksuaalivähemmistöistä. Tutkimuksen edetessä halusimme kuitenkin varmistaa, ettemme
tuottaisi uudelleen heteroutta ja kaksinapaista sukupuolikäsitystä normina. Kysyimme jäl-
kikäteen haastattelemiltamme nuorilta, miten he toivoisivat itseään julkaisussamme kutsut-
tavan. Yhdeksän nuorta vastasi sähköpostiimme. Kaikki mainitsemamme ilmaisut saivat
kannatusta.  Tiedostamme,  etteivät  ei-heteroseksuaaliset  ja  trans*ihmiset  muodosta  yhte-
näistä ryhmää (esim. Lehtonen 2018). Koska haastateltuja nuoria on kymmenen ja haluam-
me taata heidän tunnistamattomuutensa, aineisto ei mahdollista näkemysten ja kokemusten
vertailua näiltä osin, eivätkä aineistolainaukset  sisällä esimerkiksi yksittäisen tutkittavan
ikää tai harrastuksen yksityiskohtia3.  Anonymiteetin takaamiseksi  viittaamme haastatelta-
viin haastattelun järjestysnumerolla ja olemme muuttaneet murreilmaisuja yleiskielisiksi.

Tutkimuseettisistä  syistä  alaikäisten  tutkimus edellyttää  tavallisesti  huoltajan  suostu-
musta. Lapsuus- ja nuorisotutkimuksessa on kuitenkin aihepiirejä, kuten vanhempien lap-

2 Tiedotteessa kerrottiin tutkimuksen tausta, tarkoitus ja toteutus, tutkittavien henkilötietojen
suojaminen, säilytys ja arkistointi, hankkeessa työskentelevien yhteystiedot, osallistumisen
vapaaehtoisuus sekä tutkimuksen mahdolliset hyödyt ja haitat tutkittaville. Haastatteluai-
neistoja sekä rekisteriä säilytetään kymmenen vuotta tutkimuksen päättymisestä:  äänitie-
dostoja yliopiston palvelimella  tutkijoiden käyttäjätunnusten ja  salasanojen takana,  litte-
rointeja lukitussa kaapissa lukittavassa työhuoneessa ja rekisteriä anonymisoituna liikunta-
tieteellisen  tiedekunnan  arkistossa.  Yhteystiedot  hävitetään  tutkimushankkeen  päätyttyä.
Tunnistamista edesauttavat tiedot on poistettu tai anonymisoitu aineiston käsittelyvaiheessa.
Kerättyjä tietoja käsittelevät vain kyseisen hankkeen nimetyt tutkijat. Tutkimussopimuksel-
la nuori vahvisti, että hän on saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta, hänellä on oikeus kes-
keyttää osallistumisensa tai peruuttaa suostumuksensa ja että hän on tutustunut rekisteröi-
dyn oikeuksiin ja rajoituksiin. Lisäksi nuori antoi suostumuksensa erityisiin henkilötieto-
ryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyyn (terveys/hyvinvointi, seksuaalista käyttäytymistä tai
suuntautumista koskevat tiedot).

3 Julkaistavaksi hyväksytty käsikirjoitus lähetettiin myös nuorille aineisto-otteiden hyväksy-
mistä varten.
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siinsa kohdistama väkivalta,  joissa haastattelusuostumuksen pyytäminen huoltajalta olisi
vastoin lapsen etua (ks. Mäkelä 2010; Pekkarinen 2018). Edellyttämämme huoltajan suos-
tumus merkitsee, että nuori oli jo käsitellyt sukupuoleensa ja/tai seksuaalisuuteensa liittyviä
asioita vähintään yhden huoltajansa – useampi monien muidenkin – kanssa. Samanaikai-
sesti  rajasimme tutkimuksemme ulkopuolelle  ne  meihin  yhteyttä  ottaneet  nuoret,  jotka
eivät olleet vanhemmilleen ”ulkona”. 

Teimme vajaasta puolesta tunnista reiluun tuntiin kestäneet yksilöhaastattelut nuorten
kodeissa, kirjastojen kokoustiloissa tai yliopiston työhuoneessa. Taustatietoina kysyimme
ikää, luokka-astetta, harrastuksia, perheenjäseniä sekä koettua sukupuolta ja seksuaalista
suuntautumista. Varsinaiset teemat olivat koululiikunta- ja liikuntaharrastuskokemukset, lii-
kuntatunneilla ja liikuntaharrastuksissa koettu ja havaittu syrjintä sekä voimavarat, jotka
tarkoittavat tässä etenkin keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi koululiikun-
nassa ja liikuntaharrastuksissa. Litteroituna (Calibri 11pt, riviväli 1) haastatteluaineistoa oli
156 sivua. 

Koodasimme aineistosta kohdat, jotka käsittelivät liikuntatunneilla koettua ja havaittua
syrjintää,  ongelmallisiksi  koettuja  koululiikunnan ja  liikuntaharrastusten käytäntöjä  sekä
keinoja, joilla koululiikunnan ja liikuntaharrastusten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voitai-
siin parantaa etenkin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kannalta. Jatkoimme analyysia
jäljittämällä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, sukupuolen moninaisuuden ja sukupuolitietoi-
suuden paikkoja koululiikunnan ja liikuntaharrastusten käytännöissä. 

Analyysitapamme on outouttava luenta. Viittaamme tällä pitkälti samaan kuin feministi-
sen kirjallisuudentutkimuksen piirissä kehitetyissä vastakarvaan lukemissa (Fetterley 1978)
ja feministisessä lähiluvussa (Mills 1995), joiden avulla lukija kyseenalaistaa valtakulttuu-
rin oikeuden määrittää merkityksiä. Näitä luentatapoja yhdistäväksi ymmärrämme hetero-
normatiivisten diskurssien sekä niitä tuottavien rakenteiden tarkastelun – toisin lukemisen.
Esimerkiksi Sedgwickin (1990) mukaan tietoteorian sisään rakentunut seksuaalisuuksien
epäsymmetria ilmenee heteronormatiivisuutena. Pyrimme outouttamalla yhtäältä näkemään
arkiset ja itsestään selviksi käsitetyt käytännöt vieraina (Delamont & Atkinson 1995; Väns-
kä 2011, 459), toisaalta tarkastelemaan kriittisesti nuorten arjessaan kohtaamaa oudoksun-
taa. Neuvotteluissa sukupuolittuneista valtasuhteista ja yksilön vastareaktioista on kuiten-
kin muutoksen mahdollisuus (Berg 2007; Larsson ym. 2009). Olemme hankkeen edetessä
myös tutkijoina outouttaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistö -termit ja päättäneet puhua
artikkelissa  sateenkaari-  ja  LGBTIQ+  -nuorista.  Seuraavaksi  esittelemiämme  tuloksia
havainnollistavat aineisto-otteet olemme valinneet sen perusteella, että ne ovat tyypillisiä ja
kiteyttävät useamman nuoren näkemyksiä. 

Sateenkaarinuorten kokema ja havaitsema syrjintä liikuntatunneilla ja liikuntahar-
rastuksissa

Johdannossa esiteltyjen Aallon ja Saarisen (1973) tutkimustulosten voi – vähemmistöryh-
mien nimeämisen politiikan muutoksen lisäksi – katsoa kertovan osaltaan nuorten vuosi-
kymmenten saatossa muuttuneista asenteista sateenkaariväestöä kohtaan. Se, että naisten ja
miesten homoseksuaaliset teot oli kriminalisoitu Suomessa vuosina 1894–1970, heijastui
epäilemättä vielä Aallon ja Saarisen (1973) tutkimien lukiolaisnuorten asenteisiin. Syrjintä
seksuaalisen suuntautumisen perusteella kriminalisoitiin Suomessa vasta vuonna 1995, ja
syrjintä sukupuoli-identiteetin perusteella vuonna 2004 (Mustola 2007). Laki transseksuaa-
lin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002) tuli voimaan vuotta aiemmin. 
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Viimeaikainen sateenkaariväen asemaa koskeva yhteiskunnallinen kehitys näkyy Suo-
messa  esimerkiksi  tasa-arvolain  (Laki  naisten  ja  miesten  välisestä  tasa-arvosta
8.8.1986/609)  ja  yhdenvertaisuuslain  (1325/2014)  vuonna  2014  tehdyissä  päivityksissä.
Tasa-arvo tarkoittaa lainsäädännössä kaikkien samanarvoisuutta yksilöinä ja yhteiskunnan
jäseninä  riippumatta  sukupuolesta  ja  sukupuoli-identiteetistä  (Laki  naisten  ja  miesten…
8.8.1986/609, 7§). Yhdenvertaisuus taas koskee ihmisten samanarvoisuutta yksilöinä lain
edessä riippumatta esimerkiksi iästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai seksuaali-
sesta suuntautumisesta (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 8 §). Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
ovat  myös  uusimman  liikuntalain  tavoitteiden  toteuttamisen  lähtökohtia  (Liikuntalaki
390/2015, 2 §). Ne ovat niin ikään esillä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
(Opetushallitus  2014)  opetuksen  järjestämistä  koskevissa  velvoitteissa,  arvoperusteissa,
perusopetuksen tehtävissä, toimintakulttuuria ohjaavissa periaatteissa sekä oppiainekohtai-
sissa ohjeissa. Vuosiluokkien 1–9 liikunnan opetussuunnitelman ohjeissa todetaan liikun-
nan avulla edistettävän yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuettavan kult-
tuurista moninaisuutta (Opetushallitus 2014, 148, 273, 433). 

Haastattelemiemme nuorten omakohtaiset syrjintäkokemukset koululiikunnassa vaihte-
livat. Muutamat eivät olleet kokeneet liikuntatunneillaan syrjintää. Toiset kertoivat muiden
oppilaiden heihin kohdistamasta juoruilusta, tuijottamisesta ja ulossulkemisesta – jopa pot-
kimisesta,  lyömisestä  ja sylkemisestä.  Osa nuorista  ei ollut yläkoulussa uskaltanut tulla
kaapista pelätessään kiusaamista. Muutamat kertoivat useita vuosia ala- ja/tai yläkoulussa
kestäneestä kiusaamisesta, josta he eivät välttämättä olleet kertoneet liikunnanopettajille:

Haastateltava 1: [ulkoliikunnassa] siel oli pari [muulla luokalla olevaa] poi-
kaa, jotka dissas mua siitä, et mun nimi on […]. Heti kun mä tuun siihen […],
jossa vaihetaan luistimet, joku poika on sillee ”ooks sä muija vai jätkä”. Mä
oon, et ”miks sua kiinnostaa?” ja se on sillee ”vastaa vaan” ja mä oon ”jät-
kä” ja se on sillee ”ei oo mitään mahiksii” ja mä ”toi on vähän epäkohtelias-
ta” ja se on ”joo joo, sori sori”. […]

Haastattelija: Oliks siinä sitä opettajaa sillon vai oliks se niin, et se ei kuul-
lu?

Haastateltava 1: Ei se opettaja ollu sillon ja mä en kertonu koskaan […].

Haastattelemistamme nuorista useampi oli vastaavanlaisesti joutunut toistuvasti oikeutta-
maan omaa olemassaoloaan ja itsemäärittelyään muille oppilaille. Nuoret kertoivat myös
liikuntatunneilla havaitsemastaan oppilaiden muihin oppilaisiin kohdistamasta syrjinnästä.
Puolet oli havainnut homottelua, mutta ylipäätään he katsoivat syrjittävän ”kaikkii muita
paitsi kahteen sukupuolilokeroon mahtuvia heteroita valkoihoisia” (Haastateltava 2). Mui-
hin oppilaisiin kohdistuvan syrjinnän katsottiin pohjautuvan ”erilaisuuteen”, ystävien puut-
teeseen, liikunnalliseen taitamattomuuteen ja homoseksuaalisuuteen.

Muutamat trans- tai muunsukupuolisista kertoivat liikunnanopettajan unohtavan käyttää
heidän  uutta  nimeään ja  kielenkäytön  ja  liikuntatuntien  lajien  olevan  sukupuolittuneita.
Neljä nuorta totesi, etteivät opettajat odota tyttöjen osaavan joitakin lajeja tai ettei tytöiltä
ylipäätään odoteta liikunnassa mitään. Näissä tilanteissa outous ilmeni muiden oppilaiden
tai  liikunnanopettajan vaikeutena määrittää  sateenkaarinuoren sukupuolta  hetero-  ja  cis-
normatiivisella tavalla, jolloin heihin kohdistui ennakkoluuloja, kiusaamista ja syrjintää.
Näistä tilanteista puhuessaan haastattelemamme nuoret samalla kuitenkin outouttivat hete-
ronormatiivisuuden.
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Liikuntaharrastuksissaan nuoret eivät olleet juuri kokeneet syrjintää. Kolme heistä tosin
ei ollut kertonut harrastuksessaan sateenkaarevuudestaan, koska kokivat ulostulon turvatto-
maksi ja epäilivät sen vaikuttavan siihen, miten valmentajat ja harjoituskaverit heitä kohte-
lisivat (myös Junkala & Lallukka 2012, 38–39). Eräs nuorista mainitsi syrjintäkokemuksina
aiemmissa tutkimuksissakin esiin nousseet liikuntaharrastusten sukupuolitetut pukuhuone-
käytännöt. Toinen kertoi, että valmentaja puhutteli häntä edelleen vanhalla nimellä. Osalle
nuorista kertominen oli ollut ongelmatonta:

En mä oo menny kailottamaan silleen: ”Hei! Olen transsukupuolinen”. Mä
vaan oon siellä. Ja mun mielestä kaikki tietää tai ainakin luulee, että mä oon.
[…] ekalla tunnilla menin [liikuntaharrastuksen] opettajalle tunnin lopussa,
kun se  kutsu mua väärällä nimellä […], että:  ”Hei!  Mua kutsutaan [uusi
nimi]”. Sitten se sano: ”Ai jaa, okei” ja kirjotti ne sinne ja ei oo ollu ongel-
maa sen jälkeen. (Haastateltava 3.)

Osa nuorista pelkää sateenkaarevuudesta kertomisen mahdollisia seurauksia liikuntaharras-
tuksissa. Pelkona on liikunnanopetuksen yhteydessä käsitelty huoli siitä, etteivät harrastus-
kaverit ja valmentajat kykenisi outouttamaan mahdollista hetero- ja cis-normatiivisuuttaan.
Kuten edellinen esimerkki osoittaa, kertominen ei kuitenkaan välttämättä ole aiheuttanut
oudoksuntaa. 

Syrjinnän osalta tuloksemme ovat melko yhteneväisiä aiempien tutkimustulosten kanssa
koululiikunnan  heteronormatiivisuudesta  (Morrow  &  Gill  2003;  Ayvazo  &  Sutherland
2009; Gill ym. 2010; Piedra ym. 2016), sateenkaarinuorten ulossulkemisesta (Hargie ym.
2017; Devís-Devís ym. 2018) sekä koetusta ja havaitusta ”homottelusta” (esim. Symons
ym.  2014)  ja  muusta  syrjinnästä  (Lehtonen  2003;  Huotari  ym.  2011;  Kokkonen  2012;
2015; Taavetti 2015). Toisaalta sateenkaarevuus on yhteiskunnassa ja täten myös koulu- ja
harrastusympäristöissä  aiempaa  normalisoituneempaa.  Lehtonen  (2018,  128–129)  on
todennut, että vaikka yhä useammat sateenkaarinuoret kokevat voivansa olla aiempaa avoi-
mempia esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisestaan koulukavereille tai koulun henkilö-
kunnalle,  kaikki  eivät  edelleenkään  koe  näin.  Myös  Yhdysvalloissa  13–21-vuotiaiden
LGBTQ-nuorten  kyselytutkimus  paljasti  sukupuolesta  ja  seksuaalisuudesta  keskustelun
kaikkein epämukavimmaksi valmentajan tai liikunnanopettajan kanssa (Kosciw ym. 2018,
14, 60).

Koululiikunnan ja liikuntaharrastusten sukupuolittuneet käytännöt ja epämukavuu-
den kokemukset

Koululiikunta alkoi voimisteluna Suomen oppikouluissa pojille vuoden 1843 koulujärjes-
tyksellä ja tytöille vuonna 1873. Tyttöjen opetuksen alkutaipaletta värittivät käsitys tytöistä
luonnostaan poikia vähemmän liikkuvina ja pelko tyttöjen liikarasituksesta. Poikavoimiste-
lu  pyrki  voiman  kehittämiseen,  kun  taas  tyttövoimistelu  korosti  ”luontaista  suloutta”.
(Wuolio & Jääskeläinen 1993, 17–18, 38–39, 41–43.) Koivusalon (1982, 141) mukaan tyt-
tövoimistelun muutokset autonomian ajalla kytkeytyivät suomalaisen naisliikunnan kehi-
tysvaiheisiin. Kauden lopulla rinnalle tulivat urheilu, kansantanssit ja laululeikit sekä jos-
sain määrin pallopelit. Hiihto ja yleisurheilu siirtyivät poikien ohjelmasta tytöillekin. 

Vuonna 1921 säädetyn oppivelvollisuuden myötä voimistelu hallitsi tyttöjen koululii-
kuntaa, mutta opetus muokkautui urheilun suuntaan. Kouluissa otettiin käyttöön urheilu-
merkkisuoritukset ja vuonna 1926 arvosanaan liitettiin voimistelun rinnalle urheilu. 1930-
luvulla jalka- ja pesäpallo yleistyivät, talvella hiihdettiin. (Wuolio 1982, 143.) Toiminta oli
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mahdollisuuksien  mukaan  edelleen  eriytetty  sukupuolen  mukaan.  Vuosien  1916–2004
komiteamietinnöissä  ja  opetussuunnitelmadokumenteissa  liikunnanopetuksen  lajit  ovat
pysyneet melko samoina –yleisurheilu, voimistelu, hiihto, uinti, suunnistus, palloilu. Tytöt
on pääosin kuvattu liikunnassa poikia heikommiksi ja vain tyttöjen liikunnassa on korostet-
tu leikkejä ja leikinomaisuutta. (Berg 2010, 6–43.) 

Tämänhetkisen  perusopetuksen  opetussuunnitelman perusteissa  (Opetushallitus  2014,
18, 28) opetus kuvataan lähestymistavaltaan sukupuolitietoiseksi ja sukupuolen moninai-
suutta koskevaa tietoa ja ymmärrystä lisääväksi. Sukupuolitietoisuutta ja sukupuolen moni-
naisuutta ei liikunnan osalta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käsitellä. Jääs-
keläinen ja kumppanit (2015, 18, 68) määrittelevät sukupuolitietoisen opetuksen opettajan
tietoiseksi käsitykseksi sukupuolesta ja sukupuolen moninaisuudesta, herkkyydeksi tunnis-
taa yksilöllisyys jokaisessa oppilaassa ja kyvyksi tunnistaa ja purkaa sukupuolittavia käy-
täntöjä.  Sukupuolen  moninaisuus sisältää  ”kaikki  sukupuolet  ja  sukupuoli-identiteetit  ja
sukupuolen  ilmentämisen  muodot”  (Jääskeläinen  ym.  2015,13).  Liikunnanopetuksesta
puhutaan nykyisin fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kautta. Vuosiluokilla
7–9 fyysisen toimintakyvyn yhteydessä mainitaan liikuntaleikit ja pallopelit; jää-, lumi-,
luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta, palloilu ja voimistelu sekä uinti, vesiliikunta ja
vesipelastuksen opetus. (Opetushallitus 2014, 434–435.)

Haastattelemiemme sateenkaarinuorten mainitsemat liikuntatuntien ja -harrastusten esi-
merkki- tai ongelmatilanteet ja käytännöt liittyivät paritansseihin, pukuhuoneisiin tai wc-ti-
loihin  sekä  koululiikunnan  uintitunteihin.  Ongelmatilanteet  jakautuivat  tulkintamme
mukaan yhtäältä rakenteellisella tasolla sukupuolittavaan kieleen ja käytäntöihin ja toisaal-
ta yksilötasolla näiden tilanteiden aiheuttamaan ahdistukseen tai epämukavuuteen. Nuoret
olivat osallistuneet koulun liikuntatunteihin ja monilla heistä oli jokin liikuntaharrastus. He
suhtautuivat liikuntaan ylipäätään myönteisesti. Liikunnanopettajan toiminnan ja liikunta-
tuntien käytäntöjen yhteydessä nuoret puhuivat kielenkäytön ja lajien sukupuolittuneisuu-
desta:

[…] kun meillä oli vanhojen [tanssien] kurssi, niin sielläkin opettajat sanoi ja
tiedosti sen, että: ”No nyt ei kaikki tytöt tanssi tyttöjen rooleja tai kaikki ei
ole poikia, jotka tanssii poikien roolin. Mutta me nyt silti sanotaan näin, kos-
ka se on helpompi”. Mun mielestä tuommoisesta pitäisi päästä irti ja vaikka
olla niin, että se, joka vie ja se, joka… [Haastattelija: Seuraaja?] Niin […],
että se kieli olisi semmosta, joka ottaa kaikki huomioon. (Haastateltava 7.)

Edellisen kaltaisissa esimerkeissä nuoret outouttivat kokemansa liikuntatuntien heteronor-
matiiviset ja sukupuolittavat käytännöt sekä puhetavat. Huomionarvoista on, että tilanteis-
sa, joissa nuoret olivat saaneet itse päättää mitä roolia he tanssivat tai osallistuvatko ”tyttö-
jen” vai ”poikien” joukkueeseen tai ryhmään, tekeminen sinänsä ei muodostunut haasteek-
si. Seuraavassa nuoren kuvauksessa tulkitsemme liikunnanopettajan outouttaneen hetero-
normin, jolloin nuori oli saanut päättää, missä roolissa hän tanssii. Tämä on mahdollistanut
osallistumisen, ja haastateltava on ollut menettelyyn tyytyväinen.

[…] mä tykkään siitä hirveesti, tai aina kun saa tanssia pojan osaa, niin tulee
tietenkin itelle tosi hyvä olo ja semmonen tosi maskuliininen […] paritanssi
on mun mielestä kivaa. […] mun kaverit tanssi ihan mielelläänkin mun kans-
sa sillä tavalla, että mä tanssin sen pojan osan. […] tanssitunnit on loppujen
lopuks ihan kivoja. (Haastateltava 10.)
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Muutama nuorista liitti sukupuolittuneet käytännöt liikuntatunneilla koettuun tai havaittuun
syrjintään. He ilmaisivat liikunnanopettajien olettavan tyttöjen olevan poikia kyvyttömäm-
piä liikunnassa ja tietyissä lajeissa. Yksi nuorista (Haastateltava 7) kertoi jalkapallotunnilla
poikien pelanneen jalkapalloa ja tyttöjen harjoitelleen potkimaan palloa. Hän oli mennyt
pelaamaan poikien kanssa, mikä sopi opettajalle. Kuitenkin ”se oletus, että on edes tuol-
leen, että tytöt kaunoluistelee ja pojat pelaa jääkiekkoa, niin eihän se ole hirveän kiva.” Toi-
nen nuori (Haastateltava 8)  taas kertoi liikunnanopettajien sukupuolittuneista ”ennakko-
oletuksista”. Hänen mukaansa se, että eräs tytöistä oli hyvä pelaamaan jääkiekkoa, oli ”hir-
vee yllätys” miesopettajalle. Näissäkin esimerkeissä huomio kiinnittyy oppilaiden mahdol-
lisuuteen ylittää sukupuolittunut ryhmäjako. Aina oppilaiden sukupuolittuneiden käytäntö-
jen haastamispyrkimykset eivät kuitenkaan olleet johtaneet toivottuihin lopputuloksiin:

Luistelussa harjoteltiin vähän jarrutuksia ja mentiin taitoluistelua. Samaan
aikaan pojat pelas vieressä jääkiekkoa kiekolla. Kun me pelattiin, tytöt, niin
pelattiin pallolla, ettei vaan satu. Kysyin opettajalta monesti, että ”mites noi-
ta poikia ei satu”, niin eipä mitään vastausta tullu, mutta jatkettiin pallolla
pelaamista. […] Mä kysyin poikien liikunnanopettajalta myös, että ”mikä tää
juttu on, että miks me ei pelata”, niin se ei sanonu juuta eikä jaata. Se oli,
että ”no se nyt vaan on sillai”. Kun mä kysyin, että eiks pitäs olla yhdenver-
tainen opetussuunnitelma, että miksi sen perusteella, mitä sun housuista löy-
tyy, niin sun pitää tehdä tätä ja nää tekee tota. Ja näitä sattuu vähemmän
kova kiekko, kun näitä, koska niillä on eri sukupuolielimet […], ei taaskaan
mitään vastausta. Mun mielestä se luo ehkä tytöillekin oikeesti vähän sellas-
ta, että ”Hei! Me ollaan heikkoja, me ei voida tehä näitä asioita”, vaikka sen
pitäs nimenomaan olla sillai, että ”Hei! Mä en oo ikinä pelannu jääkiekkoo.
Koetetaan”, koska ei se tarkota sitä, että kaikki pojat haluaa pelata jääkiek-
koo. […] Jos on pakko sitä taitoluistelua nyt opettaa, niin sitten se on molem-
mille, koska ei se oo pojillekaan reilua, että kaikki joutuu pelaamaan jääkiek-
koo  joka  kerta  tai  tytöillä,  että  kaikki  joutuu  menemään  taitoluistelua.
(Haastateltava 6.)

Edellisissä esimerkeissä nuoret ovat pyrkineet outouttamaan liikunnanopettajien sukupuoli-
stereotypiat toimimalla toisin tai kyseenalaistamalla sukupuolitettujen käytäntöjen perus-
teet. Joskus tämä oli toiminut, joskus ei. Edellä siteeraamamme nuori kertoi, että esimer-
kiksi sählyä oli hänen kysymystensä jälkeen pelattu kerran. Hän uskoi ”että jos kukaan ei
oikeesti pyydä, niin sitä ei tapahdu, eikä välttämättä tapahdu sillonkaan, vaikka kysyy.” 

Liikuntatunteihin ja -harrastuksiin liittyvä, kenties näkyvin ja aiemmissakin tutkimuk-
sissa esiin tullut kahtiajako ovat pukuhuoneet. Ongelmallisena tyttöjen ja poikien pukuhuo-
nejako näyttäytyi transnuorille. Myös ei-heteroseksuaaliset nuoret olivat kuulleet ”ikäviä
kommentteja” ja kokeneet ”vieroksuvia katseita” ikätovereilta pukuhuoneympäristössä: 

[…] kun on kuitenkin kaapista ulkona, niin he tietää, […] ehkä vähän erilai-
suuden pelkoa tai jos on semmonen asenne, että jos on homoseksuaali, niin
sitten tavallaan ois kiinnostunu kaikesta heillä olevasta, mikä on taas väärä
mielikuva. (Haastateltava 8.)

Jotkut  eivät  käyttäneet  pukuhuoneita,  vaan  vaihtoivat  vaatteet  vessassa  tai  kotonaan.
Outous ilmenee aiemmassa alaluvussa käsittelemämme syrjinnän tavoin muiden oppilaiden
tai muiden samassa tilassa olevien vaikeutena määrittää sateenkaarinuoren sukupuolta hete-
ro- ja cis-normatiivisella tavalla:
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Liikkatunnilla mä meen aina miesten pukkariin, ja käyn siellä vessassa vaih-
taan vaatteet. Ja [liikuntaharrastuksessa] mä oon tehny kans tota. Mut se on
vähän ahistavaa, kun siellä ne on kaikki niin semmosia äijiä ja testosteronia
tihkuu ja lihasta on. Ja sitten mä, kun musta nyt silleen ehkä näkee päälle,
että on trans. Kyllä ne vähän kattoo, että mitähän tuo tekee täällä. […] oon
mä nykyään tehny sitä välillä, että laitan kamppeet jo valmiiks päälle, kun
[liikuntaharrastuksessa]  pääsee  myös  tavallaan  ei-pukkarin  kautta  […].
Miesten vessoissa ei yleisesti oo niin paljon tungosta ja jonoa, niin siellä ei
nyt varsinaisesti oo tullu mitään. (Haastateltava 10.)

Etenkin transnuorilla ja muunsukupuolisilla nuorilla ongelmallisena näyttäytyi kehosuhde,
mikä kietoutui myös pukuhuonekäytäntöihin (myös Hargie ym. 2017). Käsite sukupuoli-
dysforia  merkitsee sukupuoliristiriidan aiheuttamaa pahaa oloa.  Kehodysforiassa vierau-
den, ahdistuksen ja inhon tunteet kohdistuvat kehon sukupuolitettuihin piirteisiin. Sosiaali-
nen dysforia ilmenee sosiaalisiin tilanteisiin liittyvinä ahdistuksen ja pahan olon tunteina,
jotka liittyvät väärinsukupuolittamiseen – siihen, ettei tilanteessa tule nähdyksi omana itse-
nään. (Seta ry 2019.) Useampi puhui ”dysforiasta” ja sen merkityksestä epämiellyttäväksi
koettuun juoksemiseen, tanssimiseen, uimiseen, t-paidan käyttämiseen tai pukuhuonekäy-
täntöihin. Etenkin transpojat käyttivät rintakehää litistävää ja hengittämistä vaikeuttavaa
binderia. Ajatus liikunnan harrastamisesta ryhmässä saattoi tuntua vaikealta:

[…] sen jälkeen, kun mä oon alkanu miettiin tätä transasiaa […], niin en mä
ryhmäliikuntoja oo harrastanu. Harrastan mieluummin liikuntaa selvästi yk-
sin. Se on helpompi mulle, kun transjätkillä on just se, että kun on rinnat, niin
sitten käytetään semmosta binderia, mikä tavallaan litistää. Sitä kun ei voi
käyttää sillon kun urheilee, se ei oo turvallista, koska kylkiluut rasittuu siinä
ja hengästyy hirveesti. Se on iso hidaste ja este. Tietenkin se on yks tekijä,
että sen takia mieluiten harrastaa liikuntaa yksin, että ei tavallaan oo muita
ns. näkemässä sitä. (Haastateltava 10.)

Trans- ja muunsukupuoliset kertovat uintiin ja koululiikunnan uintitunteihin liittyvän epä-
miellyttävän olon yhdistyvän siihen, että on olemassa vain tyttöjen ja poikien pukuhuoneet
ja suihkutilat ja että uimahallissa täytyy käyttää tietynlaista uimapukua. Uimisesta sinänsä
pidettiin, mutta nämä syyt estivät  uimahallissa käymisen.  Muutamat kertoivat  käyvänsä
luonnonvesissä uimassa t-paidassa ja shortseissa: 

[…] oli mun binderi päällä ja kaikki. Selvisin siitä, mä olen tosi ylpeä itsestä-
ni, että mä kävin uimassa. […] just julkiset rannat, niin tosi iso kynnys on
mennä ja sitten jos menisin, niin mulla olisi just ne pitkät shortsit ja t-paita.
(Haastateltava 7.)  

Eräs nuorista kertoi ”rakastavansa” uimista, mutta ”vihaavansa” kehoaan (Haastateltava 4).
Tämä vaikeutti uimista paitsi uimahallissa myös järvessä yksin keskiyöllä. Mielestämme
olisi tarpeen outouttaa joidenkin liikunnanopettajien tarjoama mahdollisuus suorittaa uinti-
tunnit vapaa-ajalla: uimahalli ei ole näille nuorille vähemmän ahdistava vapaa-ajalla, koska
ahdistus liittyy moniulotteisesti kaksijakoiseen sukupuolijärjestykseen – niin rakenteiden,
tilojen kuin kokemusten tasolla.  Tätä  kuvaa myös erään muunsukupuolisen nuoren esi-
merkki, jossa hän oli ”joutunut” tanssimaan poikien parina:
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[…] mä olen kertonu, että mä en halua tanssia poikien kanssa, koska se ai-
heuttaa mulle dysforiaa, niin kaikki on ollu silleen, ”mutta kai sä silti voit
tanssii?” […] mutta kun en mä voi. Ja se on se pakko siinä, mä en voi, koska
se tuntuu pahalta. Se tuntuu epämukavalta. Ethän säkään tee asioita, jos ne
sattuu. […] kun mä tanssin poikien kanssa, se jotenkin vie pois siitä mun
identiteetistä. Mulle tulee epämukava olo, hengittäminen esim. vaikeutuu, mä
en pysty oleen tässä tilanteessa enää. Ja se on yks syy, miks mä olen saanu
vaihtaa tanssiessa ryhmää. Se on ollu mukava mulle, mutta kun ne ei ymmär-
rä, kun mä sanon, että se on dysforiaa, mulle tulee todella epämukava olo ja
mä alan vihaamaan itteeni siinä tilanteessa […]. (Haastateltava 5.)

Haastatteluissa ilmeni sateenkaarinuorten joutuvan jatkuvasti vastaamaan muiden oudok-
suntaan siitä, mitä sukupuolta he ovat, kuuntelemaan mielipiteitä itsestään ja ”valistamaan”
ikätovereitaan sukupuolen moninaisuudesta – tai kuten edellä, myös siitä miksi ja miten he
kokevat ahdistusta ja epämukavuutta. Edellisessä lainauksessa esiintyvä nuori kertoi pohti-
vansa sateenkaariystäviensä kanssa sitä,  miten opetusta  pitäisi  muuttaa yleisellä  tasolla,
”koska me tullaan vähemmistöistä jo muutenkin, niin me halutaan muokata sitä kaikille
paremmaks.” 

Sateenkaarevat keinot yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon parantamiseksi

Selkein ero suomalaisessa liikunnanopetuksessa verrattuna muihin Pohjoismaihin ja moniin
muihin Euroopan maihin on, että Suomessa toimitaan peruskouluissa edelleen pääsääntöi-
sesti tyttö- ja poikaryhmissä, muissa maissa sekaryhmissä (Lahti 2016, 28). Tyttöjä ovat
perinteisesti opettaneet naisliikunnanopettajat, poikia miehet ja sekaryhmiä molemmat. Vii-
meisimmässä liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioinnissa yhdeksännen luokan oppi-
laista noin 15 prosenttia ilmoitti osallistuneensa sekaryhmäopetukseen (Palomäki & Hei-
kinaro-Johansson 2010, 81). Haastattelemistamme nuorista kaikilla oli kokemusta koululii-
kunnan seka- ja erillisryhmistä. Sekaryhmiä oli ollut etenkin alakoulussa, yläkoulun valin-
naisliikunnassa ja lukiossa. Kahdeksan kymmenestä haluaisi liikunnanopetuksen luokka-
asteesta riippumatta tapahtuvan sekaryhmissä. 

[…] mun mielestä pitäisi olla sekaryhmät aina. Ja kun just selitetään sitä,
että pojat on fyysisesti vahvempia, niin minusta tuntuu, että se kuva vaan ra-
kentuu vielä enemmän sen takia, että on erilliset ryhmät. Ja se, että kun ne
pojat laitetaan pelaamaan jääkiekkoa ja ne tytöt menee vaikka tanssimaan.
[…] Tietysti just sukupuolivähemmistöille olisi huomattavasti helpompi ja en
näe mitään tarvetta sille jaolle tai ei sille ole mitään syytä. (Haastateltava 7.)

Oppilaiden  yhteistoiminta  sekaryhmissä  vähentää  haastattelemiemme  nuorten  mielestä
kaksiluokkaista sukupuolijaottelua. Yhden nuoren mielestä yläkoulun liikunnanopetuksen
tulisi kuitenkin vielä tapahtua erillisryhmissä, koska yläkouluikään ajoittuvat ”murrosikä ja
muutokset, saattaa olla epämukavia ja satuttaa yksilöitä” (Haastateltava 5.) Toinen nuori
taas näki, että lähtökohta olisi hyvä olla sekaryhmät, joissa kaikki liikkuvat yhdessä, mutta
olisi silti tarjottava vaihtoehtoja, koska ”kaikille sekaryhmä ei oo se juttu”. (Haastateltava
8.)

Liikuntaharrastuksissaan osalla oli sekaryhmiä, osa taas näki tietyn harrastuksen mah-
dottomaksi sekaryhmässä. Paikkakunnalla ei joko ollut tarjolla sekaryhmiä tai kilpaurhei-
lussa oli osallistuttava joko tyttöjen tai poikien sarjaan: 
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[…] mieluiten harrastaisin sekaryhmässä. […] oon tosi pitkään miettiny, että
olis tosi kiva, jos olis trans-ihmisille […] liikuntaryhmä, jossa pystyis vaikka
kokeileen jotain lajeja yhdessä ja kaikkee hauskaa. Ja musta olis ite kiva ve-
tää semmosta. […] Ehkä joskus tulevaisuudessa. Mutta kaikista paras olis se-
karyhmä, ehkä siitäkin vielä parempi olis muita samanlaisia ihmisiä sen si-
jaan, että olis just vaikka jotain semmosia: ”olen pelannut 900 vuotta [lajia]
ja SM-kisoissa vedän”. (Haastateltava 4.)

No mä kyllä oon aatellu lopettaa [lajin] just sen takii, kun siellä on [kilpai-
luissa] tytöt ja pojat erikseen. Sitä on lähes mahotonta vaihtaa sitä ryhmää
tai sitä jakoo. […] Se on kumminkin ihan kiva laji. […] mä yritän ettiä jos-
tain, jos löytyy jotain sekajoukkueita [toisessa lajissa], harrasteluryhmä, joka
ois  sekajoukkue.  Menisin  tietenkin  poikien  kaa,  mutta  mun vanhemmat  ei
ehkä suostu siihen. Ja mulla ois sielläkin varmaan vähän epämukava olo, jos
mun pitää vaihtaa vaatteita jossain muualla ja pitää koko ajan vaan miettii
sitä,  ettei  ihmiset  saa tietää,  niin  ehkä mä yritän ettiä  jotain sekaryhmiä.
(Haastateltava 9.)

Sateenkaarinuoret outouttivat sekaryhmätoiveillaan koulun ja liikuntaharrastusten hetero-
normatiivisuuden  ja  cis-normatiivisuuden.  Yhdenvertaisuuden  ja  tasa-arvon  edistämisen
lisäkeinona he pitivät (liikunnan)opettajien perehdyttämistä sukupuolen ja seksuaalisuuden
monimuotoisuuteen sekä pyrkimystä purkaa sukupuolistereotypioita tyttöjen kyvyttömyy-
destä tai heikkoudesta verrattuna poikiin. Liikunnanopettajien toivottiin olevaan ammatti-
taitoisia ja käyttävän ”inklusiivistä kieltä”, jossa ei puhuta ”tytöistä” ja ”pojista” (Haastatel-
tava 4). Pukuhuoneiksi toivottiin joko unisex-pukuhuonetta tai erillistä pukuhuonetta, jottei
vaatteita tarvitsisi vaihtaa WC:ssä. Nuoret puhuivat vähemmän siitä, miten liikuntaharras-
tusten ohjaajien tai valmentajien tulisi toimia, mutta monet esitetyt keinot ovat sovelletta-
vissa liikuntaharrastusten käytäntöihin:  

Et olis just sekaryhmät ja unisex-pukuhuone ja et opettajii olis jotenki pereh-
dytetty  asiaan,  et  sukupuoli  ja  seksuaalisuus on moninaisii  asioita  ja  että
kaikkia kuuluu kohdella yhdenvertasesti.  Koska joskus tuntuu,  et opettajat-
kaan ei ihan silleen oo ajan tasalla esim. sukupuolen moninaisuudesta. Ne
voi käyttää tosi helposti vääriä termejä, niin olis hyvä, jos niitä perehdytet-
täis. Ja et syrjimiseen ja kiusaamiseen puututtais silleen oikeesti. […] kouluis
pitäis ihan oppitunneilla, esim. terveystiedossa, kertoo oppilaille sukupuolen
moninaisuudesta ja seksuaalivähemmistöistä ja siitä, et kaikki on yhdenverta-
sia, koska eihän kukaan synny rasistina tai seksistisenä, et ne oppii sen. […]
Ja et kaikkia kohdeltais yhdenvertasesti ja kaikki olis samanarvosia ja ei-bi-
naarit ihmiset ja transsukupuoliset otettais huomioon, ja seksuaalivähemmis-
töt myös. Ei oikeestaan välii niillä lajeilla, kunhan ei oo silleen, et ”no niin,
nyt pelataan jalkapalloa, tytöt tuonne, pojat tuonne”. Kunhan vaan olis seka-
joukkueet. (Haastateltava 2.)

Monet esitetyistä koululiikunnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävistä keinoista voisi-
vat olla kenen tahansa ikätoverin esittämiä. Liikuntatunneilla tehtävien asioiden suhteen
haastateltavat esittivät vain yhden toiveen: kokeiltaisiin eri lajeja. Kukaan heistä ei nähnyt
ongelmallisena liikuntatuntien lajeja, mutta lähes kaikki toivoivat oppilaiden toiveiden tule-
van huomioiduiksi. Lisäksi useat ilmaisivat, että kaiken tasoiset oppilaat tulisi huomioida.
Liikunnan tulisi  olla  myönteistä ja  yhdenvertaista  kaikille, myös liikuntarajoitteisille  tai
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niille, joilla on erilaisia yliherkkyyksiä. Haastateltavat näkivät yhdenvertaisuutta ja tasa-ar-
voa edistävänä asiana myös vaihtoehtoiset lajit tai harjoitteet. Muutamat toivat esiin, että
eivät haluaisi testejä tai jos niitä on, niin niihin pitäisi valmistautua. Kun otetaan huomioon
tämänhetkinen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö sekä perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden (2014) pyrkimys opetukseen sukupuolitietoisena ja suku-
puolen moninaisuutta koskevaa tietoa ja ymmärrystä lisäävänä, outoutamme lopuksi sen,
etteikö sateenkaarinuorten toiveita olisi mahdollista toteuttaa käytännöissä.

Johtopäätökset 

Aiempien ja tämän tutkimuksen perusteella sateenkaarinuoruuteen liittyy haavoittuvuutta,
kuten riski kokea syrjintää tai kiusaamista – myös koululiikunnassa ja liikuntaharrastuksis-
sa.  Syrjintää  ilmenee  sanattomasta  sanalliseen  ja  fyysiseen  syrjintään  sekä  väkivaltaan.
Osittain on kyse myös vaikenemisen pakosta (Junkala & Lallukka 2011, 38–39), jolloin
koetaan, ettei vähemmistöön kuulumisesta ole syrjinnän pelossa turvallista kertoa koululii-
kunnassa tai liikuntaharrastuksessa (myös Lehtonen 2018, 128–129). 

Ongelmallinen  suhde  omaan  ruumiiseen  vaikeuttaa  joidenkin  nuorten  osallistumista
koululiikunnan ja liikuntaharrastusten sukupuolitettuihin käytäntöihin. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, etteivät sateenkaarinuoret voisi pitää liikunnasta tai urheilusta. On tärkeää huo-
mioida, että nuoret ovat omien asioidensa asiantuntijoita. Näemme Lehtosen (2018, 126)
tavoin, että sateenkaarinuoret osallistuvat heteronormatiivisiin prosesseihin ja käytäntöihin
koulun arjessa, mutta myös haastaen ja tulkiten heihin kohdistettuja odotuksia. Tutkimuk-
semme osoittaa sateenkaarinuorilla olevan pohdittuja ehdotuksia jäykkien ja heitä vahin-
goittavien  toimintakäytänteiden  muuttamiseksi:  sukupuolittavien  ilmaisujen  välttäminen
opetuksessa ja ohjauksessa, mahdollisesti vaihtuneen etunimen käyttäminen, nuorelle tar-
jottu mahdollisuus valita ”rooli”, jossa hän tekemiseen osallistuu, sekaryhmäopetuksen ja -
ohjauksen mahdollistaminen sekä syrjintään puuttuminen. 

Yhdenvertaisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvä lainsäädännön ja perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteiden normiohjaus tullee jatkossa näkymään koulujen (ja
harrastusten) käytännöissä. Koulutusjärjestelmä onkin – historiasta nykypäivään – mahdol-
listanut erilaisten normien purkamisen ja vahvistamisen. Esimerkiksi Larssonin ja kumppa-
neiden (2009) tutkimus osoitti koulujen ja liikuntatuntien voivan olla myös paikkoja, jotka
mahdollistavat heteronormatiivisuus- ja normaaliusdiskurssien horjuttamisen (myös Devís-
Devís  ym.  2018).  Sateenkaarinuorten kriittistä  potentiaalia  tulisi  hyödyntää  pedagogisia
ratkaisuja kehitettäessä ja koulutuspoliittisia päätöksiä tehtäessä.  
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