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Syrj imätön ja yhdenveÍ'--
ta i nen opetusviesti ntä

O AJANKOHTAISTA

Kethä þaaassa näyttäuät øhtiiuisihä, ketkà passiiuisiba? Vahuistøaþo þuuø mahdollisesti joi-
tain ryhmätyöskenteþ1n liittyaiti ennahhohäsityhsiä?

Teksti: Marja Kokþonen

Yhdenuertaisuuslaþi

(1329/2014) ja laki nøisten ja
rniesten uälis estti tasa-øraosta

( I 329/20 I 4) ueluoittaaat þou-

lutu ks en j ärj estäj iä edisttimään

y h de nu ertaisuutta j a tøs a- ar-
uoa ja huolehtirnaan þoulu-
tuksen jri(estcijän tai oppilai-
to þsen toiminnan sy( imättö-

myydestri. Tasa-aruon taaoite ja
løaj a y h denu ertaisuusp eri aate

o hj aauat my ö s p erus op etu ks en

þ e h inAmistä ( Peras op etu hs en

oP etus suunnite lman p eraste et

2014, 16). Ki(allisten yhden-

uertaisuus- j a tasa-aruosuun-

nitelmien lisaþs¡ opettajien

op etusuiestintäci þannattaa

tar þ as te lla y h denu ertaisuuden

ja tøsa-araon näkö þulmistø.

Opetusviestintä edistämässä
sukupuolitietoisuutta

Syrjimätön ja yhdenvertainen viestin-
tä kuuluu sukupuolitietoiseen opettami-
seen, jollaista opetuksen perusopetuksen
nykyisten perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteiden (POPS; 2014, 16,
28) mukaan tulee olla. Sukupuolitietoi-
nen opetus tarkoittaa sukupuolen mer-
kityksen järjestelmällistä huomioimista
opetustyössä (Tanhua 2012). Sukupuoli-
tietoisesti opettaessaan opettaja tunnistaa
ja purkaa sukupuolittavia yhteiskunnalli-
sia ja kulttuurisia rakenteita (Jääskeläinen

ym. 2015), pohtii sukupuolen näkymistä
ja merkityksiä opetustilanteissa sekä huo-
mioi sukupuolen moninaisuuden (Tan-
hua2012).

Sukupuolitietoisesti opettava opetta-
ja joutuu reflektoimaan sitä, missä mää-
rin hänen viestintänsä on heteronorma-
tiivista. Omassa puheessa esiintyviin
'tytöt' ja'pojat' -ilmaisuihin havahtumi-
nen saatraa paljastaa käsityksen sukupuo-
lesta ainoastaan kaksiluokkaiseksi, vaik-
ka jo lääketieteessäkin on tunnustettu
ihmisten kokevan ja hahmottavan suku-
puolensa tätä jaottelua monipuolisemmin
(Kärnä ym. 2018). Suositeltavaa on vält-
tää täysi-ikäisten opiskelijoiden kutsumis-
ta tytöiksi ja pojiksi (Gearity & Metzger
2017) sekä'molemmista','vastakkaisista'
ja'kummastakin' sukupuolesta puhumi
sen sijaan káyttàá ilmaisua'kaikki suku-
puolet'. Oppilaiden sukupuolen itsemää-
rittelyoikeutta kunnioittavaa on käyttää

sitä etunimeä, jota oppilas toivoo itsestään

käytettävän. Trans- ja muunsukupuolisil-
la nuorilla on kokemuksia, että liikunnan-
opettajat eivät aina muista käyttää heidän
uutta nimeään (Berg ðr Kokkonen 2020).

Opetusviestintään pujahtaa helpos-
ti myös erilaisia vaatimuksia, odotuk-
sia tai oletuksia eri sukupuolista. Kielen-
käyttö saattaa uusintaa stereotypioita.
Mitä tulee viestineeksi opettaja huudah-
taessaan liikuntatunnin alussa "Pojat hil-
jaalJatyröt lopettakaa se säklätys!"? Mil-
tä tuntuu pojista, jotka olivat jo hiljenty-
neet kuuntelemaan opettajan ohjeistusta?
Entä kokevatko tytöt, että heidän sanallis-
ta ilmaisuaan arvostetaan? Ja miltä tuntuu
niistä lapsista, jotka kokevat itsensä suku-
puolettomiksi, sekä tytöiksi että pojiksi
tai täysin näiden kahden opettajan tarjoa-
man mahdollisuuden ulkopuolella olevik-
si ihmisiksi?

Motorista taitavuutta, kuntotekijöitä
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ja fyysistä aktiivisuutta koskevat stereo-
typiat näkyvät räikeimmin ja vahvistu-
vat entisestään puhuttaessa neitikiekosta,
äijäjoogasta, tyttö.jen/naisten vs. poikien/
miesten punnerruksista, aikuisten höntsä-
pesiksestä ja kankikaikkosista. Sukupuo-
listereotypioita vahvistava kielenkäyttö on
aina myös seksististä ja usein myös vahvas-
ti arvottavaa.

Liikunnanopettajien kannattaa pysäh-
tyä myös eri lajisääntöjen sanaston ja
vakiintuneiden puhetapojen äärelle. Eri
tyisesti kannattaa pohtia, missä yhteyksis-
sä sukupuolen korostaminen on perustel-
tua. Siinä missä sukupuolittuneita ammat-
tinimikkeitä ei suositella enää käytettävän
(esim. lakimies, lentoemäntä, virkamies,
palomies), liikuntakasvatuksen saralla on
tarpeen miettiä vaihtoehtoisia ilmaisu-
ja yleistäville maskuliinisille ilmauksille,
kuten miesvartioinnille, miesylivoimal-
le, mies miestä vastaan -puolustukselle,
vaihtomiehelle, linjamiehelle ja miehistöl-
le. Kaikkia joukkuelajien harrastajia kos-
kevat edellisiä paremmin ilmaisut pelaqa-
vartiointi, ylivoima, vaihtopelaaja j a pelaa-
jisto.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkö-
kulmasta on kyseenalaista lisätä suku-
puolta määrittävä alkuosa urheilulajia tai
urheilijaa tarkoittavaan sanaan. Jalka-
pallo on jalkapalloa ja golf golfia riippu-
matta pelaajan sukupuolesta, sillä esimer-
klksl nalssa la.,erssa saannot, teknlrkka Ja

pelivälineet ovat kaikille pelaajille samat.
Naisjalkapallosta, naisgolfarista tai mies-
tanssijasta puhuminen ilmaisee puhujan
pitävãn jollain tavalla poikkeuksellise-
na sitä, että nainen pelaa jalkapalloa tai
golfaa tai mies taissii. Vaikka naistuoma-
ri onkin vielä tilasroharvinaisuus miesten
sarjan otteluissa, yhdenvertaisuutta edis-
tävän kielenkäytön avulla on mahdollista
edistää myös työelämän sukupuolijakojen
purkautumista.

Sukupuolitieroiseen liikunnanope-
tukseen ei siis kuulu seksistinen ja suku-
puolittava kielenkäyttö, joka tarpeetto-
masti alleviivaa sukupuolten välisiä ero-
ja tai väheksyy ja yksinkertaistaa liikku-
jaa hänen sukupuolensa, sukupuoli-iden-
titeettinsä tai sukupuolen ilmaisun perus-

teella. Kansainvälinen tutkimus on osoit-

tanut, että nimenomaan liikunnanopet-
tajien sukupuolittunut kielenkäyttö estää

oppilaita saamastâ inklusiivisia oppimis-
kokemuksia liikuntatunneillaan (Valley

8t Graber 2OI7).

Opetusviestintä osana
ink[usiivista opetusta,
esteettömyyttä ia
psykotog¡sta turva[[isuutta

Syrjimätön ja yhdenvertainen viestintä
ovat keskeisiä myös inklusiivisessa opetta-
misessa. Inklusiivisessa eli mukaan .sisäl-

lyttävässä opetuksessa ei nykykäsityksen
mukaan pyritä erityisesti huomioimaan
tiettyjä oppilasryhmiä, kuten erityistä
tukea tarvitsevia, ulkomaalais- ja maa-
hânmuuttajataustaisia tai sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöihin kuuluvia oppi-
laita (Messiou 2017), vaan inklusiivisessa
opetuksessa pääsevät osallistumaan kaik-
ki oppilaat ilman rakenteellisia, asenteel-
lisia tai pedagogisia esteitä (Kaikkonen &
Laes 2013).

Opettajan kielenkäytössä inklusiivisuus
tarkoittaa sitä, että kaikki oppilaat voivat
tuntea itsensä tervetulleiksi ja puhutelluik-
si opetustilanteessa eivätkä koe opettajan
sanavalintojen takia itseään syrjityiksi,
halvennetuiksi tai suljetuiksi ulkopuolel-
le. Inklusiivinen opetusviestintä on usein
myös sukupuolitietoista (kaikkia suku-
puolia ja sukupuolettomia puhuttelevaa)
ja selkokielistä eli sanastoltaan ja raken-
teelraan yleiskielrä ymmärrettävämpää
myös esimerkiksi niille oppilaille, jotka
ovat muuttaneet Suomeen toisesta maasta

tai joilla on kielellisiä vaikeuksia tai tark-
kaavaisuuden pulmia.

Inklusiiviselle opetukselle tyypilli-
nen opetusviestintä tukee samalla myös
psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä ja
parantaa oppimisympäristön psykologista
turvallisuutta. Esteettömyys mahdollis-
taa yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja
oikeuksien toteutumisen yhteiskunnassa.
Psyykkinen esteettömyys merkitsee mie-
len hyvinvointia ja oppimisen ja kehitty-
misen voimavaroja, kun taas sosiaalinen
esteettömyys tarkoittaa hyväksyvää ilma-
piiriä ja asenteita, jotka tukevat kaikkien
oppilaiden yhdenvertaista osallistumista ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta (Opetushal-
litus 2014, 9-10).

Opetukseen osallistuvalla oppilaalla on
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
(Perusopetuslaki 6281 1998), jossa opis-
kelun esteetön sujuminen on varmistettu
(POPS 2014, 36). Koulukonteksrissa psy-
kologinen turvallisuus tarkoittaa sellaista
ilmapiiriä ja sellaisia ihmissuhteita, jois-
sa oppilaasta tuntuu turvalliselta ja joiden
myötä hän mieltää koulun paikaksi, jossa
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oppiminen on mahdollisra eikä psyykki-
sen vahingoittumisen vaaraa ole (Reeves

ym. 2010,10). Syrjimättömällä opetus-
viestinnällään ja kuulemaansa syrjivään
puheeseen ja kiusaamiseen puuttumisella
liikunnanopettaja paitsi toimii virka-ase-
mansa edellyttämällä ja yhdenvertaisuus-
ja tasa-arvolakien velvoittamalla tavalla,
myös edistää esteettömyyttä ja oppimis-
ympäristön psykologista turvallisuutta.

Opettaj ien velvo[[isuus
puuttua kuulemaansa
syrj ivään kielen käyttöön

Yhdenvertaisuuslaki (132912014, 14

$) määrittelee tarkoituksellisesti tai tosi-
asiallisesti henkilön ihmisarvoa loukkaa-
van käyttäytymisen häirinnäksi tilanteis-
sa, joissa käyttäytymisellä luodaan kiel-
lettyyn syrjintäperusteeseen, kuten sek-
suaaliseen suuntautuneisuuteen, vammai-
suuteen tai alkuperään, liittyvä halven-
tava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamieli-
nen tai hyokkaava ilmapiiri. Tasa-arvola-
ki (132912014, 7 S) kieltaa seksuaalisen ja
sukupuoleen penrstuvan häirinnän.

Häirintä, tavallisimmin nimittely ja
sanalliset loukkaukset, on yhdenvertai-
suuslaissa ja tasa-arvolaissa kiellettyä syr-
jintää, johon oppilaitoksilla on velvollisuus
puuttua (Oikeusministeriö 2018). Hauk-
kumasanat eivät milloinkaan ole kirosa-
noja (Hjort 2007). Näin ollen omissa ope-
tusryhmissänikin opiskelijoiden käyttä-
mät'vitun homo', iitun vammainen', 'tai
vitun vegaani' eivät ole tunteenpurkaus-
ta ryydittäviä kirosanoja eikä homotte-
lu tai huorirtelu ole huumoria, vaan syr-
jivää puhetta, johon liikunnanopettajan
on puututtava. Lisäksi on tarpeen, että
opettaja liikunnan tai terveystiedon tun-
neillaan puuttuu sukupuoli- ja seksuaa-

livähemmistöihin tai mielenterveyskun-
toutujiin liittyviin halventaviin ilmauk-
siin (lepakko, hinttari, homppeli, transu,
sukupuolen vaihtaminen, skitso) ja var-
mistaa, että oppilaat hallitsevat asialliset
ja kunnioittavat ilmaisut (homoseksuaa-

li, transsukupuolinen, sukupuolenkorja-
us, ihminen, jolla on skitsofrenia).

Liikunnanopettajien on hyvâ tiedostaa,
ettã loukkaava ja häiritsevä käyttäytymi-
nen saattaâ täyttää myös rikoksen, esi-
merkiksi kunnianloukkauksen tai viha-
rikoksen, tunnusmerkit (Oikeusminis-
teriö 2018). Oikeusministeriön (2016)
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julkaisema selvitys eri vähemmistöryh-
miin kohdistuneesta vihapuheesta ja häi-
rinnästä paljasti, että kolmasosa tutki-
mukseen osallistuneista oli joutunut viha-
puheen - tavallisimmin sukupuolittunut-
ta halventamista ilmaisevan homottelun -
kohteeksi oppilaitoksessa tai koulussa. Yli
80% vihapuhetta tai häirintää kokeneista

ei ilmoittanut tapahtuneesta kenellekään,

koska ei ollut uskonut, että asialle olisi teh-
ty mitään. Sukupuoli- ja seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvat oppilaat eivät tyypil-
lisesti kerro kokemastaan syrjinnästä tai
väkivailasta opettajilleen (Alanko 2014,
55; Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön
kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suo-
messa 2014, 23), joiden eivät juurikaan
havaitse tekevän asioille mitään tai jot-
ka pitävät kiusatuksi joutumista vähem-
mistöryhmään kuuluvan oppilaan omana
syynä (Alanko 2014, 55).

Ikävä kyllä tämä uskomus ei ole aivan
tuulesta temmattu. Syrjivään kielenkäyt-
töön puuttuminen vaikuttaa tutkimus-
ten valossa haastavalta myös liikunnan-
opettajista, mutta on onnistuessaan vai-
kuttavaa. Kansainvälisissä tutkimuksissa
liikunnanopettajat ovat oppilaiden koke-
musten mukaan ohittaneet sekä sanalli-
sen haukkumisen ja nimittelyn (Baams

ym. 2017; O'Connor & Graber 2014) tai
osallistuneet nimittelyyn itsekin (Jachyra

2016). Liikunnanopettajien puuttumisel-
la syrjivään kielenkäyttöön on kuitenkin
merkitystä; oppilaat syyllistyvät homotte-
luun vähemmän havaitessaan opettajien-
sa puuttnvan siihen (Slaattenym.2015) ja
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä sor-
tâvaan kielenkäyttöön puuttumisen on
osoitettu vaikuttavan myönteisesti niin
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvien kuin hetero-oppilaidenkin itse-

tuntoon (Dessell yn. 2017).

Syrjimätön ja yhdenverta¡nen
opetusmateriaali

Syrjimätön ja yhdenvertainen opetus-
viestintä on muutakin kuin puhuttua kiel-
tä. Se kattaa myös opettajan käyttämän
ja laatiman opetusmateriaalin ja kuvas-
ton, jota liikuntaa ja terveystietoa opettâ-
vien opettajien kannattaa tarkastella syr-
jinnän ennaltaehkäisemisen ja yhdenver-
taisuuden edistämisen kannalta. Suoma-
laisissa terveystiedon oppimateriaaleissa
(Halonen ym. 2014) eikä perusopetuk-

sen oppikirjoissa laajemminkaan (Tainio
& Teräs 2010) ole pääsääntöisesti esimer-
kiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä
esittäviä kuvia eivätkä niiden kuvitukset,
tarinat ja esimerkit ole omiaan normali-
soimaan seksuaalista monimuotoisuut-
ta. Fyysisen toimintakyvyn valtakunnal-
Iisen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä
MOVE:n etunojapunnerruksia kuvaavat
kuvat ovat sukupuolistereotypioita vah-
vistavia ja värienkäyttöä myöten erittäin
sukupuolittuneita. MOVE-mittauksia
tukemaan tarkoitetut videot ja kuvat eivät
myöskään parhaalla mahdollisella tavalla
tarjoa samaistumiskohteita monikulttuu-
risten opetusryhmien lapsille tai niille, joi-
den fyysinen toimintakyky on rajoittunut.

Niinpä opettajilla on mahdollista lisä-
tä yhdenvertaisuutta oppimateriaaleihin-
sa esimerkiksi valitsemalla sellaisia kuvia
ja videoita, jotka kuvaavat todellisuuden
moninaisuutt a ja tarjoav at samaistumi-
sen mahdollisuuksia mahdollisimman
monelle oppijalle. Opettajat voivat kiin-
nittää huomiota siihen, että oppimateri-
aalit tekevät näkyviksi erilaisista etnisis-
rä rausroisra tulevia, eri ikäisiä, erilaisissa
parisuhteissa ja perhemuodoissa eläviä ja
moninaisissa työtehtävissä ja liikuntaym-
päristöissä toimivia ihmisiä. Oppimateri-
aaleissa esiintyvien ihmisten aktiivisuutta

ja passiivisuutta ja sukupuolirooleja kan-
nattaa myös tarkastella yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon linssin läpi.

Kirjoittaja Marja Kokkonen (PsT LitM,
s ertifi o itu ur h e i lup sy k o logi) ty ö s k e nte le e y li -
opistonlehtorina fuuàsfulän /iopiston lii-
huntatieteellisessti tiedeþunnassa. Ko þ þosen

tuthimus- ja opetusølueita luat mm. tunne-
jø uuorouøihutustøidot opetuhsessa, ohjauÞ-
sessø jø urheiluaalmennuþsessa, psylÞÞinen

hyuinuointi se kä I hdenuertaisuus, tasa-dr-

uo ja syrjintä urheilusaja þoululiiþunnas-
sa. Hän on labion liiþuntaneuaostonyhden-

uertaisuuden, tøsa-aruon ja þesttiuän þehi-
tyhsen jaoston asiøntuntijaj äsen. sähhöposti:

marjø.kokhonen@jy.fi
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Kehen þøtseesi þiinnitt!! ensiþsi? Kainþa eri suhupuoha oleuat nuoret on asemoitu ualoþu-

uøan?
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