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Jarmo Kokkonen 
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ALUKSI

Kuka on nuori, jonka työntekijä näkee? 
Millainen hänen sukupuoli-identiteettin-
sä? Mio Kivelä toteaa #Rauha-palstalla, 
että koska emme ulkoa päin tiedä, kuin-
ka lapset ja nuoret identifioituvat, on aina 
viisasta toimia sukupuolisensitiivisesti. Se 
tarkoittaa myös sitä, että kun katsomme 
nuoria, voimme katsoa nuoria juuri sellai-
sina kuin he ovat, ilman ennakko-oletuk-
sia. Jokainen on hyvä sellaisena kuin on.

Ja
a

kko
 Ka

a
rtin

e
n



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  2 / 2019 54 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  2 / 2019
Teksti: Salla Ranta

Translapselle kuuluu samanlainen mutkaton arki kuin kenelle 
tahansa lapselle. Sen turvaaminen ei ole keneltäkään pois. 
Jokaisella tytöllä ja pojalla on oikeus tulla kohdatuksi omana 
itsenään.

Mun nimi  
on Aamu
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Istutaan helsinkiläisessä kahvilassa. 
Pöydän ääressä on äiti Arja, ja lapset 
Aapo, Ilo ja Aamu. Äiti juo kahvia ja 

lapsilla on kaakaot. Ihan tavallisia per-
heenjäseniä tavallisena torstaina.

Se, mikä ei ole kovin tavallista, on se, 
että Aamun nimi oli aikaisemmin Tar-
mo. Kaksi vuotta sitten keväällä hän 
kertoi, että haluaa tulla kutsutuksi Aa-
muksi, ja että hän on tyttö. 

”En vaan halunnut enää pukeutua 
kuin poika. En halunnut enää olla kuin 
poika, vaan halusin olla feminiini”, Aa-
mu sanoo.

”Mä olen aina tehnyt paljon enem-
män sellaisia asioita kuin tytöt tekevät, 
ja oon ollut paljon mieluummin tyttö-
jen kanssa.”

”Koulussa en pitkään aikaan uskal-
tanut kertoa kenellekään sitä, miltä mi-
nusta tuntui. Mua pelotti niin paljon, 
että en osannut kertoa opettajillekaan, 
että oon Aamu. Mutta toisen luokan 
viimeisenä päivänä sitten kerroin, että 
se on minun nimeni ja haluan pukeutua 
mekkoon, ja että silloin olen iloinen.”

Tyttö nimeltään Aamu

Jos Aamun kertoma muutos jollekulle 
ulkopuoliselle oli hämmentävä, hänelle 
itselleen se oli selkeä. Eikä se järkyttänyt 
veljiä eikä vanhempia. Aamun kavereilla 
ei ollut vaikeuksia suhtautua asiaan – al-
kuun joillakin oli vähän vaikeaa muistaa 
uusi nimi, mutta pian siitä tuli arkea.

”Sanotaan, ettei kenellekään tullut 

yllätyksenä tämä asia. Aamu taisi tie-
tään sen jo aika pienenä. Näytti siltä, et-
tä tästä tyypistä on muotoutumassa toi-
sen sukupuolen tyyppi”, Arja Lehikos-
ki sanoo.

Veljet sanovat, että muistavat kyl-
lä, miten Aamu halusi jo pikkulapsena 
pukeutua prinsessamekkoon ja olla niin 
kuin tyttö. 

”Minä sitten vain kerroin kaverilleni, 
että hän on nykyään Aamu-niminen, ja 
että on nyt tyttö. Oikeastaan vaan yksi 
kavereista on alkanut hihittelemään, et-
tä onko se joku transu – minä sanoin, 
että Aamu kokee olevansa tyttö, ja siinä 
se”, Aapo kertoo.

”Olen ylpeä, että meidän perheessä 
on monenlaisia ja erilaisia ihmisiä. Olen 
ylpeä, että meillä on sateenkaariperhe.”

Hyvällä tavalla erilainen

Aamu on tehnyt tietokoneelle esityksen 
siitä, mitä Transsukupuolisuus on. Kat-
somme kahvilan pöydällä esityksen läpi. 

Transihmiset ovat ihmisiä, jotka ko-
kevat olevansa jonkun muun sukupuoli-
sia kuin mitä he ovat. Ei transseus ole pa-
ha asia, vaan ihminen kokee olevansa esi-
merkiksi tyttö tai poika, jota hän ei ole.

Viimeisellä dialla Aamu on listan-
nut hyvä puolia translapsena olemises-
ta: Ymmärtää hyvin asiaan liittyviä asi-
oita. Enempi tietoinen. Perehtynyt pa-
remmin. Rakastaa kaikkia. Enemmän 
oikeuksia (omalla tavalla).

Erottuu joukosta.

”Se tarkoittaa, että voi olla hyvällä ta-
valla erilainen. Ja että on vähän erityi-
nen”, Aamu selittää.

Erityinen Aamu tosiaan onkin; ni-
mittäin sanavalmis, tarkkaan ajattelevan 
oloinen ja tavattoman valloittava lapsi.

”Mä pidän mun omat asiani itselläni. 
Jokaiselle uudelle ihmiselle kerron, että 
olen tyttö ja että mun nimi on Aamu.”

Hän käy tanssissa ja partiossa. Tans-
sissa kukaan ei tunne häntä muuten 
kuin Aamuna. Partiossa puolestaan suh-
tauduttiin avarasti uuteen tilanteeseen, 
eikä siitä ole tullut mitään mutkia mat-
kaan, koska kyseessä on sekalippukunta.

”Uimahallissa sulla on uikareissa 
merkki ja sellainen ranneke, että voit 
mennä uikkarit päällä naisten puolelle”, 
Ilo sanoo.

”Sinä olet luonut itse sellaisen elä-
män kuin olet halunnut”, Arja sanoo 
Aamulle.

”Niin.”
”Mitä ajattelet, että se on sinulta 

vaatinut?”
”Minä olen yrittänyt.”

Kurjia ja hyvä kokemuksia

Äiti toteaa, että siinä missä Aamulla on 
oma tarinansa, Aapolla ja Ilolla on myös 
omansa – se, jossa täytyy löytää tapa 
suhtautua sekä siskoon että ulkopuoli-
siin ja heidän asenteisiinsa. Haukkumi-
nen, tölviminen, aliarvioiminen satut-
taa myös sisaruksia. Asenteet eivät koh-
distu vain yksilöön, vaan kaikkiin hä-

nen rinnallaan.
”Monet lapset haukkuvat toisia esi-

merkiksi homoiksi. Miksi? Musta siinä 
haukutaan asioilla, joita ei edes tunne-
ta”, Aapo miettii.

”Moni ei tajua, että transsukupuoli-
set, homot ja lesbot ovat vain ihan ta-
vallisia ihmisiä. Mitä se on keneltäkään 
pois, jos joku muu on trans, homo tai 
lesbo? Kaikilla on oma elämä. Olen 
päättänyt, että minä ainakin tuen trans-
sukupuolisia ja muita. Minä voin olla 
oma itseni ja muut ovat mitä ovat.”

Ilo sanoo, että hän ja Aapo joutui-
vat aikaisemmin pitämään siskon puo-
lia koulussa.

”No joo, jouduttiin suojelemaan. 
Se koulu on ongelmien ampiaispesä ja 
opettajat ei puutu niihin ajoissa. Opet-
tajat tuli sen sijaan sanomaan minulle ja 
Aapolle, että meidän pitäis valvoa, jos 
jotain tapahtuu”, Ilo puuskahtaa.

Aamu vetää henkeä.
”Et halua kuulla sitä litaniaa kiusaa-

misesta, mitä siellä oli. Mut esimerkik-
si paiskattiin puuta päin, mut kaadet-
tiin maahan, ja pidettiin käsistä ja jalois-
ta kiinni ja tungettiin kasvoihin huuli-
rasvaa.”

Se toisen luokan viimeinen päivä, 
jolloin Aamu kertoi nimensä, jäi viimei-
seksi vanhassa koulussa. Aamu oli käy-
nyt itse tiedustelemassa mahdollisuutta 
vaihtaa toiseen lähikouluun.

”Entisessä koulussa kaikki oli ihan P. 
Mulla meni pinnat siihen kouluun yh-
tenä päivänä, ja mun kavereita oli tässä 
toisessa koulussa, ja ne sanoi, että siellä 
olisi tilaa. Minä menin kysymään rehto-
rilta, voiko tässä koulussa olla millä ni-
mellä itse haluaa. Rehtori vastasi, että 
kyllä voi. Minä sanoin, että minä tulen 
sitten tänne”, Aamu selittää.

”Ja tässä nykyisessä koulussa, kun tu-
lin sinne, kaikki sanoo mua Aamuksi.”

Koulun vaihto onnistui hyvin, ja 
siellä oli toimivat valmiudet sukupuo-
lisensitiivisyyteen. Rehtori näki esimer-
kiksi vaivaa sen eteen, että Aamun ni-
mi kirjattiin myös virallisesti ylös. Jär-
jestelmät eivät olleet taipua siihen, mut-
ta koululla oli tahtotilaa järjestää asia. 

Oikeasti turvalliset tilat

Aapo kävi toissa vuonna riparin, ja oli 
yllättynyt siitä, millainen ilmapiiri lei-
rillä oli. 

”Siellä sai olla mitä oli, sai olla oma 
itsensä. Se on hyvä – luulin etukäteen, 
että se olisi uskon aivopesua. Minä ha-
luan olla kirkossa ja luterilaisena. Mut-
ta ei niin, että ajattelisin yksioikoisesti.”

Aamu puolestaan on halunnut erota 
kirkosta, koska halusi elämänkatsomus-
tiedon puolelle. 

”Mä en jaksanut, että käydään tun-
neilla, joihin ei ole mitään kiinnostusta. 
Ja musta tuntui, ettei se kirkko hyväksy 
minun arvomaailmaani”, Aamu selittää.

Arja sanoo, että kirkossa käydyt kes-
kustelut erilaisten vähemmistöjen oi-
keuksista varmaan ainakin vaikuttivat 
Aamun ratkaisuun.

Lapsen elämässä ei tarvitsisi olla yh-
tään ylimääräisiä asioita, jotka vähentä-
vät hyvinvointia. Kirkossa seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kohdistuu 
ristiriitaisia asenteita. Translapsi ja hä-
nen perheensä kokevat ne itsessään.

”Aamun kummitäti on pastorina yh-
dessä helsinkiläisessä seurakunnassa. 
Hänen kanssaan olen ideoinut, että kir-
kossa pitäisi olla erikseen järjestettynä 
”turvallisia tilaisuuksia”. Että se todella 
olisi kaikille avoin ja vapaa hetki.”

”Mulla on turvallisempi tila, kun en 
ole uskossa”, Aamu sanoo sivusta.

Sateenkaariperheiden leireillä ja ta-
pahtumissa puolestaan on turvallista. 

”Mä pidän mun 
omat asiani itselläni. 

Jokaiselle uudelle 
ihmiselle kerron, että 
olen tyttö ja että mun 

nimi on Aamu.” 
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Armoon nojaten, parannusta tehden

“HEI, MÄ HALUAISIN esitellä teille itseni. Mä olen Havu ja mua ei oikeastaan ole olemas-
sa. Se saattaa tietysti kuulostaa hassulta, koska monet teistä on tuntenut mut jo vuosia. Yhteis-
kunnan silmissä mä olen kuitenkin näkymätön.”

Näin aloitti eräs vanha nuoreni fb-päivityksensä, jossa kertoi sukupuolettomuudestaan. 
Hänen luvallaan jaan siitä teille pätkiä.

Olemme toimineet väärin. Emme vain yksilöinä vaan myös kirkkona. Olemme olleet 
mahdollistamassa, tukemassa ja joskus jopa edistämässä yhteiskuntaa, jossa Havu ja niin 
monet muut tehdään näkymättömiksi. Emme ole syyllistyneet tähän yksin, mutta se ei tee 
siitä pienempää. Olemme toimineet ymmärtämättömyyttämme, mutta myös viisaampina.

“LISÄKSI HALUAISIN teidän ymmärtävän, etten mä ole rikki eikä mussa ole mitään vi-
kaa tai virhettä. En kaipaa sääliä tai voivottelua enkä kysymyksiä siitä, onko mulla vaikeaa 
tai ikävää. On tietysti, mutta se ei johdu mun kokemuksesta - oon enemmän kuin mielelläni 
oma itseni. Ongelma on se, miten mut nähdään ja miten mua ja monia mun kaltaisia kohdel-
laan tässä yhteiskunnassa ja tehdään näkymättömiksi muiden toimesta. Enää en kuitenkaan 
aio suostua siihen, vaan olla ylpeästi ja näkyvästi oma itseni.”

Elämme murroksessa ja se on vaikeaa. On raskasta myöntää virheitään. Kuitenkin jo-
ka viikko miljardit kristityt tunnustavat oman syntisyytensä ja nojaavat Jumalan armoon. 
Meidän on aika uskaltaa tehdä kirkkona samoin. Tunnustaa omat syntimme esimerkiksi 
muunsukupuolisia kohtaan. Toivoa armahdusta sekä anteeksiantoa Jumalan lisäksi myös 
heiltä, joita vastaan olemme rikkoneet. Toivoa anteeksiantoa vaikkemme ole sitä vielä an-
sainneet. Nojata armoon.

EMME KUITENKAAN VOi vain nojata armoon vaan meidän tulee myös oppia, muut-
tua. Ei Kristus tullut vain vapahtamaan vaan myös opettamaan. Hän kääntyy syntisen 
puoleen ja sanoo; mene äläkä enää syntiä tee. Emme kykene täydellisyyteen, mutta mei-
dän tulee yrittää – toimia paremmin sen lähimmäisenrakkauden mukaan, johon Kristus-
kin meitä ohjaa. Oppia näkemään toisissa Jumalan luomistyön rikkaus ja kauneus silloin-
kin, kun se ylittää oman ymmärryksemme. 

Emme saa enää rikkoa Jumalan luomistyötä vastaan sivuuttamalla ja tuhoamalla sitä. 
Luomalla yhteiskuntaa, jossa näin monet nuoret kokevat, meidänkin syntiemme tähden, 
ettei heille ole tilaa. Meidän tulee kuunnella Havua ja kaikkia hänen kaltaisiaan, jotta op-
pisimme mitä meidän täytyy tehdä toisin.
“Vaikka mä olen monille näkymätön, mä toivon, että te näätte ja kuulette mut.”

Mio Kivelä

KOLUMNI

”Siellä ei tartte pelätä, että pitäis se-
littää muille, vaan kaikki tajuaa, mistä 
on kysymys.”

Sateenkaariperheet ry ja Transtuki-
piste ovat järjestäneet translapsille omaa 
vertaisryhmää. Lapsia on mukana pal-
jon. Arja arvelee, että heille on tärkeä 
kokemus kohdata toisia, joilla on sa-
manlainen tilanne kuin itsellä. Juttele-
misen lisäksi yhteistä ymmärrystä syn-
tyy sanoittakin.

”Mutta kyllä minä voi avautua mun 
sisaruksillekin”, Aamu lisää.

”Mun turva on mun veljet ja perhe 
ja kaverit.”

Miten ihminen kohdataan?

”Tällä hetkellä ei ole mitään tahoa, jo-
ka horjuttaisi Aamun elämää. Mutta tu-
levaisuudessa edessä on uusia ja hyvin 
suuria asioita. Kriisit ovat vasta tulossa. 
Se, että omaan lapseen sattuu, sattuu it-
seen. En kuitenkaan halua omaa huolta 
ja surua kasvattaa. Kun katson tätä las-
ta, joka on jaksava ja iloinen, se lieven-

tää”, Arja pohtii.
”Kyllähän tämä tilanne on ihmisel-

le ennen kaikkea tragedia. Tässä on ky-
symys niin pitkästä ja niin läpäisevästä 
asiasta. Transihminen joutuu koko elä-
mänsä miettimään, miten voi tulla ja 
tuleeko kaapista ulos. Vähemmistöstres-
si ei koskaan lopu, vaikka elämänsä saisi 
muuten järjestykseen.”

On monia yksinkertaisia käytännön 
asioita, jotka voidaan hoitaa niin, ett-
eivät ne aiheuta turhaa vaikeutta trans-
lapselle. Mitä vähemmän eteen tulee ti-
lanteita, joissa joutuu sukupuolitettujen 
vaihtoehtojen eteen, sitä helpompaa.

”Esimerkiksi tämän kahvilan vessa 
näyttää olevan sukupuolineutraali. Se 
tarkoittaa, ettei Aamu joudu täällä teke-
mään valintaa. Eikä varmasti haittaa ke-
tään, että on vähemmän tilanteita, jotka 
jollekin toiselle tuottavat stressiä.”

Turvallinen tila lapselle ja aikuisel-
lekaan ei kuitenkaan synny vain muo-
dollisista ratkaisuista. Paljon enemmän 
siinä on kyse ihmisen tunnustamisesta: 
olet siinä, ihmisenä, sellaisena kuin olet, 

ja se riittää. 
”On paljon sokeita pisteitä: ihmisiä, 

jotka ajattelevat, että suhtautuvat kaik-
kiin avoimesti, mutta tosiasiassa noudat-
tavat huomaamattaan monia sukupuo-
littavia tapoja. Maailma voisi olla parem-
pi kuin se on. Ja asiat voivat arkipäiväis-
tyä vasta kun ne voivat arkipäiväistyä.”

Lainsäädäntö kehittyy, sukupuolisen-
sitiivisyyteen koulutetaan eri puolilla, 
ohjeistukset parantuvat ja asenteet kehit-
tyvät avoimemmiksi. Mutta viime kädes-
sä kysymys on kenen tahansa ihmisen ha-
lusta ja kyvystä kohdata toinen ihminen.

”Joskus sellaiset tilanteet ovat äärim-
mäisen arvokkaita”, Arja miettii.

”Viime vuonna Aamu halusi men-
nä mukaan Pride-kulkueeseen. Kulku-
eessa hän kävi hakemassa tutulta työn-
tekijältä trans-lipun ja marssi se harteil-
laan. Kun me kuljimme katua, hänen 
opettajansa näki Aamun joukon keskel-
lä ja juoksi meidät kiinni. Hän terveh-
ti, halasi Aamua ja sanoi, että ’ihanaa 
kun olet mukana. Minä marssin täällä 
sinunkin kanssasi’.”
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Translapset ja muuten 
sukupuoltaan kyselevät 
ovat seurakunnan 
toiminnassa läsnä samalla 
tavalla kuin ketkä 
tahansa. Käytännön 
asioita pitää hiukan 
järjestellä. Muuten 
työntekijältä edellytetään 
vain tavallista työtä ja 
läsnäoloa.

Kotka-Kymin seurakunnan nuoriso-
työntekijä Sinikka Lopperin työssä 

tapahtui oivallus eräänä talvi-iltana seu-
rakuntakeskuksen parkkipaikalla. Hän 
kohtasi siellä lapsen, joka kysyi, olisiko 
varhaisnuorten leirille vielä mahdollista 

tulla mukaan.
”Muistan hetken elävästi, satoi hil-

jalleen lunta. Minä kerroin hänelle, et-
tä ikävä kyllä kaikki tyttöjen paikat ovat 
jo täynnä. Olisi vain pojille enää tilaa. 
Hän vastasi minulle, että ’minähän olen 
poika!’”Lopperi kertoo.

”Siitä se alkoi. Hän tuli leirille, ja sit-
ten kerhoihin ja muuhun toimintaa, ja 
toi mukanaan kavereitaan. Heidän kave-
riporukkansa ei jäänyt ainoaksi. Ensi ke-
sän rippileireillekin on tulossa muutama 
nuori, ja yksi kirjoitti ja kysyi, miten me 
majoitamme rippileireillä.”

”Alkuun ihmettelin, että miksi meil-
le on sattunut niin paljon translapsia toi-
mintaan, mutta pari vuotta sitten luin 
tutkimuksista, että nämä kokemukset 
ovat yleisempiä kuin aikaisemmin on 
ajateltu. Olen myös ajatellut työuran al-
kuaikoja, ja älynnyt, että olen kohdan-
nut asian aikaisemminkin, mutten ole 
sitä silloin ymmärtänyt. silloin on sat-

tunut kömmähdyksiä. Olen esimerkiksi 
käynyt leirillä komentamassa lapsen pois 
väärästä huoneesta – enää en tekisi niin.”

Tarvitaan luonteva tapa  
ottaa vastaan

Kun Lopperi hakeutui jatko-opintoihin, 
hän teki lopputyönsä transsukupuolisis-
ta lapsista seurakunnan varhaiskasvatus-
työssä. Sitä varten hän haastatteli työn-
tekijöitä heidän kokemuksistaan ja asen-
teistaan.

”Kaikki minulle puhuvat ilmaisivat 
aivan asiallista suhtautumista asiaan. Il-
miö oli kaikille jollain tasolla tuttu. Mut-
ta tiedän kyllä, että toisenlaisiakin asen-
teita on. Esimerkiksi Facebookissa näkee 
translaista ja tasa-arvoisesta avioliittolais-
ta sellaisia kommentteja. Joskus kuulee 
puhetta siitä, että sen ja sen työntekijöi-
den leirille ei kannata ohjata näitä lap-
sia.”

”Uhkakuva seurakunnan toiminnassa 
olisi se, ettei lapsi, jolla on tällainen ko-
kemus itsestään, voisi kokea itseään tur-
vatuksi.”

Usein lasten ja nuorten kokemukset 
kuitenkin ovat myönteisiä. Kuten Jarmo 
Kokkosen väitöskirjassa kuvataan, esi-
merkiksi rippileirin ilmapiiri on otolli-
nen sille, että sukupuoliset normit ma-
daltuvat ja nuoret voivat vapaammin ko-
keilla ja ilmaista sukupuolta. Lopperi to-
disti Kotkan varhaisnuorten leireillä sa-
manlaista tunnelmaa.

”Leireillä työntekijänä tuli jotenkin 
jopa surullinen olo, kun näki, miten ren-
nosti lapset saattoivat olla ihan omana it-
senään, ja mietti, että saavatkohan he sa-
maa kokemusta kaikkialla muualla.”

”Sukupuoltaan kyselevien ja translas-
ten kanssa kysymys työntekijälle on poh-
jimmiltaan se, miten heidät otetaan vas-
taan. Ulkopuolisuuden tunne heillä on 
tavattoman suuri sekä omassa kehos-
sa että muualla. Kun työntekijät olivat 

luontevasti heidän kanssaan, koko asia 
oli luonteva ja luonnollinen: sinä saat ol-
la juuri se, kuka sinä olet.”

”Mitä paremmin lapsi saa kasvaa 
rauhassa, sitä vähemmän hänen tarvit-
see kärsiä dysforiasta, siitä sisäisestä pa-
hasta olosta, että on väärässä kehossa ja 
vääränlainen.”

Läsnäoloa ja tavallista tukea

Sinikka Lopperi sanoo, että Kotkassa 
kaikkiin lapsiin suhtauduttiin samalla ta-
valla ja kaikilta odotettiin myös saman-
laisia asioita. Siksi translapset saivat jää-
hyjä kerhoista ja avoimesta toiminnasta 
siinä missä ketkä tahansa muutkin, kun 
tarvetta ilmeni.

”Ihan samalla tavalla me komensim-
me kaikkia. Ajattelen, että se tuottaa toi-
saalta kokemusta samanvertaisuudesta, 
kun tosiaan tulee kohdelluksi samalla ta-
valla muiden kanssa”, Lopperi pohtii.

”Tämä translasten porukka olikin ai-
ka rauhaton – kun oman tilanteen takia 
tuntee niin paljon henkistä ja fyysistä pa-
haa oloa ja on vaikeita asioita käsiteltä-
vänä, se näkyy käyttäytymisessä. Niillä 
lapsilla, jotka saavat ilmentää itseään, on 
helpompaa.”

Lopperi otti translapsia mukaan teat-
terikerhoon, ja vei heidät kirpparille va-
litsemaan roolivaatteita.

”Se tuntui heille tärkeältä. Jokainen 
sai ottaa sellaista, mitä halusi.”

Erityistä tukea sukupuoleen liittyvien 
asioita kanssa ei oikeastaan tarvittu – ne 
kysymykset jäivät muiden tuen tarpei-
den sekaan.

”Jos on poika tytön ruumiissa, kun 
kuukautiset alkavat, ne kuukautiskivut 
ovat tavattoman ikävät. Sellaiset asiat tu-
lee huomanneeksi. Mutta nämä lapset, 
joita minä olen kohdannut seurakun-
nassa, ovat tarvinneet erityistä huomio-
ta monen muunkin syyn takia. Lähinnä 
siihen on vastattu ihan tavallisella läsnä-
ololla.”

”Ja toisaalta meillä on toiminnas-
sa monia muitakin erityisiä ryhmiä. Ei 
transsukupuolisuus ole ainut dramaatti-
nen asia lapsen elämässä, joka työnteki-
jää mietityttää.”

Lopperi toteaakin, että tehdessään 
AMK-lopputyötään, hän huomasi, ettei-
vät translapset seurakunnan toiminnas-
sa oikeastaan olleet niin erikoinen aihe 
kuin hän ensi alkuun ajatteli.

”Mitä pidemmälle sitä vein, sitä vä-
hemmän se alkoi tuntua asialta, mistä 
saa suuria otsikoita. Tällaistakin nyt vain 
sattuu olemaan, ja tämä on ihan tavallis-
ta työtä.”

Jaakko Kaartinen

Tärkeintä on kohdata hyväksyen

u Sinikka Lopperin kokemuksen 
mukaan lasten ja nuorten suhtau-
tumisesta translapsiin ja -nuoriin ei 
Lopperin mielestä koskaan ole tullut 
ongelmia, ei kerhoissa, leireillä, ripa-
reilla eikä isoskoulutuksessa. 

”Lapset ja nuoret suhtautuvat hy-
vin. Heillä on tiedot asioista. Jos jot-
kut jossain, niin aikuiset ovat ongel-
mallisempia, suppeampia ja tollom-
pia. Koetaan, ettei tarvitse ottaa asi-
oista selvää, eikä muuttaa omaa ajat-
telua.”

Mutta kun ajattelua on muutet-
tu, voidaan muuttaa myös käytäntöjä. 
Siihen onkin enemmän tarvetta. Lop-
perin mielestä seurakunnan toimin-
nassa haasteet sukupuolivähemmis-

töjen kohtaamisessa liittyvät pitkälti 
käytännön kysymyksiin. Niihin tart-
tuminen on yksikertaisten muutos-
ten tekemistä, vanhojen totunnaisten 
tapojen vaihtamista huomioivampiin. 

• Leirikeskuksessa ei tarvitse olla 
merkittyjä tyttöjen ja poikien ves-
soja erikseen, vaan unisex-vessat. 

• Lapset saavat saunoa uikkarit 
päällä. Se helpottaa samalla myös 
ujojen, itseään häpeävien sauno-
mista. 

• Majoittumisessa annetaan lasten 
kertoa, miten haluavat nukkua. 
Tarjotaan mahdollisuuksien mu-

kaan majoittumista omaan huo-
neeseen. 

• Kun lapsia ja nuoria jaetaan ryh-
miin ja joukkueisiin toimintaa 
varten, käytetään jakamiseen mitä 
tahansa muuta tapaa kuin jakoa 
poikiin ja tyttöihin. 

• Harkitaan, tarvitseeko leirejä ja 
kerhoja järjestää erikseen tytöil-
le ja pojille, vai voisiko ne korvata 
sekaleireillä ja avoimilla kerhoil-
la. Toisaalta jos tyttöjen ja poiki-
en toimintaa on, varaudutaan että 
sinne voi tulla kuka tahansa poi-
ka ja tyttö.

Ulkopuolisuutta vähennetään käytännön ratkaisuilla

Sinikka Lopperi
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Miksi sukupuolen moninaisuutta pitää 
nuorisotyössä ja kasvatustyössä huomioida?

Tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki se-
kä muun muassa nuorisolaki edellyttä-
vät moninaisuuden edistämistä. Tähän 
velvoittavat myös perusopetuksen ja var-
haiskasvatuksen perusteet ja niin edel-
leen. Kyse ei siis ole yksittäisen toimijan 
valintakysymyksestä, vaan sitovista linja-
uksista, jotka ovat laki- ja säädöstasolla 
määritelty.

Millaisissa tilanteissa sukupuolen mo-
ninaisuuteen useimmiten törmätään – 
kuinka monille työntekijöille se vielä 
tulee yllätyksenä? 

Tilanteet työntekijälle voivat olla hyvin-
kin tavallisia arkisia kohtaamisia. Sitä ei 
vain aina nähdä tai ymmärretä. Vaikka 
sukupuolen moninaisuuteen työnteki-
jä ei tulisi ikinä törmäämään, ymmärrys 
sukupuolen moninaisuudesta on hyväk-
si. Se mahdollistaa stereotypioiden pur-
kamisen sekä hyvinvoinnin lisäämisen 
rikkomalla ahtaita käsityksiä sukupuo-
lesta. 

Sukupuolen moninaisuus voi olla 
myös välillistä. Se voi liittyy nuoren van-
hempaan/vanhempiin, sukulaisen, kave-
riin tai johonkin muuhun läheiseen hen-
kilöön. 

Miksi toiseuttamiseen pitää kiinnittää 
huomiota – miten se vaikuttaa nuoriin? 

Toiseuttaminen on aina vallankäyttöä, 
joko tiedostettua tai tiedostamatonta. 
Toiseuttamisella tuotetaan ja ylläpide-
tään tiettyjä hierarkisia eroja, jakamal-
la ihmisiä eri kasteihin. Toiseuttamisen 
kohteena olevilla ihmisillä on vähem-
mistöstressiä ja erityisesti transnuoril-
la on korkeat itsemurhaluvut verrattuna 
samanikäisiin nuoriin. Toiseuttamisella 
on siis vakavasti otettavia seuraamuksia. 

Onko sukupuolen moninaisuuden huo-
mioiva nuorisotyö itse asiassa samalla tur-
vallista ylipäätään kaikenlaisten nuorten 
identiteetin kehittymisen ja kypsyminen 
kannalta – toisin sanoen voiko se johtaa 
yleisestikin kohtaavampaan ja sallivam-
paan ilmapiiriin?

Kyllä, juurikin näin. Kun työntekijä her-
kistyy vaikkapa sukupuolen moninai-
suudelle, se yleensä avaa portteja moni-
naisuuden ymmärtämiseen laajemmalti: 
ymmärtämään etuoikeutta ja etuoikeus-
käsitystä. 

Kohtaavan ja sallivan ilmapiirin li-
säksi sukupuolen moninaisuuden huo-
mioiva nuorisotyö tuottaa myös turval-
lista tilaa jokaiselle olla ja tulla omana 
itsenänsä.

Pitääkö suhtautua eri tavoin tai eriastei-
sesti niihin nuoriin, jotka kokevat selväs-
ti olevansa transsukupuolisia ja toisaalta 
niihin, jotka on ”sukupuoltaan kyseleviä”?

Mitä halutaan tarkoittaa suhtautumisel-
la? Miten suhtaudumme yleensä suku-
puoleen liittyviin asioihin, kun keskus-
telemme nuorien kanssa mieheydestä ja/
tai naiseudesta? Näkisin että pikemmin-
kin kuin tietystä suhtautumisesta kyse 
on enemmänkin tilan antamisesta ihan 
jokaiselle. 

Myös se on jokaiselle tärkeää, että on 
saatavilla turvallisia aikuisia, joiden kans-
sa keskustella ja peilata omia kokemuksia 

Moninaisuuden 
huomioiminen on 
velvollisuus

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä ja 
kasvatuksen parissa on laissa säädetty velvollisuus. Se ei suojaa vain 
vähemmistöjen oikeuksia, vaan takaa kaikille lapsille ja nuorille 
turvallista tilaa tulla ja olla omana itsenään, kertoo tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusasiantuntija Petri Segerholm.

ihan mistä tahansa; kokemus sukupuo-
lesta on kuitenkin aina yksilöllinen, oli-
pa kyse muunsukupuolisesta tai transsu-
kupuolisesta nuoresta. On ammattitai-
toa suhtautua sensitiivisesti ja omaa toi-
mintaa mukauttaen nuoriin, jotka poh-
tivat asioita.

Tuleeko nuoria kannustaa pohtimaan su-
kupuoltaan, osana omaa kasvuaan ja it-
sensä tutustumista vai onko siihen vain 
pikemminkin annettava passiivisesti tilaa?

Kannustaisin kaikkia nuoria ja nuorten 
kanssa toimivia pohtimaan kriittises-
ti yhteiskunnan dikotomista sukupuo-
lijakoa: miten se rajoittaa, mitä se mah-
dollistaa toisille ja mitä se toisilta kenties 
sulkee pois? 

Tietyllä tapaa ”passiivinen” sukupuo-
likasvatus toimii ”heteronormatiivises-
sa” yhteiskunnassa henkilöillä, joilla ei 
ole minkäänlaista ristiriitaa syntymäs-
sään määritellyn ja kokemansa sukupuo-
len välillä. Tämä passiivisuus kuitenkin 
tuottaa ja uusintaa stereotyyppistä ja ah-
dastakin sukupuoliformaattia. 

Aktiivinen ja kriittinen kasvatus toi-
mii kaikkien kanssa, ja sillä voidaan saa-
vuttaa aitoa moninaisuutta ja moninai-
suusajattelua.

Millä tavalla työntekijät voivat kehittää 
osaamistaan sukupuolisen moninaisuuden 
kohtaajina?

Työntekijöillä tulisi olla vähintäänkin 
perusosaaminen moninaisuuteen liitty-
vissä teemoissa. Parhaiten osaamista voi 
kehittää olemalla utelias ja kriittinen. 
Kriittisyydellä tarkoitan tapaa, jolla tar-
kastellaan olemassaolevia rakenteita ja 
mennään laatikon ulkopuolelle. 

Ammatillisella ja korkea-asteella on 
tutkintoon johtavissa koulutuksissa vali-
tettavan niukasti tähän liittyvää opetus-
ta ja osaamista. Muun muassa Transtuki-
piste, valtakunnallinen Seta sekä alueelli-
set Setat, Trasek ry, sekä sateenkaariper-
heet järjestävät aika ajoin koulutuksia. 
Myös yksityisiä toimijoita on, joilta voi 
ostaa lisä- ja täydennyskoulutusta. 

Kouluttautumista ei voi jättää yhden 

tai kahden avainhenkilön kouluttami-
seen, vaan sen tulisi olla suunnitelmallis-
ta ja pitkäjänteistä.

Millaisiin käytännön ratkaisuihin moni-
naisuuden huomioimisen pitäisi johtaa? 
Viikkotoiminnassa, ryhmissä ollessa,  
leireillä?

Moninaisuuden huomiointi tulisi olla 
läpileikkaavaa toimintaa. Se ei voi jäädä 
yksittäisten toimijoiden tai yksittäisten 
toimintojen osaksi. Se saattaa aluksi tun-
tua vaikealta, mutta siihen oppii ja myö-
hemmin se lähtee selkäytimestä. Vaikeus 
johtuu siitä, että työntekijän ei ole ken-
ties koskaan tarvinnut pohtia asiaa, ja 
siksi vastarintaa voi esiintyä. 

Ei tarvitse mennä ajassa paljoakaan 
taaksepäin, kun yhteiskunnassa oli pal-
jon enemmän rasistista kuvastoa ja kiel-
tä, jota ei voisi nykyään käsittää. Samal-
la logiikalla niitäkin asioita on käsitelty, 
jotta oikeanlaiset asenteet ovat valtavir-
taistuneet. Eli kyse ei ole vain pelkästään 
toiminnasta, vaan myös käytössä olevas-
ta kuvastosta ja tekstistä ja niin edelleen.

Miten muille nuorille ja esimerkiksi iso-
sille pitäisi opettaa sukupuolen moninai-
suuden kohtaamista? Onko se nuorille hel-
pompaa vai vaikeampaa kuin aikuisille?

Oman kokemukseni perusteella nuoril-
le asia saattaa olla kenties helpommin lä-
hestyttävä kuin aikuisille. 

Tärkeintä on, että kenellä tahansa 
joka koulutukseen tulee, olisi uskallus-
ta kysyä ja pohtia. Tätä varten tarvitaan 
asiansa osaava kouluttaja, joka mahdol-
listaa turvallisen tilan kysyä ja oppia. 
Näissä asioissa osallistujilla on usein 
pelkoja siitä, uskallanko kysyä asiois-
ta, mitä jos käytänkin väärää termiä tai 
muuta vastaavaa. 

Ikätasoisuus on yksi tärkeä huomio, 
ammattilaisten kanssa voidaan keskus-
tella eri lailla asioista kuin vaikkapa tei-
ni-ikäisten nuorten kanssa. Hyvä koulut-
taja osaa muokata sisällön vastaamaan ai-
na kulloisenkin ryhmän tarpeita.

Mitä pitäisi sanoa niihin argumentteihin, 

joiden mukaan moninaisuuden huomi-
oiminen jotenkin on pois niiltä nuorilta, 
joille kokemus ja identiteetti poikana ja 
tyttönä olemisesta on mutkaton?

Kyse ei ole nollasummapelistä. Toisaalta 
pitäisi miettiä, mitä on mutkattomuus? 
Onko se sitä, että poika/mies ei voi käyt-
tää vaaleanpunaista, koska se on liian 
tyttömäistä ja feminiinistä? Vai onko se 
sitä, ettei koe minkäänlaista ristiriitaa ke-
honsa osalta? 

Uskallan väittää, ettei kenenkään 
naiseus ja mieheys ole mutkatonta. Me 
kaikki pyrimme olemaan jotakin, joka ei 
ole meille helppoa ja luontaista. Miehil-
tä ja naisilta vaaditaan tietynlaista varta-
loa, liikkumista, olemista ja tapaa ilmais-
ta itseänsä. Sukupuoliroolit ovat hyvin 
kapeita. Eli mutkattomuus on tietyssä 
mielessä vain näennäistä. Samat keskus-
telut ja tarkastelutavat, jotka liitetään su-
kupuolen moninaisuuteen, ovat valideja 
myös cis-sukupuolistenkin osalta.

Johtaako moninaisuuden huomioimins-
siihen, että vähemmistö sanelee enemmi-
tön olemisen? 

Tämä argumentti nousee esiin mones-
ti tilanteessa, jossa etuoikeutettu ihmis-
ryhmä joutuukin pohtimaan asioita ta-
valla, joka ei ole heille tuttua, ja johon ei 
ole siis ollut koskaan tarvetta. Tulee tun-
ne, että tässä joku toinen sanelee minun 
olemistani ja rajoittaa juuri minua. Ky-
se on siis etuoikeudesta, jonka nautinta-
oikeuden poisvienti herättää vastarintaa. 

Kehottaisin pohtimaan, mitä tunteita 
minussa herättää, jos väitän että vähem-
mistö sanelee enemmistön olemisen? Tu-
lenko epävarmaksi, pelkäänkö, mitä ja 
miksi? Kannattaa kokeilla myös asettua 
vähemmistön saappaisiin, josta käsin tar-
kasteltuna moninaisuutta huomioidaan 
hyvin vähän – on melkein luksusta, jos 
se jossakin huomioidaan.

Toisaalta pitää myös muistaa, että mo-
ninaisuuden huomiointi on lakisääteistä. 
Se on siis meidän velvollisuutemme.

Jaakko Kaartinen
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Raamatusta ei kannata etsiä tietoa sukupuolista. Eikä Raamattu kerro, millä 
saunavuorolla muunsukupuolinen saa peseytyä tai kuuluuko hän tyttöjen vai poikien 
majoitukseen. Paremman vastauksen saa kysymällä ihmisiltä, miten he itse kokevat.

muiden tieteenalojen piiriin. Suomen 
tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuo-
li-identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja 
kehollisten piirteiden perusteella. Lain 
tarkoituksena on estää transsukupuo-
listen, muunsukupuolisten, transvestiit-
tien ja intersukupuolisten syrjintä. 

“Teologialla ei muuteta tosiasioi-
ta, mutta sillä voidaan kiusata ihmisiä”, 
Nissinen sanoo. Nissisen mukaan kir-
kon ongelma sukupuolisen moninai-
suuden kanssa ei ole teologinen vaan 
poliittinen.

“Ihmiset on opetettu siihen, että Ju-
malasta puhutaan kuin ulkopuolises-
ta. Jumala on kuin auktoriteetti, jota ei 
näy, mutta Jumalan väitetään sanovan 
kaikenlaista, mitä itse halutaan sanoa. 
Mutta Raamattu ei sano mitään, eikä 
Jumala sano, vaan ihminen sanoo.”

Nissinen uskoo, että kirkko on ko-
konaisuutena mainettaan modernimpi. 
Kaksijakoisen, naisen ja miehen roolija-
koon perustuvan sukupuolijärjestelmän 
puolustaminen on saanut yliotteen jul-
kisessa keskustelussa.

“Kirkossa vaikutusvaltainen vähem-
mistö piirtää sukupuoliajattelun pro-
fiilia oman tahtonsa mukaan. Tämä on 
poliittinen ongelma, sillä ne joiden mu-
kaan kirkon ääni mielletään, eivät edus-
ta kirkon jäsenistöä. 

Raamatun tarjoamat mallit sukupuo-
lisuudesta perustuvat toisenlaiseen yh-
teiskuntaan. 

“Raamatun avioliitto oli patriarkaali-
nen hierarkkinen järjestelmä. Sukupuo-
lisuhteet olivat osa valtajärjestelmää, jota 
ei voi Raamatun lehdiltä hyppyyttää tä-
hän päivään”, Nissinen toteaa. 

Kirkon pitää kohdata  
ihmisten elämäntodellisuus

Kristillisen ajattelun lähteet ovat suurek-
si osaksi ajalta, jolloin sukupuolisuudes-
ta on haluttu kirjoittaa eri tavoin kuin 
nykyisin. Pappi ja rehtori Jukka Hauta-
lan mukaan on vaarana, että kirkko ajau-
tuu huutelemaan omia asioitaan yksin 
nurkasta, ellei se suostu puhumaan siitä 
elämästä, mitä ihmiset elävät. Siinä mis-
sä Raamatun tekstit on kirjoitettu oman 
aikansa sukupuolikäsitysten ehdoilla, oli-

si yhä katsottava ympärille ja uskallettava 
olla inhimillinen.

“Seksuaalisuus on aina ollut voima, 
jota ihmisyhteisöt ovat halunneet kont-
rolloida. Asenteet muuttuvat yhteiskun-
nassa paljon lainsäädäntöä hitaammin. 
Nyt olemme tilanteessa, jossa pitäisi us-
kaltaa ajatella uutta normistoa vanhan ti-
lalle. Jos kirkko lähtee yksinkertaisesti sii-
tä, että avioliitto on pyhä ja Jumalan aset-
tama ja ihmisten seksuaalisuus toteutuu 
siinä, jänneväli ihmisten elämäntodelli-
suuteen kasvaa todella isoksi. Jos kirkko 
puhuu näin, eivätkä ihmiset näe siinä mi-
tään mieltä, se ei enää pysty tukemaan it-
seään ja toisiaan etsiviä ihmisiä.”

Hautalan mukaan kirkon olisi kehi-
tyttävä kuuntelevana, keskustelevana ja 
myös eri mieltä olevana yhteisönä. Muu-
ten se ajaa itsensä yhteiskunnan margi-
naaliin. 

“Sata vuotta sitte kirkon jäsenyys ja 
rituaalit olivat pakollisia kaikille, mutta 
enää kirkko ei voi uhitella ihmisille, vaan 
sen on lunastettava paikkansa.”

Patriarkan hahmo suojelee 
kaltevalta pinnalta

Sukupuolirooleja puolustetaan uskon-
nollisesti pyhinä, mutta keskustelussa on 
vielä paljon ääneen lausumattomia ole-
tuksia. Paavalin kirjeistä tuttu kuva mie-
hestä Kristuksen kaltaisena, perheen ja 

yhteisön päänä vaikuttaa vielä syvällisesti 
asenteisiin. Patriarkka turvaa mielikuvis-
sa myös moraalisen järjestyksen.

“Kirkossa ei uskalleta sanoa ääneen, 
että miespappi on hahmo, jonka halu-
taan pitävän huolta kurista ja järjestyk-
sestä. Tämän hahmon halutaan turvaa-
van pysyvyyttä. Pelätään, että sukupuol-
ten tasa-arvo tai seksuaalivähemmistöjen 
oikeudet ovat kalteva pinta, jolta luisu-
taan seuraavaksi mihin tahansa outouk-
siin”, Hautala kuvaa. 

Kaltevan pinnan alla kauhukuvana on 
nähty kangastelevan muun muassa poly-
amorian eli monisuhteisuuden – ei esi-
merkiksi moniavioisuuden, jossa miehel-
lä voi olla useita vaimoja. 

Hautala uskoo, että uhkaavin asia on 
lopulta patriarkaatin murtuminen. 

Hautalan mukaan kirkko on hyväksy-
nyt sukupuoliin ja seksuaalisuuteen liit-
tyviä asioita sitä mukaa, kun ne on yh-
teiskunnassa laillistettu. Esimerkiksi 
eronneiden vihkiminen on lakannut ole-
masta ongelma suurelle osalle herätysliik-
keistä, kun erot ovat yleistyneet. 

Mutta toivoakin on. Hautalan mu-
kaan kirkko, jos joku, on aina joutunut 
pohtimaan ihmisenä olemista ja moraa-
likysymyksiä. Hän uskoo, että sukupuo-
lien sijaan ihmisyyden puolustaminen ja 
siitä keskustelu on paitsi kirkolle välttä-
mätöntä, myös sen omaa alaa.  

 Hautalalle Raamattu kertoo ihmisyy-
den ja vähemmistöjen puolustamisesta.

“Raamattu kehottaa puolustamaan 
ihmisyyttä siellä, missä se joutuu uhatuk-
si. Vähemmistön suojeleminen on Raa-
matun periaate. Valtarakenteen on tar-
jottava turva vähemmistöille.”

Kirkko voisi olla yhteiskunnallisen 
keskustelun perässähiihtäjän sijaan esiku-
va ihmisten kuuntelemisessa. Hautala us-
koo, että esimerkiksi kirkon nuorisotyös-
sä on jopa monia muita harrastuksia pa-
remmat edellytykset ottaa huomioon su-
kupuolten moninaisuus. 

“Kirkon sanomassa ollaan ihmisyyden 
ytimessä. Kirkossa on aina oltu ukkosen-
johdattimena ja perusarvoista käydään 
koko ajan keskustelua. Ajatellaan vaikka 
urheilujoukkueita, niin kyllä niissä suku-
puolistereotypiat ovat varmasti tiukassa”, 
hän pohtii.  

Kyse ei ole kirkosta vaan ihmisistä

Kun puhutaan kristinuskosta ja 
sukupuolista, yleensä aloitetaan 
luomiskertomuksesta. Puutar-
hasta näyttävät löytyvän ikuises-

ti muuttumattomat ihmisen mallit, aktii-
vinen Aatami ja esiäiti Eeva. 

Mutta kun Vanhan testamentin ekse-
getiikan professori Martti Nissiseltä ky-
syy, mistä kirkko voisi ammentaa mate-

riaalia sukupuolikeskusteluun, hän pu-
huu mieluummin tosiasioista kuin En-
simmäisestä Mooseksen kirjasta.

“Luomiskertomus on huikean ihana 
teksti, mutta sitä käytetään väärin, kun 
siitä etsitään normeja sille, millainen pi-
täisi olla. Kaikki sellainen teologia, joka 
ei tunnusta ihmisten elämän tosiasioita, 
on huonoa teologiaa. On otettava vaka-

vasti ihmisten elämän tosiasiat”, Nissi-
nen tiivistää. 

Sukupuolivähemmistöt eivät 
ole teologinen asia

Nissisen mukaan sukupuolet eivät ole 
teologinen asia. Käsitys sukupuolis-
ta kuuluu lääketieteen, psykologian ja 

”Raamatun avioliitto 
oli patriarkaalinen 

hierarkkinen 
järjestelmä. 

Sukupuolisuhteet 
olivat osa 

valtajärjestelmää, 
jota ei voi Raamatun 
lehdiltä hyppyyttää 

tähän päivään.”
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Oikeus olla mitä on

Kun muunsukupuolinen Selja Purovaara 
ilmoitti perheelleen, että haluaa itseään 
kutsuttavan uudella etunimellä sukupuo-
li-identiteettinsä vuoksi, 75-vuotias isoisä 
sanoi, ettei ymmärrä asiasta mitään, mut-
ta alkaa oitis käyttää nimeä, jonka nuori 
on valinnut. Sellaista asennetta Purovaa-
ra sanoo kunnioittavansa.

Sen sijaan, että kirkko keskittyisi kan-
nan muodostukseen, mietintöihin ja 
pohtimiseen siitä, mitä ihmisten identi-
teetistä pitäisi ajatella, voitaisiin paljon 
enemmän kuunnella näitä itseään. 

“Jumala loi ihmisen omaksi kuvak-
seen, olemaan se joka on. Voisikohan 
kirkko antaa ihmisten olla sitä mitä ovat, 
kunnioittaa ihmisiä ja luottaa siihen, mi-
tä nämä ovat?”, hän haastaa. 

Purovaara opettaa työkseen katsomus-
aineita helsinkiläisissä kouluissa ja toimii 
Feministisen kirkon sukupuolten tasa-ar-
voa ajavassa verkostossa. Hänelle naisen 
ja miehen perinteisinä pidetyt roolit eivät 
ole kristillisiä, vaan kuuluvat maalliseen 
järjestelmään, jonka tarkoitus on ollut 
turvata elinkeinoja ja tuottaa jälkeläisiä. 

“Sukupuoliroolit eivät ole hengelli-
siä, vaan käytännöllisiä asioita. Raama-
tussa esiintyvä sukupuolijärjestelmä sää-
teli sitä, kuka omistaa ja kenet ja kenel-
lä on oikeuksia kenen yli. Sitäkö me ha-
luamme?” 

Purovaaraa on alkanut kiehtoa juuta-
laisuudessa elävä tulkinta, jossa Aatami ja 
Eeva nähdään vertauskuvina ihmisestä ja 
elämästä pikemminkin kuin miehestä ja 
naisesta. Sukupuolisensitiivisyys merkit-
see hänelle yksinkertaisesti ihmisten yk-
silöllisyyden kunnioittamista ja käytösta-
poja. Hänestä se ei ole oppi tai sääntö, 
vaan taito, jota voi harjoitella ja jossa voi 
tehdä virheitä ja kehittyä, kuten muussa-
kin ihmisten kunnioittamisessa. 

Purovaara uskoo, että halu pitää kiin-
ni kahdesta biologisesti määrätystä su-
kupuolesta ominaisuuksineen on turval-
lista.

“Kai rakenteet luovat turvaa. Ihminen 
haluaa selkeitä rakenteita ja kenties siinä 
on jokin psykologinen perusta, että hah-
motamme maailman mielellään kaksija-
koisesti”, hän pohtii.

Feminiinisyys ja maskuliinisuus eivät 
ole hänelle vastakohtia, vaan pikemmin-
kin kaksi erillistä janaa. Yksilössä voi ol-
la piirteitä, joita pidetään naisellisina ja 
ominaisuuksia, joita pidetään miehisinä. 
Ne voivat myös vaihdella eri ikävaiheis-
sa ja elämäntilanteissa. Purovaaralle su-
kupuoli on pehmeä, liikkuva ja muuttu-
va asia. Hän ei kuitenkaan kannata suku-
puolisanoista luopumista. 

Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita si-
tä, ettei tyttö saisi olla tyttö tai poika poi-
ka. Eikä myöskään sitä, että tyttömäisyy-
dessä tai poikamaisuudessa olisi mitään 
vikaa. Purovaarasta on hyvä, että nuoril-
le on paikkoja ja tilanteita, jotka on tar-
koitettu erityisesti tytöille tai vain pojil-
le. Niihin täytyisi kuitenkin päästä oman 
kokemuksen, ei ulkoisten merkkien pe-
rusteella.

“Turvalliset tilat ovat tärkeitä. Tyttö- 
ja poikatilojen lisäksi voisi olla esimer-
kiksi lapsi-erityisiä tiloja. Joskus mietin, 
miksi ylipäätään esimerkiksi nuorten ja 
lasten leireillä majoitus on tarkkaan jär-
jestetty sukupuolien mukaan. Jos pelä-
tään kähmimistä, niin kyllä sitä voi ta-
pahtua tyttöjen tai poikienkin kesken”, 
hän sanoo.

Kysymys ei ole kirkosta,  
vaan ihmisistä

Ajatus Jumalan toisenlaisesta valtakun-
nasta inspiroi Purovaaraa. Myös Feminis-
tisen kirkon perustajajäsen, pastori Suvi-
Maria Roine haluaisi etsiä tasa-arvotais-
teluun aineksia Raamatun niistä kohdis-
ta, joissa puhutaan uudesta, vielä unel-
missa olevasta valtakunnasta.

“Näen, että Raamatun kuvaus suku-
puolirooleista on nimenomaan osa ai-
kansa yhteiskunnan struktuuria, johon 
Jumalan valtakunta tekisi muutoksen. 
Vapaus oli osa Jumalan alkuperäistä tah-
toa. Kaikki alistamiseen pyrkivät katego-
riat, jotka pakottavat ihmiset rooleihin, 
ovat lankeemuksen seurausta. Konserva-
tiivinen tulkinta on päinvastainen: sii-
nä sukupuolten tietty järjestys on sitä va-
pautta ja Jumalan tahtoa”, Roine toteaa.

Hän näkee, että vanha sukupuolijär-
jestelmä on ollut aikanaan valtavan hyö-
dyllinen. 

“Ehkäisyn keksiminen, vaurastumi-
nen, ja tasa-arvoihanne pakottavat ky-
symään, mihin sitä systeemiä vielä tarvi-
taan. Mutta voi kestää kauan, ennen kuin 
tämä laajasti sisäistetään”, hän sanoo.  

Roineen mukaan kirkossa yksittäisten 
työntekijöiden rooli on ratkaiseva. 

“Muutos lähtee yksittäisistä tekijöis-
tä ja isoista kaupungeista. Oman ajatte-
lun muuttaminen on vaikeaa ja raskasta. 
Voi olla paljon aitoa pelkoa, että suku-
puolet jotenkin katoavat, vaikka eiväthän 
vapauden myötä katoa. Ymmärrys vain 
kasvaa. Uskon, että on kaikille hyödyllis-
tä pohtia, millaisia ovat maskuliiniset ja 
feminiiniset tavat ajatella. Se voi auttaa 
esimerkiksi ihmissuhteissa.”

Roine ja Purovaara ovat yhtä miel-
tä siitä, että kirkko ei saisi jäädä puhu-
maan omasta tuskastaan tai vaikeudes-
taan sopeutua. Kirkon johtajien puhe sii-
tä, miten kipeiden asioiden kanssa olem-
me tekemisissä, kenties pyrkii empaatti-
suuteen, mutta kuulostaa kummallisel-
ta, koska valtaa käyttävän enemmistön 
eduista ei ole kysymys, eikä sen edusta-
jien tunteista.

“Kysymys ei ole siitä, miltä minusta 
tuntuu, vaan siitä, miltä sinusta tuntuu. 
Minun on kuunneltava sinua ja kysyt-
tävä, miten sinä asian koet”, Roine pai-
nottaa. Vaikka kirkon johtajat eivät ym-
märtäisi, heidän olisi hyvä noudattaa 
Purovaaran isoisän esimerkkiä: käyttää 
ihmisistä niitä nimityksiä, joita he itse 
pyytävät.

Salla Ranta

Työntekijä voi omilla 
aivan pienillä teoillaan 
ja sanoillaan vaikuttaa 
siihen, uskaltaako lapsi 
tai nuori lähestyä häntä 
sukupuoli-identiteettiin 
liittyvien asioiden kanssa.

”Puheen tasolla joko luodaan 
mahdollisuuksia tai sulje-
taan mahdollisuuksia kohda-

ta”, sanoo opiskeluhuollon kuraattori ja 
seksuaalineuvoja Tuula Anttila.

”Kaikkein tärkein tuki näitä asioi-
ta pohtivalle lapselle ja nuorelle on, et-
tä hänet kohdataan ja se, että hänen an-
netaan sanoittaa omaa itseään. Työnte-
kijöiden pitää kunnioittaa sitä tapaa pu-
hua ja kuvata itseä, joka lapsella tai nuo-
rella on.”

Rinnalla kulkeminen ja tuen antami-
nen voi tarkoittaa myös sitä, että yhdes-
sä haetaan sanoja kokemuksille, jotka 
ovat epämääräisiä. Mikäli työntekijästä 
tuntuu, että oma osaaminen ei riitä, voi 
kuitenkin auttaa eteenpäin.

”Lasta ja nuorta ei pidä jättää yk-
sikseen kysymystensä kanssa. Vähin-
tään hänet voi saatella sellaiseen paik-
kaa, missä on enemmän vastauksia saa-
tavilla.”

Olettamien sijalle avoimuutta

Arkisessa elämässä kyse on siitä, miten 
paljon puheissa ja teoissa jäädään olet-
tamien varaan ja miten paljon kyetään 
jättämään avoimeksi: kun nuoria koh-
dataan, ei oletettaisi ulkonäön perus-
teella, että huoneessa on tyttöjä ja poi-
kia, vaan lähdettäisiin siitä, että he ovat 
henkilöitä, jotka saavat itse määräytyä 
omista lähtökohdistaan.

Samanlaiset yksinkertaiset sensitiivi-
syyden käytännöt toimivat sekä suku-

puolen että seksuaalisuuden osalta. Esi-
merkiksi sen sijaan, että puhutaan poi-
ka- ja tyttökavereista, kannattaa puhua 
seurustelukumppanista – on turha teh-
dä olettamia, jotka voivat mennä pie-
leen.

Toisaalta tavalliset vuorovaikutuk-
sen säännöt toimivat. Jos tekee mo-
kan, voi pyytää anteeksi ja kysyä, mi-
ten nuori tahtoo, että häntä kutsutaan 
ja miten häneen suhtaudutaan.

”Kyse ei ole siitä, että työntekijän pi-
täisi edes itse muuttaa omia käsityksi-
ään tai kokemuksiaan sukupuolesta tai 
seksuaalisuudesta. Kysymys on siitä, et-
tä lapselle ja nuorelle annetaan oikeus 
ja turvallinen tila kuvata itseään ja olla 
sellainen kuin on. Jos työntekijä ei tässä 
suhteessa osaa erottaa omaa ajatteluaan 
ja arvojaan, hän voi blokata mahdolli-
suutensa kohtaamiseen täysin. Omi-
en asenteiden ja arvojen tiedostaminen 
auttaa toimimaan ammatillisesti koh-
taamistilanteessa.”

Omaa ajattelua  
kannattaa tutkia

Aikaisemmin seurakunnalla erityisnuo-
risotyönohjaajana ollut Anttila on nyt 
töissä kuraattorina kotkalaisessa am-
mattioppilaitoksessa. Hänen koke-
muksensa molemmilta puolilta on, et-
tä nuorten kanssa työskentelevillä työn-
tekijöillä on vilpitöntä halua kohdata ja 
tukea nuoria.

”Sukupuoleen liittyvistä kysymyk-
sistä puhutaan nykyään niin paljon, et-
tä yleistä tietoa transsukupuolisuudesta 
ja muunsukupuolisuudesta on kyllä ole-
massa. Ehkä työntekijöiden osalta tär-
keintä tosiaan on tunnistaa se, millai-
sesta taustasta oma ajattelu nousee. Jos 
on kasvatettu hyvin selkeiden sukupuo-
linormien mukaisesti ja on elänytkin 
niin, eikä ole pohtinut omaa itseään sen 
suvemmin, sukupuolen moninaisuuden 
kohtaaminen saattaa nostaa esiin asen-
teita, jotka yllättävät oman itsenkin.”

Mitä enemmän tietoa on, sitä enem-
män on ymmärrystä, Anttila uskoo. Esi-
merkiksi Setan ja Transtukipisteen si-
vuilla kannattaa käydä ajoittain tarkis-
tamassa, mistä asioista nyt puhutaan ja 
miten.

”Itse käyn tarkistamassa, onko esi-
merkiksi tullut käyttöön uusia käsittei-
tä. Yksi olennainen asia lasten ja nuor-
ten kohtaamisessahan on se, että täytyy 
ymmärtää, mitä toinen sanoo. Sitä var-
ten täytyy olla perillä ilmaisuista ja kie-
lestä, jolla asioita kuvataan.”

”Erityisasiantuntijoiksi meidän ei 
tarvitse muuttua, vaan että huolehdi-
taan siitä, että meillä on välineitä olla 
ihminen ihmiselle.”

Jaakko Kaartinen

Tieto lisää ymmärrystä

Hanki tietoa!
www.transtukipiste.fi

www.seta.fi/sateenkaaritieto/sateen-
kaarisanasto/

www.nuorisotutkimusseura.fi/ima-
ges/julkaisuja/sateenkaarinuori.pdf

www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tie-
toa_parisuhteesta/sateenkaariparit/
vahemmistostressi/

radikaaliamielenterveytta.
blog/2018/01/04/vahemmistostres-
sista/

seta.fi/2014/02/11/nimeamisen-sa-
teenkaareva-ihanuus/

www.vaestoliitto.fi > Tutkimus > 
julkaisut > kaikki julkaisut > Sa-
teenkaariperheiden lasten ja nuorten 
hyvinvointi ja kokemukset

”Kysymys ei ole siitä, 
miltä minusta tuntuu, 

vaan siitä, miltä 
sinusta tuntuu.”
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Trasekin mukaan 
keskeinen ongelma 
nykyisessä translaissa on 
sukupuolen diagnosointi. 

Sukupuolivähemmistöjen perus- ja 
ihmisoikeuksia ajava Trasek haluaisi 

uudistaa translain kokonaisuuden, sillä 
nykyinen lainsäädäntö loukkaa ihmis-
oikeuksia. Yhtenä nykylain ongelmana 
on pakkosterilisaatio. Jos sukupuolen 
korjauksen läpikäynyt haluaa juridises-
ti vahvistaa sukupuolensa, on hänen to-
distettava olevansa lisääntymiskyvytön.

”Kun kerron, että minutkin on Suo-
men valtio pakkosteriloinut, herättää se 
reaktioita”, toteaa Trasekin puheenjoh-
taja Panda Eriksson lakonisesti.

Sukupuolen korjaukseen vaaditaan 
myös pitkät lääketieteelliset tutkimuk-
set, joiden pohjalta tehdään sukupuolen 
diagnosointi. Vaatimus lisääntymisky-
vyttömyydestä johtaa pakotettuun hor-
monihoitoon. Nämä käytännöt louk-
kaavat transihmisten oikeuksia.

”Lääkäreillä on valta, vaikka suku-
puolta ei voi testata lääketieteellises-
ti vaan oikeasti diagnosoidaan keho- 
ja sukupuoliristiriitaa. On hirveän vai-
kea antaa selkeitä sääntöjä, mutta ny-

kyinen systeemi tuntuu vaikealta. Käyt-
töön voisi ottaa tiedostavan suostumuk-
sen, eli ihminen voisi itse ottaa vastuu 
hoidon aloittamisesta, Eriksson sanoo.

Translaissa halutaan muutosta myös 
ikärajaan. Nyt ehdoton 18 vuoden ikä-
raja sukupuolen vahvistamiselle ei mah-
dollista lapsen edun yksilöllistä huomi-
oimista.

”Keskusteluissa usein sekoittuu su-
kupuolenkorjaus ja juridinen sukupuo-
len vahvistaminen. Tämä luo kauhuku-
via, että lapsia leikellään. Meille terve-
tullut olisi Norjan malli. Eli 15-vuotiaa-
na lapsi voisi itsenäisesti saada juridisen 
sukupuolen korjauksen omalla ilmoi-
tuksellaan.”

Oikein kohtaaminen tärkeää

Translain muutoksen ajamisen ohella 
Trasek tekee jatkuvasti työtä, jotta ennak-
koluulot transihmisiä kohtaan väheni-
sivät. Panda Erikssonin mukaan useim-
miten ongelmiana on tietämättömyys – 
asenneongelmat ovat harvinaisempia.

”Tärkeintä on, että kohdataan ihmi-
nen ihmisenä, ei sukupuolen edustaja-
na. Voidaan esimerkiksi kysyä, mitä ni-
meä ja sanoja hän haluaa, että hänestä 
käytetään.”

Eriksson muistuttaa myös, että vir-

heitä saa tehdä. Tärkeää on ottaa niis-
tä oppia.

”On täysi oikeus olla kujalla, mutta 
pitää olla halukas myöntämään, kun on 
tehty väärin. Usein törmätään yhä sii-
hen, ettei haluta mokata tai ottaa kan-
taa, kun asia on vaikea. Vielä vaikeam-
paa väärin kohdatuksi tuleminen on 
kuitenkin nuorelle.”

Eriksson muistuttaa, että itse asia pi-
tää joka tapauksessa uskaltaa kohdata. 
Materiaalia aiheesta on runsaasti tarjol-
la, ja koulutustakin saa tilattua.

Eriksson itse vierailee paljon puhu-
massa kouluissa. Kouluissa näkee ilah-
duttavan kehityksen, kun Eriksson ver-
taa tilannetta omiin kokemuksiinsa ylä-
kouluajoista.

”Opetussuunnitelmassa ja biologian 
opetuksessa asiat ovat vielä usein mus-
tavalkoisia, mutta on tervettä, että opi-
taan kyseenalaistamaan. Ettei ensin 
opeteta sitä, mikä on normaalia ja sitten 
niitä poikkeuksia. Se luo kurjan systee-
min. Kouluissa nuoret kertovat, että he 
tietävät jo näistä asioista ja tulevat ker-
tomaan avoimesti, että ovat pohtineet 
sukupuoltaan tai seksuaalista suuntau-
tumistaan. Tämä on tervettä kehitystä.”

Tomi Kangasniemi

u Nykyinen translainsääädäntö louk-
kaa ihmisoikeuksia. Myös Amnesty 
haluaa tehdä kaikkensa, että lainsää-
däntö saadaan muutettua. 

”Laki aiheuttaa ja syventää trans-
taustaisiin ihmisiin kohdistuvaa syr-
jintää. Sukupuolen korjauksen lääke-
tieteellinen ja oikeudellinen prosessi 
pitää erottaa toisistaan. Myös lisäänty-
miskyvyttömyyden vaatimuksesta luo-
puminen ja ikärajan alentaminen ovat 
tärkeitä”, listaa sukupuoleen ja sek-
suaalisuuteen perustuvan syrjinnän 
asiantuntija Pia Puu Oksanen lain-
muutoksen tavoitteiksi.

Hyviä askeleita on jo otettu. Eduskun-

ta hyväksyi helmikuussa 2016 suku-
puolineutraalin avioliittolain käsittelyn 
yhteydessä esityksen, jossa ehdotettiin 
naimattomuusvaatimuksen poistamis-
ta translaista. Muutokset astuivat voi-
maan maaliskuun alussa vuonna 2017. 
Vielä on kuitenkin paljon tehtävää.

”Tasa-arvoisen avioliittolain yhte-
ydessä naimattomuusvaatimuksesta 
luovuttiin, mutta se on aivan riittämä-
tön kokonaisuuden kannalta. Se, mi-
kä minua ilahduttaa valtavasti on, et-
tä keskustelu on paljon laajempaa ja 
kattavampaa kuin kymmenen vuot-
ta sitten. Silloin poliitikot ja kansalai-
set eivät edes tienneet mistä kyse. Nyt 
ollaan tietoisia, ja myös nuoret tietä-

vät, millaisia ihmisoikeusloukkauksia 
translakiin sisältyy.”

Oksasen mukaan Amnesty jatkaakin 
vaikuttamistyötään lain muuttamisek-
si. Myönteisiä merkkejä on ilmassa.

”Perusoikeuksien loukkaaminen ei 
voi jatkua. Olemme esitelleet hallitus-
ohjelmavaatimuksemme eri puoluei-
den edustajille, ja keskustelu on ollut 
todella hyvää. Tuntuu, että ihmiset tie-
tävät mitä pitää tehdä. Kun puhutaan 
kysymyksestä, joka helposti margina-
lisoidaan, on keskustelua pidettävä yl-
lä, jotta tuleva hallitus sitoutuu trans-
lain kokonaisuudistukseen”, Oksanen 
muistuttaa.

”Perusoikeuksien loukkaaminen ei voi jatkua”

Translakiin kaivataan uudistusta
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P IPLIA

Sukupuoli, sen ilmeneminen ja siihen liittyvät ihanteet 
ovat tärkeä osa ihmisyyttä Raamatun teksteissä. Monille 
lukijoille sukupuoleen liittyvät kysymykset ovat kipeitä: ne 
liittyvät omanarvontuntoon ja kysymyksiin, kuka olen ja 
millaisena kelpaan. Sukupuolisuus värittää myös teksteis-
tä piirtyvää jumalakuvaa. Raamatun alkukielissä hepreas-
sa ja kreikassa Jumalasta käytetään johdonmukaisesti mie-
heen viittaavia kieliopillisia muotoja.

Sukupuoli ei ole Raamatun parissa työskentelevälle mi-
kään epäolennainen sivuteema, vaan se liittyy myös olen-
naisesti tekstien syntyyn ja historialliseen asiayhteyteen. 
Raamatun tekstit ovat miesten kirjoittamia ja toimittamia, 
ja aivan viime aikoihin asti lähinnä miesten tulkinnat niistä 
ovat päässeet ääneen. Ne eivät siten anna kokonaisvaltaista 
kuvaa inhimillisestä kokemusmaailmasta, vaan niissä pai-
nottuu koulutettujen miesten, yhteiskunnan eliitin, näkö-
kulma. Viimeisten 30 vuoden ajan tämä on sisäistetty yhä 
syvemmin raamatuntutkijoiden parissa. 

On tärkeää ymmärtää, millaisia sukupuolen toteutta-
miseen liittyviä ihanteita kunkin tekstin syntyaikaan oli il-
massa ja miten ne vaikuttavat tekstin maailmassa. Tähän 
tarjoaa hyviä eväitä uunituore ja helppolukuinen artikke-
likokoelma ”Sukupuoli Raamatun maailmassa” (toim. Su-
sanna Asikainen ja Elisa Uusimäki. Suomen eksegeettisen 
seuran julkaisuja. 2019).

Raamatussa ei ole yhtä miehen ja naisen ihannetta, vaan 
sukupuoliin liittyvät käsitykset ja roolimallit olivat muu-
toksessa tekstien pitkänä syntyaikana. Eri kirjat heijastele-
vat oman aikansa sosiaalista todellisuutta ja patriarkaalis-
ta yhteiskuntaa, ja yhteiskunnan muutokset johtivat myös 
ihanteiden muutoksiin. 

Varhaisissa Vanhan Testamentin teksteissä nainen on 
miehen omaisuutta siinä missä karjakin, kun taas esimer-
kiksi Roomalaiskirjeen perille vienyt diakoni Foibe oli il-
meisesti varakas ja toimelias liikenainen - ja Paavalin ”pat-

Tosimies Jeesus?

rona” eli suojelija ja tukija (Room 16:1-2). Kristillisen seu-
rakunnan villeinä ja värikkäinä ensiaikoina Paavalin lähi-
piirissä vaikuttaa olleen monia aktiivia naisia, kun taas Uu-
den Testamentin myöhäisimmät tekstit heijastelevat ihan-
netta, jossa seurakunnan johtotehtävät ovat yksiselitteises-
ti miesten käsissä.

Raamatun tekstit saattoivat myös kapinoida vallitsevia 
ihanteita vastaan. Erityisesti Markuksen evankeliumin ker-
tomus kuolemaansa pelkäävästä, ruoskitusta ja ristiinnau-
litusta Jeesuksesta soti monella tapaa vallitsevan kulttuu-
rin maskuliinisuusihanteita vastaan. Kreikkalais-roomalai-
sessa maailmassa ihannointiin vahvaa, muita alistavaa ja it-
seään korostavaa maskuliinisuutta, mutta tunnettiin myös 
ihanne itsehillintää korostavasti mieheydestä. Markuksen 
Jeesus, joka on ahdistunut Getsemanessa ja huutaa ristillä, 
ei vastaa kumpaakaan ihannetta. Paavalin opetus voimasta, 
joka tulee täydelliseksi heikkoudessa (2. Kor. 12:9), herätti 
varmasti aikanaan samanlaisia kysymyksiä tosimieheydestä.

Sukupuoli mainitaan jo Raamatun alkulehdillä ihmisen 
luomisen yhteydessä: ”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Ju-
malan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi 
heidät.” (1 Moos. 1:27) 

Viime vuosina, kun sukupuolten moninaisuus on haas-
tanut ajatteluamme ja mieltymystämme siisteihin luokitte-
luihin, tähän jakeeseen on turvauduttu ahkerasti. Sen on 
ajateltu osoittavan, että Jumalan näkökulmasta sukupuolia 
on kaksi, ja että ne ovat luomisessa annettuja ja luonteel-
taan pysyviä. On hyvä huomata, että kohdan pääpaino on 
Jumalan kuvassa, ei ihmisen sukupuolisuuden analyysissä. 

Raamatussa esiintyvien sukupuoli-ihanteiden ja -roo-
lien kirjon näkeminen ja niiden kulttuurisidonnaisuuden 
ymmärtäminen on tärkeää, jottei tulkitsija erehdy teke-
mään liian yksioikoisia johtopäätöksiä.

Katja Kujanpää

Tahdomme kasvatuksen ammattilaisi-
na luoda lapsille kasvurauhaa. Tilaa 

olla lapsia ja kasvaa turvallisessa ympä-
ristössä. Varmistaa, että he tietävät ole-
vansa arvokkaita ja rakastettuja.

Muunsukupuolisuus vaikuttaa herät-
tävän meissä aikuisissa monenlaisia tun-
teita. Ja viittaan tässä kohtaa nyt erityi-
sesti kaikkiin meihin, jotka emme iden-
tifioidu muunsukupuolisina, sukupuo-
lettomina tai sukupuoleltaan määritte-
lemättöminä. Meihin, jotka sovimme 
mies-nainen-jaotteluun. Osalle se tun-
tuu näyttävän täysin ymmärrettävältä, 
osan on sitä hieman vaikeaa käsittää ja 
joistakin asia on yksinkertaisesti mah-
doton. 

En minä, eikä oikein kukaan muukaan, 
voi määrätä kuinka ihmisten tulee aja-
tella. En siis voi sanoa mitä sinun tulee 
ajatella muunsukupuolisuudesta. Voin 
vain tarjota tietoa. 

Esimerkiksi faktan siitä, että vaik-
ka meistä kuka ajattelisi mitä, niin sitä 
tosiasiaa ei voida poistaa, että työssäm-
me kohtaamme jatkuvasti lapsia ja nuo-
ria, jotka identifioituvat muun muassa 
muunsukupuolisiksi. 

Uskoit sinä muunsukupuolisuuden 
olevan mahdollista tai et, niin kuiten-
kin kohtaat nuoria, joiden elämää se on.

Toinen fakta on, että myös muun-
sukupuolisten, kuten sateenkaarinuor-
ten ylipäätään, riski pahoinvointiin 
on keskivertoa suurempi. Se ei kuiten-
kaan tyypillisesti johdu siitä kuka lap-
si tai nuori on tai miten hän sitä ilmai-
see, vaan ympäristöstä, jossa he joutu-
vat elämään. 

Muuunsukupuolisten kohdalla se voi 
tarkoittaa ympäristöä, joka hyvin ko-
konaisvaltaisesti jättää ulkopuolelle tai 
olettaa, ettet ole olemassakaan. Ei löy-
dy vessaa, ei paikkaa lomakkeissa tai sa-
navalinnoissa.

Kolmas fakta on, että esimerkiksi 
vuonna 2013 lähes puolet nuorista ajat-
teli uskonnollisten yhteisöjen suhtautu-
van sukupuolivähemmistöihin kieltei-
sesti. Alle yksi prosentti ajatteli suhtau-
tumisen olevan myönteistä. Meitä saa-
tetaan siis myös pelätä. 

Se, etteivät kohtaamamme lapset, 
nuoret tai heidän vanhempansa kerro 
meille lapsen tai nuoren olevan muun-
sukupuolinen, ei siis tarkoita, etteivätkö 
he sitä voisi olla. Se saattaa vain kertoa, 
että he tahtovat suojella itseään tai las-
taan. Meiltä.

Neljäs fakta on, että sillä on tutki-
tusti väliä kuinka sukupuolivähemmis-
töön kuuluvan lapsen tai nuoren koh-
taamme. 

Tahtoisin uskoa, ettemme kirkon työn-
tekijöintä, kristittyinä ja ihmisinä yli-
päätään, tahdo olla luomassa, tukemas-
sa tai lisäämässä kenenkään pahoinvoin-
tia tai itsetuhoisuutta. Olla rakentamas-
sa tilannetta, jossa lapsi tai nuori päät-
tää riistää oman henkensä, koska ei näe, 
että hänelle olisi tilaa tässä maailmassa.

Kunnioittamalla sitä sukupuolta ja 
nimeä, jonka lapsi tai nuori meille ker-
too sekä sukupuolisensitiivisellä työot-
teella voimme olla vähentämässä myös 

muunsukupuolisten lasten ja nuorten 
pahoinvointia. 

Ja koska emme aina tiedä kuinka 
lapset ja nuoret identifioituvat, on hyvä 
toimia aina niin kuin tilassa olisi myös 
muunsukupuolisia, jottemme päätyisi 
vahinkossakaan vahingoittamaan toista. 

Lasten ja nuorten ei tulisi joutua pel-
käämään meitä. Heidän ei pitäisi joutua 
vakuuttamaan tai oikeuttamaan omaa 
olemassaoloaan ja nähdyksi tulemis-
taan. Heidän ei pitäisi joutua ottaa kan-
taakseen meidän mahdollisia kipuiluja 
heidän olemassaolostaan. 

Heidän tulisi saada olla lapsia, tur-
vassa sekä arvostettuja ja rakastettuja. 

Ajatuksemme ovat toki omamme, mut-
ta samaan aikaan meillä on myös vastuu 
lapsista ja nuoristamme. Muistamme-
han siis tarjota kasvurauhaa myös heille, 
jotka eivät identifioidu tytöiksi tai po-
jiksi?

Mio Kivelä

Kirjoittaja työskentelee erityisnuorisotyön-
ohjaajana, ja aloittaa Villin kolumnistina. 

Kasvurauhaa kaikille



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  2 / 2019 2322 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  2 / 2019

Elämänleikki
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Sukupuolten moninaisuus on herät-
tänyt viime aikoina keskustelua kir-

kon sisällä. Millä tavoin kirkon kasva-
tuksessa huomioidaan elämän moninai-
suus ja kuinka toimintaan osallistuvien 
yhdenvertaisuus toteutuu? 

Turvallinen yhteisö ja avoin ilmapiiri 
ovat tärkeitä lähtökohtia lasten ja nuor-
ten parissa työskenteleville. 

Uudessa rippikoulusuunnitelmas-
sa todetaan, että rippikoulun tulee ol-
la turvallista nuorille kaikilla tasoilla. 
Tämä edellyttää rippikoulun ohjaajilta 
myös riittävää ymmärrystä sukupuoli-
sensitiivisyydestä. 

Kyse ei ole sukupuolten häivyttämi-
sestä, vaan siitä, että rippikoulussa huo-
mioidaan sukupuolten moninaisuus. 
On ensiarvoisen tärkeää tukea jokaisen 
nuoren kasvua omaksi itsekseen. 

Mutta kuinka tutkimuksen valossa 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 
kuuluvat nuoret kokevat rippikoulun? 

Sateenkaariyhdistys Malkus toteut-
ti syksyllä 2017 kyselyn, jossa selvitet-
tiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöi-
hin kuuluvien ihmisten kokemuksia rip-
pikoulusta. Tuloksista selvisi esimerkiksi 
se, että 71% vastaajista koki, ettei suku-
puolten moninaisuutta huomioitu rip-
pikoulussa millään tavoin ja 42% rippi-
kouluun osallistuneista koki rippikou-
lun ahdistavana. Vastaajien ikähaitari oli 
laaja, mutta eri-ikäisten kokemuksissa ei 
kyselyn mukaan ollut merkittäviä eroja.

Tuoreen näkökulman tarjoaa myös 
viime vuonna toista kertaa toteutettu 
uusi valtakunnallinen rippikoulukysely. 
Oheiseen taulukkoon on koottu turval-
lisuuteen, yhteishenkeen ja viihtyvyy-
teen liittyvien väittämien tulokset. 

Tuloksista ilmenee selvästi, että su-
kupuolivähemmistöön kuuluvien nuor-
ten kokemuksissa on merkittäviä ero-
ja verrattuna sukupuolienemmistöön 
kuuluvien kokemuksissa.

Kahden yllämainitun kyselyn perus-

teella voi todeta, että sukupuolten mo-
ninaisuuden ja seksuaalivähemmistöjen 
huomioimisessa rippikouluissa on vielä 
tehtävää. 

Millaista kieltä käytämme? Millai-
sille asioille nauramme? Miten peseyty-
misjärjestelyt on hoidettu? Millä tavoin 

jaamme nuoria eri ryhmiin jne? 
Turvallinen ja avoin ilmapiiri koos-

tuu monista pienistä, mutta tärkeis-
tä, yksityiskohdista. Kaikkeen ei voi to-
ki vaikuttaa, mutta jo sukupuolten mo-
ninaisuuden tiedostaminen on hyvä en-
simmäinen askel.  

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön 
kuuluvien kokemukset rippikoulusta

u Kirkon kasvatuksen päivien tiistai-
illan ”Tähtihetkiä- tarinoita rauhasta”-
ohjelmassa kuultiin neljä erilaista tari-
naa rauhasta. 

Reijo ”Rexi” Takamaa tarinoi koh-
taamisista ja rauhasta lapin tuntureilla. 
”Kukaan ei ole nolla” -kampanjasta tun-
nettu opettaja Kati Särmö kertoi tari-
nan, joka johti kampanjan tuottamiseen 
ja tv-uutisissakin näytettyyn koululais-
ten käsikädessä -ketjun toteuttamiseen. 

Muusikoiden, Lasse Heikkilän ja 
Pekka Simojoen, tarinassa kuultiin 
taustoja vuoden 1918 kansalaissodan 
muistoista ja tunnoista syntyneen So-

vinto-musikaalin syntymiseen. 
”Tähtihetkiä” – tarinaillan tuottajina 

ovat ”Ei vielä kiveen hakatut” -ryhmä, 
joka kokoaa kirkon nuorisotyön his-
toriaa haastattelemalla, kuuntelemalla 
ja taltioimalla eläköityneiden nuoriso-
työntekijöiden ja nuorisotyön teologi-
en tarinoita oman aikansa kirkon nuo-
risotyöstä. 

Haastattelut tallennetaan Nuoperin 
(Nuorisotyön tallennuskeskus) kautta 
Turun yliopiston historian, kulttuurin 
ja taiteiden tutkimuksen arkistoon. 

Työryhmä tarvitsee vielä työelämäs-
sä olevien kollegojen vinkkejä ja yhteys-

tietoja eläkkeellä olevista ja lähiaikoina 
eläköityvistä henkilöistä. Kohteliasta on 
tietysti kysyä ”vinkkauslupa”. 

Muutama haastattelijakin olisi terve-
tullut tähän aktiiviseen ja iloiseen jouk-
koon.

”Jokainen työntekijä on ainutkertainen 
kertomus seurakunnan ja kirkon nuoriso-
työn historiaa”

Vinkkaukset ja lisätietoja: 
sirpa.syrja@evl.fi, 050 4132867

#Rauha – tarinoita rauhasta

Nuoret vastasivat kyselyn väittämiin asteikolla 1-7. 1=täysin eri mieltä, 7=täy-
sin samaa mieltä. Taulukossa ilmenevät kuinka monta prosenttia vastaajista 
antoi arvosanan 5,6 tai 7.

u Seurakunnat ja herätysliikkeet koh-
taavat vuosittain kymmeniätuhansia 
lapsia ja nuoria. Aika ajoin on hyvä py-
sähtyä yhdessä pohtimaan kirkon kasva-
tuksen tulevaisuutta. Kulkevatko seura-
kuntien ja herätysliikkeiden työ lasten 
ja nuorten parissa samaan suuntaan? 
Millä tavoin erilaiset painotukset esi-
merkiksi eettisissä kysymyksissä näky-

vät arjen työssä lapsille ja nuorille? Mit-
kä ovat herätysliikkeiden, seurakuntien 
ja kokonaiskirkon roolit nyt ja tulevai-
suudessa lasten ja nuorten parissa ta-
pahtuvassa työssä?

Kirkon kasvatus- ja perheasiain yk-
sikkö järjestää tilaisuuden yhteistyössä 
herätysliikkeiden kanssa 25.4.2019 klo 
10-13 Helsingin saksalaisen kirkon seu-

rakuntasalissa, Bernhardinkatu 4. Kes-
kustelutilaisuuden tavoitteena on vah-
vistaa järjestöjen, kirkon ja seurakun-
tien yhteyttä ja vuoropuhelua. Terve-
tuloa mukaan yhteiseen keskusteluti-
laisuuteen vaihtamaan ajatuksia ja etsi-
mään yhteisiä näkökulmia tulevaisuu-
teen. 

Tarinaillassa mukana olleet Pertti Frisk ja Rexi Takamaa kävivät sytyttämässä kynttilät ”punaisten” ja ”valkoisten” 
muistomerkeille ennen tarinaillan alkua.

Kirkko, nuoret ja herätysliikkeet -keskustelutilaisuus 25.4.
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Pisara-suurleirin juniorijohtajan 
myötä tulee entistä vahvemmin 
lasten ja nuorten ääni kuuluville, 

kun nyt, järjestyksessään jo 18. suurlei-
ri, pidetään 24.–29.7.2019 Partaharjun 
leirikylässä, Pieksämäellä.

Millä mielellä otat tehtävän vas-
taan?

Taru: Hyvällä ja kiitollisella mielellä. 
Olen tosi innoissani tehtävästä.

Eija: Leirinjohtajan pesti on yksi 
tämän vuoden kaikkein hauskimmis-
ta tehtävistä. Olen ollut paljon leiril-
lä, mutta ensimmäistä kertaa tulen mu-
kaan telttaleirille.

Mitä leirin juniorijohtajan tehtävä 
tuo tullessaan?

Taru: Ainakin vastuuta, olen innois-
sani, mutta vähän jännittää, mitä kaik-
kea tehtävä tuo tullessaan. Toimin lei-
riparlamentin puheenjohtajana ja olen 
mukana avajais- ja päätösiltanuotiolla 
sekä perjantain kutsuvierastilaisuudes-
sa. Toivon, että minua tullaan rohkeas-
ti jututtamaan leirin aikana ja kerrotaan 
ajatuksia ja ideoita.

Eija: Juniorijohtajan pestaaminen 
oli järjestön johtajan Sami Ojalan 

Taru Tuominen on 
valittu Pisara-leirin 
juniorijohtajaksi

idea. Nyt kun leirillä on mukana per-
heitä, lapsia ja nuoria, niin haluttiin, et-
tä leirinjohdossakin näkyy tämä leirillä 
oleva ikäluokka. 

Missä kylässä asut leirillä?
Taru: Kivilässä nuorten leirissä ja 

nukun teltassa.
Eija: En vielä tiedä – ehkä kaikis-

sa kylissä! Kutsu leirinjohtaja yökylään 
omaan kylääsi.

Miksi Pisara-leirille kannattaa eh-
dottomasti osallistua?

Taru: Tarjolla on tekemistä kesäksi 
ja tosi tiivis leiriyhteisö. Leirillä löytää 
uusia kavereita, voi pitää lomaa puhe-
limesta ja kaikesta teknologiasta, ettei 
tarvitse koko ajan olla nenä kiinni pu-
helimen näytössä. Kesäkivaa!

Eija: Täysin samaa mieltä.
Mitä itse odotat eniten Pisaralta?
Taru: Uusia tuttavuuksia ja vanho-

jen tuttujen näkemistä, telttailua ja lei-
rielämää.

Eija: Näiden Tarun sanomien lisäk-
si erityisesti RantaPisaraa ja Ristikiven 
kirkon nuorten leirin iltamessuja, joi-
hin yritän osallistua niin paljon kuin 
on mahdollista.

Oletko ollut aikaisemmin suurlei-
rillä? Mitä jäänyt mieleen?

Taru: Kipinällä olin neljä vuotta sit-
ten Harjulan leirikylässä. Mieleen jäi 
uudet kaverit, hauskat puuhat ja yhtei-
set tapahtumat, aineettomat markkinat 
sekä sadatmiljoonat pisarat!

Eija: En ole ollut aikaisemmin suur-
leirillä, mutta vieraillut kylläkin. Mie-
leen on jäänyt vuosi takaa Purolan leiri-
kylässä näkemäni Länsimetro!

Lopuksi leirinjohtaja Eija Kallinen 
sanoo: 

”Olen hirvittävän iloinen siitä, että 
Taru on lupautunut juniorijohtajaksi. 
Iloitsen kaikista teistä, jotka teette par-
haillaan töitä leirin eteen ja olen iloinen 
siitä, että suurleirillä ollaan ensimmäis-
tä kertaa yhdessä kaiken ikäisten kans-
sa. Tervetuloa leirille – nyt ei missään 
nimessä kannata jäädä kotiin!”

Pisara-leirin ilmoittautuminen on 
käynnissä juuri nyt. Katso ohjeet ja tule 
mukaan: pisaraleiri.fi !

Pisara-leirin juniorijohtaja Taru Tuominen ja leirinjoh-
taja Eija Kallinen ”pisaratentissä”. Kuva Maara Kosonen.

Partaharjulla pidettyjen suurleirien 
historiassa on ensimmäisen kerran valittu 
leirinjohtajan rinnalle juniorijohtaja. 
Juniorijohtajana toimii 15-vuotias 
isonen ja kerhonohjaaja Taru Tuominen 
Hausjärveltä. 
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Koulutuksia, 

ilmoittautumisaika 

käsillä

• Alueelliset varhaisnuoriso-
työn kehittämispäivät, Ylivies-
kassa 13.–14.3.2019. Ilmoittau-
tuminen 14.2.2019 mennessä.

• Nuoren kirkon Etelä-Suomen 
piirien varhaisnuorisotyön 
koulutuspäivät ILOA JA RAU-
HAA Nokialla 13.–14.3.2019. 
Ilmoittautuminen 13.2.2019 
mennessä.

• Vihapuheesta yhdenvertai-
suuteen
-  Mikkelissä 19.3.2019
- Kuopiossa 20.3.2019 ja 
- Turussa 21.3.2019
Ilmoittautuminen 22.2.2019 
mennessä.

• Lisää liikettä -koulutus 
23.–26.4.2019 Saariselällä, 
Tievatuvalla. Ilmoittautuminen 
4.3.2019 mennessä.

Lisätietoja yllä olevista ja 
ilmoittautumisista sekä 
kaikista vuoden 2019 

koulutuksistamme 
löytyy koulutus-

sivustoltamme osoitteesta 

koulutukset.nuorikirkko.fi
° ° °

Meiltä myös räätälöidyt 

tilauskoulutukset 
seurakuntiin, hiippakuntiin ja 

työyhteisöihin! 
Kysy lisää 044 299 0553 
koulutus@nuorikirkko.fi

Lisäksi viikonlopun ohjelmassa on 
tutustumista toisiin seminaarilaisiin ja 
erilaisiin seurakuntiin ja seurakuntien 
toimintatapoihin. Lauantai-iltana vie-
raana kls. akustisesti sekä yömessu.

Seminaarissa nuoria kuulemassa ja 
nuorten kanssa keskustelemassa ovat 
arkkipiispa Tapio Luoma ja tulevai-
suusvaliokunnan kirkolliskokousedus-
tajat. 

Seminaarin jälkeen keskustelu nuor-
ten esille nostamista asioista jatkuu 
toukokuussa Turussa, Kirkolliskokous 
kohtaa lapset ja nuoret -tapahtumassa. 
Syksyllä seurakuntiin lähetetään mate-
riaali paikallisten päättäjien ja nuorten 
välisten tapaamisten järjestämiseen.

Kutsu seurakunnille lähetetty

Kutsu seminaariin on lähetetty seura-
kuntien kirkkoherroille ja nuorisotyöl-
le joulukuussa 2018. Seminaariin kut-

sutaan seurakunnan edustajiksi kaksi 
konfirmoitua nuorta, joista toisen toi-
votaan olevan alle 18-vuotias. Seminaa-
rille on saatu EU-rahoitustukea, mis-
tä syystä voimme tarjota osallistumisen 
poikkeuksellisesti hintaan 20 €/nuori.

Ilmoittautuminen

Osallistujia seminaariin mahtuu 100. 
Paikkoja seminaariin ei voi varata ilman 
osallistujatietoja. Ilmoittautumisaika 
tapahtumaan on 4.2.–4.3. Mikäli tilaa 
riittää, otetaan ilmoittautumisia vas-
taan vielä 20.3. asti, hinta 5.3. jälkeen 
on kuitenkin 40 €/nuori. 

Lisätietoja

Lisätietoja tapahtumasta www.nuorten-
tulevaisuusseminaari.fi sekä Tarja Lil-
jendahl, tarja.liljendahl@nuorikirkko.
fi, 0400 279 376 tai Sirpa Syrjä, sirpa.
syrja@evl.fi, 050 4132 867.

Tapahtuman järjestävät NAVI, Kir-
kon kasvatus ja perheasiat sekä Nuori 
kirkko ry.

Nuoren kirkon paikat palveluksessanne!

Partaharjun toimintakeskus 
Pieksämäellä, keskellä Suomea

www.partaharju.info

Retkeily- ja kurssikeskus 
Saariselällä, Lapissa

www.tievatupa.fi

Tilaa seurakun-
taasi 100 vuotta 
iloa -t-paitoja ja 
Ttila-huppareita 
kauttamme! Vii-
meinen tilauspäi-
vä on 15.2., jol-
loin paidat saapu-

vat seurakuntiin maaliskuun alussa. 
Teepaidat maksavat verollisina 11 

€/kpl ja hupparit verollisina 34 €/kpl. 
Hintaan lisätään postikulut, pientilauk-
sille postilokeroon 15 € ja suuremmille 
tilauksille perille toimitettuna perille 28 
€. Tee tilauksesi www.nuorikirkko/kou-
luikaiset1 -sivulta. 

Tilaa 100 vuotta iloa -t-paita tai Ttila-huppari 
– myös omaan seurakuntaasi! 
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Nuorilla on halu ja 
valta vaikuttaa – 
Nuoret muuttavat kirkkoa! 
Joko olette valinneet 
seurakuntanne 
edustajat vuosittain 
toteutettavaan Nuorten 
tulevaisuusseminaariin? 
Jos ette, niin juuri nyt on 
aika tehdä se! 
Nuorten tulevaisuus-
seminaari järjestetään 
Tampereen seurakuntien 
AITO-kurssikeskuksessa 
5.–7.4.2019.

Seminaari tarjoaa hyvän mahdolli-
suuden kuulla nuoria niin paikalli-

sesti omassa seurakunnassa kuin välit-
tää nuorten viestiä heidän toiveistaan 
kirkolle myös valtakunnallisesti. 

Mihin nuori tarvitsee kirkkoa?

Seminaarin sisällön on suunnitellut eri 
puolilta Suomea koottu nuorten suun-
nitteluryhmä. Seminaarissa keskuste-
luteemoina ovat muun muassa: Mihin 
nuori tarvitsee kirkkoa, mikä merkitys 
uskolla on nuorelle? Onks noloo olla 
seurakuntanuori? Seksuaalisuus Juma-
lan lahja – onko se totta vain hartaus-
puheissa? Millainen kirkko on kutsu-

va nuorelle? Millaisessa seurakunnassa 
nuori haluaa toimia ja vaikuttaa?  

ksl.akustisesti-bändi keikkaa lauan-
tain iltaohjelmassa.

Nuoret visioimassa tulevaisuuden kirkkoa viime vuonna. Nuoret totesivat, että heillä on taito ja halu toimia kirkossa.
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Moottoripajanuori voitti 
2019 Moottoripyörämessujen

Nuori rakentaja -tunnustuksen

”Nuori rakentaja -sarjaan 
tuli lähes 200 yhteyden-
ottoa. Lopulta näytte-

lyyn tuotujen 20 moottoripyörän jou-
kosta Teemu Suomelan moottoripyö-
rä valittiin parhaaksi ja hänelle ojennet-
tiin  Nuori rakentaja -tunnustus ja kun-
niakirja”, kertoo Jarno ”Japi” Åström 
Petrol Circuksesta.

”Aloitin viime syksynä rakentamaan 
mopoa kotona ja moottoripajalla kou-
lupäivien jälkeen. Noin neljänä iltana 
viikossa ja lähes joka viikonloppu tä-
tä tuli tehtyä. Välillä piti pyytää neuvo-
ja isältä, lisäksi isosisko ja vaari auttoi-

vat maalaamisessa”, kertoi Teemu hank-
keestaan.

Tuunaus omilla kesätyörahoilla

Nuoresta iästään huolimatta Teemu sai 
viime kesänä kesätöitä ja hankkimillaan 
rahoilla onnistui mopon rakentaminen 
kilpailun voittajaksi.

”Tätä pyörää ei ainakaan myydä, 
vaan laitetaan talliin odottamaan ke-
sää, jolloin pääsee taas stunttailemaan”, 
kertoili iloinen ja voitostaan yllättynyt 
Nuori rakentaja.

”Teemu on tekijäkaveri, ei härvää, 

vaan on innostunut ja keskittyy ja up-
poutuu hommaansa”, kehuu Mootto-
ripajan toimintavastaa vastaava, Lem-
päälän kunnan erityisnuorisotyönteki-
jä Päivi Härkönen.

”Teemun Nuori rakentaja -palkinto 
on tosi iso juttu myös meidän Lempää-
län Moottoripajalle ja koko Suomes-
sa toimiville muille 30 Moottoripajoil-
le, jotka pyörivät seurakuntien, kunti-
en ja työpajojen toimesta”, iloitsee Päi-
vi Härkönen.

Moottoripajatoimintaa koordinoi 
Nuori kirkko ry. Lue lisää moottoripa-
jatoiminnasta: moottoripaja.fi

”Tätä pyörää ei ainakaan myydä, vaan laitetaan talliin odottamaan kesää, jolloin 
pääsee taas stunttailemaan”, kertoili iloinen ja voitostaan yllättynyt Nuori rakentaja 
Teemu Suomela. Kuva Veijo Kiviluoma. 

Lempääläläinen 
12-vuotias Teemu 

Suomela on 
mopoilua harrastava 

moottoripajanuori, 
joka voitti 

Moottoripyörämessujen 
2019 Nuori rakentaja 

-sarjan tuunaamallaan 
Skyteam Monkeylla. 

Voittajamopo on vuoden 
2006 mallin ”manki”.
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• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-
ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241 

957 
541
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Koulutuksia, 
ilmoittautumisaika 
käsillä

• Vihapuheesta yhdenvertaisuu-
teen Helsingissä 25.4.2019. Il-
moittautuminen päättyy 22.3.
• Telttaleireilyn koulutuspäivä, 
Mäntsälässä 18.5.2019. Ilmoittau-
tuminen päättyy 8.5.
• Koulupakki – kouluyhteistyön  
kehittämiskoulutus 2019–2020 
Helsingissä, 23.–25.9.2019 ja 24.–
25.3.2020 Ilmoittautuminen päät-
tyy 3.6. 

Lisätietoja kaikista vuoden 
2019 koulutuksista: 

koulutukset.nuorikirkko.fi

Poikien ja tyttöjen kevätretki 
4.5.2019 Alahärmä, Power Park

Lapuan hiippakunnan seurakuntien 
kevätretki pojille ja tytöille sisältää 
Virsvälkän konsertin Alahärmän kir-
kossa, ruokailun luonnossa sekä haus-
kanpitoa PowerParkissa. Päivään odo-
tetaan yli 1500 poikaa ja tyttöä ohjaa-
jineen. Ilmoittautuminen 20.4.2019 
mennessä.

Kansainväliset rippikoulut 2020 Partaharjulla, Pieksämäellä

Tykkimäen perheretki 18.5.  
Kouvola, Tykkimäki

Perheretki on tytöille ja pojille ja hei-
dän perheilleen Mikkelin ja Kuopi-
on hiippakunnista. Ohjelmassa on lu-
vassa huvipuistojumis, konsertti se-
kä hauskanpitoa Tykkimäen huvipuis-
tossa. Perinteisen kevätretken järjes-
tää Kaakkois-Suomen piiri järjestää yh-
dessä Mikkelin hiippakunnan ja Kou-
volan seurakuntayhtymän kanssa. Per-
heretki on osa 100 vuotta iloa -juhla-
vuoden tapahtumia. Ilmoittautuminen 
23.4. mennessä.   

Tyttöjen, poikien ja perheiden 
kevätretket

Kansainvälisten vuonna 2020 pi-
dettävien rippikoulujen KV72 ja 

KV73 ilmoittautuminen on avautunut 
Nuoren kirkon nettisivuilla. Rippikou-
lut on tarkoitettu sekä Suomessa asuvil-
le että ulkosuomalaisnuorille. 

Rippikoulujen ajankohdat ovat seu-
raavasti: KV72 pidetään 12.–21.7. ja 

KV73:n ajankohta on 23.7.–1.8. Kon-
firmaatio on leirijakson viimeisenä päi-
vänä. Rippikoulut pidetään Pieksämäel-
lä Partaharjun toimintakeskuksessa.

Ulkosuomalaisnuoria näihin rippi-
kouluihin tulee keskimäärin 13:sta eri 
maasta. Rippikoulujen kielinä ovat suo-
mi ja englanti, eli ne ovat täysin kak-

Koko perheen kevätretki  
Särkänniemeen 18.5.2019. 

Etelä-Suomen seurakuntien kevätret-
ki kouluikäisille perheineen alkaa mu-
siikkipainotteisella ILO-jumalanpal-
veluksella klo 12 Aleksanterin kirkos-
sa. Hauskanpito jatkuu Särkänniemen 
huvipuistossa klo 13. Huvipuisto sul-
keutuu klo 21. Retkelle voi myös hy-
vin lähteä vaikka kummin kanssa. Il-
moittautuminen 24.4.2019 mennessä. 

Ilmoittaumiset: https://nuorikirk-
ko.fi/kouluikaiset/retket-ja-leirit/

sikielisiä. Nuoria yhteen ryhmään ote-
taan 70, joten leiri on ns. ”triplaleiri”.

Lisätietoja: www.nuorikirkko.fi/
nuoret ja kurssisihteeri Elise Kyttä  
+358 40 731 8578, elise.kytta@nuori-
kirkko.fi
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Koulutuksia, 

ilmoittautumisaika 

käsillä

• Alueelliset varhaisnuoriso-
työn kehittämispäivät, Ylivies-
kassa 13.–14.3.2019. Ilmoittau-
tuminen 14.2.2019 mennessä.

• Nuoren kirkon Etelä-Suomen 
piirien varhaisnuorisotyön 
koulutuspäivät ILOA JA RAU-
HAA Nokialla 13.–14.3.2019. 
Ilmoittautuminen 13.2.2019 
mennessä.

• Vihapuheesta yhdenvertai-
suuteen
-  Mikkelissä 19.3.2019
- Kuopiossa 20.3.2019 ja 
- Turussa 21.3.2019
Ilmoittautuminen 22.2.2019 
mennessä.

• Lisää liikettä -koulutus 
23.–26.4.2019 Saariselällä, 
Tievatuvalla. Ilmoittautuminen 
4.3.2019 mennessä.

Lisätietoja yllä olevista ja 
ilmoittautumisista sekä 
kaikista vuoden 2019 

koulutuksistamme 
löytyy koulutus-

sivustoltamme osoitteesta 

koulutukset.nuorikirkko.fi
° ° °

Meiltä myös räätälöidyt 

tilauskoulutukset 
seurakuntiin, hiippakuntiin ja 

työyhteisöihin! 
Kysy lisää 044 299 0553 
koulutus@nuorikirkko.fi

Lisäksi viikonlopun ohjelmassa on 
tutustumista toisiin seminaarilaisiin ja 
erilaisiin seurakuntiin ja seurakuntien 
toimintatapoihin. Lauantai-iltana vie-
raana kls. akustisesti sekä yömessu.

Seminaarissa nuoria kuulemassa ja 
nuorten kanssa keskustelemassa ovat 
arkkipiispa Tapio Luoma ja tulevai-
suusvaliokunnan kirkolliskokousedus-
tajat. 

Seminaarin jälkeen keskustelu nuor-
ten esille nostamista asioista jatkuu 
toukokuussa Turussa, Kirkolliskokous 
kohtaa lapset ja nuoret -tapahtumassa. 
Syksyllä seurakuntiin lähetetään mate-
riaali paikallisten päättäjien ja nuorten 
välisten tapaamisten järjestämiseen.

Kutsu seurakunnille lähetetty

Kutsu seminaariin on lähetetty seura-
kuntien kirkkoherroille ja nuorisotyöl-
le joulukuussa 2018. Seminaariin kut-

sutaan seurakunnan edustajiksi kaksi 
konfirmoitua nuorta, joista toisen toi-
votaan olevan alle 18-vuotias. Seminaa-
rille on saatu EU-rahoitustukea, mis-
tä syystä voimme tarjota osallistumisen 
poikkeuksellisesti hintaan 20 €/nuori.

Ilmoittautuminen

Osallistujia seminaariin mahtuu 100. 
Paikkoja seminaariin ei voi varata ilman 
osallistujatietoja. Ilmoittautumisaika 
tapahtumaan on 4.2.–4.3. Mikäli tilaa 
riittää, otetaan ilmoittautumisia vas-
taan vielä 20.3. asti, hinta 5.3. jälkeen 
on kuitenkin 40 €/nuori. 

Lisätietoja

Lisätietoja tapahtumasta www.nuorten-
tulevaisuusseminaari.fi sekä Tarja Lil-
jendahl, tarja.liljendahl@nuorikirkko.
fi, 0400 279 376 tai Sirpa Syrjä, sirpa.
syrja@evl.fi, 050 4132 867.

Tapahtuman järjestävät NAVI, Kir-
kon kasvatus ja perheasiat sekä Nuori 
kirkko ry.

Nuoren kirkon paikat palveluksessanne!

Partaharjun toimintakeskus 
Pieksämäellä, keskellä Suomea

www.partaharju.info

Retkeily- ja kurssikeskus 
Saariselällä, Lapissa

www.tievatupa.fi

Tilaa seurakun-
taasi 100 vuotta 
iloa -t-paitoja ja 
Ttila-huppareita 
kauttamme! Vii-
meinen tilauspäi-
vä on 15.2., jol-
loin paidat saapu-

vat seurakuntiin maaliskuun alussa. 
Teepaidat maksavat verollisina 11 

€/kpl ja hupparit verollisina 34 €/kpl. 
Hintaan lisätään postikulut, pientilauk-
sille postilokeroon 15 € ja suuremmille 
tilauksille perille toimitettuna perille 28 
€. Tee tilauksesi www.nuorikirkko/kou-
luikaiset1 -sivulta. 

Tilaa 100 vuotta iloa -t-paita tai Ttila-huppari 
– myös omaan seurakuntaasi! 
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Tammi-helmikuussa seitsemällä eri 
paikkakunnalla pidetyille Nuoren 

kirkon kerhonohjaajapäiville ja -juh-
laan osallistui kaikkiaan 839 kerhonoh-
jaajaa ohjaajineen. 

Lapuan, Oulun, Mikkelin, Kuopion 
ja Tampereen hiippakunnat sekä Turun 
arkkihiippakunta viettivät kerhonoh-
jaajapäiviä onnistuneesti osittain uusi-
tuin konseptein. Myös kouluikäisten 
tubemedia Ttilan juontajia vieraili lä-
hes kaikilla päivillä.

Helsingin ja Espoon hiippakunnat 
pitivät tällä kertaa helmikuussa kerho-

Tarkkaa työtä kerhonohjaajapäivien hui-
keassa kerhotaitokisassa Sastamalassa. 
Kuva Juha Kinanen.

Yötä kirkossa voi toteuttaa monella 
eri tavalla. Teema, tekstit ja aktivi-

teetit voidaan valita paikallisesti, samoin 
osallistujien ikähaitaria voi kohdentaa.

Ideoita valmistautumiseen

Yhteisiä elementtejä ovat kirkkotilaan 
ja sen ympäristöön tutustuminen ja 
seuraavan päivän jumalanpalveluksen 
valmistelu. Malleja sisältöjen suunnit-
teluun voi poimia satavuottailoa.fi-si-
vustolta, jossa muun muassa Hollolan 

ja Tapiolan seurakunnat kertovat suun-
nitelmistaan.

Lasten ja aikuisten osallistuminen 
suunnitteluun

Yö kirkossa -haasteeseen kannattaa pyy-
tää mukaan jo suunnitteluvaiheessa lap-
sia ja aikuisia, esimerkiksi lasten van-
hempia tai kerhonohjaajia. Yhteinen 
suunnittelu innostaa ja sitouttaa.

Suunnittelua voi tehdä vaikka seu-
raavien aiheiden pohjalta: Mihin asioi-

hin kirkossa olisi hienoa tutustua pa-
remmin? Miten jumalanpalvelus val-
mistellaan yhdessä? Mitä aktiviteette-
jä vuorokauteen halutaan? Miten yötä 
kirkossa mainostetaan ja kenelle? Mitä 
varusteita tarvitaan osallistujille? Lisää 
kysymyksiä löytyy nettisivulla.

Yö kirkossa -tapahtuma rinnastuu 
seurakuntien viikonloppuleireihin ja 
siitä laaditaan turvallisuusasiakirja seu-
rakunnan yleisen ohjeistuksen mukai-
sesti ottaen huomioon paikan tuomat 
erityisyydet.

Ilmoittautukaa mukaan

Ilmoita seurakuntanne mukaan! Haas-
takaa myös joku muu seurakunta Yö-
hön kirkossa teidän kanssanne samaan 
aikaan. Sopikaa, miten olette yhteyksis-
sä toisiinne ennen tapahtumaa ja illan 
aikana.

Yö kirkossa on osa 
100 vuotta iloa -kou-
lulaiset kirkossa juhla-
vuoden valtakunnallis-
ta toimintaa. 

Lue lisää: 
satavuottailoa.fi

Yö kirkossa
Kallion ja Paavalin seurakunnat 
haastavat Suomen muut 
seurakunnat viettämään yötä 
kirkossa 7–14- vuotiaiden kanssa. 

Tulkaa mukaan samaan aikaan heidän kanssaan 
Valvomisen sunnuntaina 16.–17.11. tai teille parhaiten 
sopivana viikonloppuna marraskuussa!

Kevään kerhonohjaajapäivillä lähes 850 osanottajaa

nohjaajien juhlan 110 osanottajan voi-
min aiemmin aina syksyisin järjeste-
tyn kerhonohjaajapäivän sijasta. Jat-
kossa Helsingin ja Espoon hiippakun-
tien kerhonohjaajapäivä on myös  alku-
vuodesta.

”Kerhonohjaajapäiviin osallistuu en-
tistä enemmän myös isoskoulutetta-
via. Jatkossa voisimmekin lähteä pohti-
maan sitä, että voisiko kerhonohjaaja-
päiviä kehittää esimerkiksi ohjaajapäi-
vien suuntaan, jotka olisi suunnattu se-
kä kerhonohjaajille että isosille”, sanoo 
kouluttaja Maara Kosonen.
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Nuorilla on halu ja 
valta vaikuttaa – 
Nuoret muuttavat kirkkoa! 
Joko olette valinneet 
seurakuntanne 
edustajat vuosittain 
toteutettavaan Nuorten 
tulevaisuusseminaariin? 
Jos ette, niin juuri nyt on 
aika tehdä se! 
Nuorten tulevaisuus-
seminaari järjestetään 
Tampereen seurakuntien 
AITO-kurssikeskuksessa 
5.–7.4.2019.

Seminaari tarjoaa hyvän mahdolli-
suuden kuulla nuoria niin paikalli-

sesti omassa seurakunnassa kuin välit-
tää nuorten viestiä heidän toiveistaan 
kirkolle myös valtakunnallisesti. 

Mihin nuori tarvitsee kirkkoa?

Seminaarin sisällön on suunnitellut eri 
puolilta Suomea koottu nuorten suun-
nitteluryhmä. Seminaarissa keskuste-
luteemoina ovat muun muassa: Mihin 
nuori tarvitsee kirkkoa, mikä merkitys 
uskolla on nuorelle? Onks noloo olla 
seurakuntanuori? Seksuaalisuus Juma-
lan lahja – onko se totta vain hartaus-
puheissa? Millainen kirkko on kutsu-

va nuorelle? Millaisessa seurakunnassa 
nuori haluaa toimia ja vaikuttaa?  

ksl.akustisesti-bändi keikkaa lauan-
tain iltaohjelmassa.

Nuoret visioimassa tulevaisuuden kirkkoa viime vuonna. Nuoret totesivat, että heillä on taito ja halu toimia kirkossa.
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www.seurakuntakauppa.fi

L AU R A  A A R I K K A

S T I V E N  N A AT U S

Talentin voima
Kirkon toiminnan uudet 
mahdollisuudet

H E L I  P R U U K I

Kaunis ihminen
Sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden 
kohtaaminen seurakunnissa

Minkälainen on tulevaisuuden kirkko? Tässä kirjassa 
Laura Arikka ja Stiven Naatus pohtivat ja punnitse-
vat kirkon toiminnan uusia mahdollisuuksia. Sitä, miten 
kirkko voisi ”mennä sinne missä ihmiset ovat”, miten 
kirkko toimii kumppanina ja palvelijana, miten kirkon 
työntekijä löytää ja säilyttää identiteettinsä.

Ihmisten kohtaaminen pysyy. Elämän suuret kysymyk-
set pysyvät. Toimintaympäristö muuttuu. Miten 
pidetään kirkon talentti liikkeessä?

Kaunis ihminen on kirja sukupuolisuudesta ja seksuaa-
lisuudesta. Kirja tarkastelee eri ikäkausia ja elämänvai-
heita erityisesti seksuaalisen kehityksen ja identiteetin 
näkökulmasta. 

Teos avaa sukupuolesta ja seksuaalisuudesta 
puhuttaessa käytössä olevaa terminologiaa, selvittää, 
mitä sukupuolisensitiivisyys merkitsee ja etsii moder-
neja teologisia näkökulmia seksuaalisuuteen ja sen 
käsittelemiseen.

I S B N  9789522889379
SEURAKUNTAHINTA 32,31

I S B N  9789522888570
SEURAKUNTAHINTA 31,50

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

UUTUUS!

Kohti 
yhteisölähtöistä 

kirkkoa

32,31 €

K� � s ihm� � 
SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN 

KOHTAAMINEN SEURAKUNNISSA

KIRJAPAJA

Kirjan toimittanut Heli Pruuki on 
teologian tohtori, pari- ja seksuaali-
terapeutti sekä perhepsykotera peutti. 
Hän on kirjoittanut useita teoksia 
muun muassa ihmissuh teiden ja 
kasvatuksen alalta. Toimituskuntaan 
ovat kuuluneet myös Krista Autio, 
Matleena Ikola, Mio Kivelä, Jarmo 
Kokkonen, Minna Tuominen ja 
Björn Vikström. Heidän lisäkseen 
teoksessa kirjoittaa muita asiantunti-
joita ja kokemusasiantuntijoita.

Keistä puhumme, kun puhumme tytöistä ja pojista?
Mitä on muunsukupuolisuus?
Mitä kaikkea seksuaalinen moninaisuus tarkoittaa?
Millainen on sukupuolisensitiivinen työote?

Kaunis ihminen avaa sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden 
moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä selkeällä ja käytän-
nönläheisellä tavalla. Se lähestyy aihepiiriään sekä koke-

muksen että tiedon kautta. Keskiössä ovat eri elämäntilanteissa 
olevat ihmiset: lapset, nuoret ja aikuiset. Kirjassa tarjotaan myös 
toimintamalleja ja ideoita sukupuolisensitiivisen työotteen löy-
tämiseen. 

Teos on suunnattu erityisesti seurakuntien työntekijöille, mut-
ta se sopii myös muille ammattilaisille ja aiheesta kiinnostuneille. 
Punaisena lankana läpi teoksen on toisen ihmisen kunnioittava 
kohtaaminen.

Tämän kirjan lukeminen voi olla prosessi: matka omaan itseen 
ja omiin käsityksiin. Elämä ihmisenä on säröinen ja kaunis. Ihmi-
nen on säröinen ja kaunis.

www.kirjapaja.fi 
Kansi Iiris Kallunki

59.35
isbn 978-952-288-857-0
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