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Artikkelissa tarkastellaan sukupuolistuneen vallan rakentumista esikouluikäisten 

toimivat pohjoissuomalaisen kylän päiväkodin pihalla kuvattu videotallenne las

tattelut sekä kylän historiaa koskevat arkistodokumentit ja yhdyskuntasuunnitel
mat. Feministisessä uusmaterialistisessa ja posthumanistisessa tutkimuksessa on 
viime aikoina haastettu kielellisiä ja tekstuaalisia menetelmiä kehittämällä uusia 
metodologisia välineitä. Tämä artikkeli pyrkii vastaamaan esitettyyn haasteeseen. 

roimana. Tarkastelen sommitelmien avulla lasten leikkiin sisältyvää (väki)valtaa – ei 
 

tauksina. Leikin aikana nämä voimavirtaukset vetävät samanaikaisesti moneen 
suuntaan ja tuottavat leikkiin erilaisia sukupuolistuneita toimijuuden mahdolli
suuksia.

yleisiä pienten lasten keskuudessa, ja niiden mer
kityksestä on tehty erilaisia tulkintoja. Suomessa ai

jallisuutta. Siinä lasten seksualisoitunutta leikkiä ja 
siihen sisältyvää (väki)valtaa käsitellään varhaislap
suuden seksuaalisuutta tutkivana kehitysvaiheena 

lisuus on sen sijaan saanut runsaasti huomiota eng
lanninkielisissä maissa, joissa keskustelu on ajoit
tain kärjistynyt ärhäköiksi vaatimuksiksi suojella 
(valkoisen keskiluokkaisen) lapsen (tytön) viatto
muutta liian varhaiselta seksuaalisuudelta. Keskus

teluissa on usein tultu luoneeksi kahtiajakautunut 
asetelma passiivisesta uhriutetusta feminiinises
tä, jota saalistava maskuliinisuus jahtaa. Vastuu on 
yleensä sysätty yksilöiden harteille sen sijaan, että 
kriittinen katse olisi kohdistettu kulttuurissa ilme
nevään seksismiin. (Ks. kritiikki Renold, Ringrose & 

Tässä artikkelissa analysoin lasten pinoutumis
leikkiä, jossa seksuaalisuus (pussaaminen) yhdis
tyy fyysiseen voimankäyttöön (rusentamiseen). 
Toimintaa tarkkailevana feministisenä tutkijana 
kyseenalaistan yksipuolisia näkemyksiä, jotka pi
tävät toimintaa joko pelkästään leikinomaisena 



tai osoituksena liian varhaisesta seksualisoitumi
sesta. Sukupuolisensitiivinen tutkimus onkin pe
räänkuuluttanut keskustelua, joka ei käsittele las
ten kokemuksia sensaatiohakuisesti, ei vaienna eikä 

tuttaneet, että lapset ja nuoret ovat monimutkai
sia subjekteja, jotka aktiivisesti neuvottelevat toimi
juuksista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta arjen 

Pyrin vastaamaan näihin haasteisiin tarkaste
lemalla sitä, miten päiväkodin pihalla videoima
ni lasten pinoutumisleikki toimii osana alueella 
tapahtunutta laajempaa yhdyskuntarakenteiden 
muutosprosessia. Leikin seuraaminen vierestä ja 
myöhemmin videotallenteelta aiheutti minussa voi
makkaita tunteita ja herätti myös sisällöllisen mie
lenkiinnon paneutua varhaislapsuuden sukupuolis
tuneisiin ja seksualisoituneisiin valtasuhteisiin sekä 
siihen, miten ne kietoutuvat osaksi yhteiskunnalli
sia ja kulttuurisia ilmiöitä. Tätä ulottuvuutta ei laa
dullisessa empiirisessä sosiaalitieteellisessä tutki
muksessa ole juurikaan tutkittu eikä teoretisoitu. 
Artikkelini ammentaa aiemmista tutkimuksista, jot
ka tarkastelevat varhaislapsuutta hyödyntämällä 
luovia, affektiivisia ja moniaistisia tutkimusmene
telmiä sekä feministisiä uusmaterialistisia ja post
humanistisia teoriakeskusteluja (Holford, Renold & 

pienen mutta kasvavan suomalaisen tutkijajoukon 
kanssa, joka on pohtinut feminististen materiaalis
ten ja affektiivisten tutkimusmenetelmien mahdol
lisuuksia muun muassa sukupuolten ja seksuaali

 

 

Analysoin neljän lapsen, yhden tytön ja kolmen 
pojan toimintaa ja tulkintoja leikistä luomalla erilai

asettavat varhaislapsuuden kaverisuhteet sekä su
kupuolen, seksuaalisuuden ja väkivallan uudenlai
seen valoon. Avaan erityisesti sitä, miten paikka, tila, 
materiaaliset objektit, affektit ja historia kietoutuvat 
pienten lasten välisiin valtasuhteisiin.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimuksen aineistona ovat pohjoissuomalaisen 
kylän päiväkodin pihalla kuvaamani videotallen
ne lasten leikistä, lasten ja paikallisten asukkaiden 
haastattelut sekä joukko kylän historiaa koskevia 
arkistodokumentteja, yhdyskuntasuunnitelmia ja 

kiinni, kaataa hänet maahan, pinoutuu hänen pääl
leen, kietoo kätensä ja jalkansa hänen ympärilleen 

dynaaminen tapahtumasarja, jonka toistoja kutsun 
kierroksiksi, jotka sisältävät jahtaamista, suostutte
lua, vastarintaa, epäröintiä ja pakenemista. Tallen
sin tapahtumasarjan osaksi tutkimusmateriaalia en

tutkimuksessani ”Yhdenvertaisuus, valta ja vuoro
vaikutus lasten kaverikulttuureissa esikoulussa ja 
koulussa”. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

aiden lasten kaverikulttuureihin esikoulussa ja al
kuopetuksessa.³

 
 
  

kilökunnalta, ja tutkimus on saanut puoltavan lausunnon Oulun yliopiston ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. 
Tutkimuksen eettinen lähestymistapa on konsultatiivinen ja yhteistoiminnallinen. Tutkimukseen osallistuville on tie  
dotettu tutkimuksen tavoitteista ja sisällöistä sekä kirjallisesti että keskustelutilaisuuksissa. Tutkimukseen osallistuvia 
on kuvattu vain heidän luvallaan. Heidän kanssaan on myös keskusteltu eettisistä näkökohdista sekä yksityisyydensuo  
jasta. Tutkimukseen osallistuvilla on ollut mahdollisuus keskeyttää halutessaan kuvaaminen tai kieltää kuvamateri  
aalin käyttö tutkimustarkoituksiin. Lastensuojelullisissa kysymyksissä on noudatettu päiväkodin toimintakäytänteitä. 
Tutkijat ovat sitoutuneet olemaan yhteydessä päiväkodin valtuuttamaan toimihenkilöön havaitessaan lapsiin kohdis  
tuvia turvallisuusriskejä.



Toteutin tutkimuksen kenttätyön kolmen vuo
den aikana pohjoissuomalaisessa ”Santakylän” 

maanviljelyn ympärille. Kylässä on tapahtunut vii
meisten vuosikymmenten aikana nopea rakenteel
linen muutos maanviljelyn ja kalastuselinkeinojen 
alasajon myötä. Ammattikalastajia on enää muu

 
Kylän satamassa lipuu kalastusalusten sijaan pra

kookkaat omakotitalot täyttävät entisiä viljelysmai
ta. Videotallenteella esiintyvistä lapsista pojat ovat 
kotoisin kylän vauraalta asuinalueelta ja bisnessek
torilta, kun taas Islan juuret ovat haipuvassa kalas
tajayhteisössä. 

Tuotin tutkimuksen ensimmäisenä vuonna kol
men kuukauden kenttäjakson aikana päiväkodin 
ympäristöissä runsaasti tutkimusaineistoa moni
aististen ja multimodaalisten etnografisten me
netelmien avulla. Halusin näin virittäytyä lasten 
kaverikulttuurien mikrokäytänteiden ennalta tun
temattomiin virtauksiin. Menetelmiin kuului video
tallennettu havainnointi, epämuodolliset keskus
teluhaastattelut, kiertokävelyt, valokuvat, erilaiset 
lapsilähtöiset työmenetelmät sekä kylän historiaa ja 
yhdyskuntasuunnittelua koskevien dokumenttien 
kokoaminen. Lasten välisen kanssakäymisen ku
vaaminen videolle oli keskeisimpiä aineiston tuot
tamisen menetelmiä. Se tarjosi välineen tarkastella 
lasten välisen vallan mikrokäytänteitä yksityiskoh
taisesti ja mahdollisti siten lasten kaverikulttuu
reihin sisältyvän (väki)vallan hienovaraisten, ohi
kiitävien ja helposti piiloon jäävien mekanismien 
näkyväksi tekemisen.

Olemme analysoineet tämän tutkimuksen koh
teena olevaa aineistoa yhteistyössä tutkimuksen 
walesilaisen yhteistyökumppanin professori Emma  
Renoldin kanssa kahden vuoden aikana (ks. Huu

lysoitavaksi kymmenien tuntien videoaineistosta, 
koska se vaikutti poikkeuksellisen rikkaalta ja mo
nipuoliselta yhdistelmältä lasten välistä (väki)valtaa, 
ihastumista ja kaverillisuutta. Maggie MacLuren  

kuen” yhtenä aineiston ”kuumista pisteistä”. Las
ten leikissä mukaan ottaminen ja toisarvoistami

nen vuorottelivat, vyyhtiytyivät ja limittyivät, mikä 
ei käy yksiin sellaisten aiempien tutkimustulosten 
kanssa, joiden mukaan kyseisen kaltainen leikki oli
si pelkästään ohimenevä kasvun vaihe (Cacciatore 

tamaa seksuaalista häirintää tai väkivaltaa (Huuki 

SOMMITELMAT JA KERTOSÄKEET TOISTON 
TARKASTELUN VÄLINEINÄ

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa katselimme, 
pysäytimme, kelasimme, hidastimme ja nopeutim
me videotallennetta yhä uudelleen ja uudelleen 
kartoittaaksemme toimintaan sisältyvää Gilles  

ton dynamiikkaa. Tässä vaiheessa paitsi tutkimme 
leikin laadullista moninaisuutta, eristimme video
tallenteelta myös eri modaliteetteja: ääntä, ilmeitä, 
kosketusta, materiaalisia objekteja, paikkoja, liiket
tä ja puhetta. Ne auttoivat tarkastelemaan pikkulas

muita suhteita voimaverkostoina, joista Karen Barad 
apparatus ja Deleuze ja  

assemblages, ja joita suomenkielisessä 
tutkimuskirjallisuudessa on kutsuttu sommitelmiksi  

märtämään monimutkaisia sosiokulttuurisia pro
sesseja, koska tällöin erilaatuiset elementit kuten 
valta, semiotiikka tai materiaaliset objektit voi
daan asettaa samaan tarkasteluun. Yhdistelimme 
siten tutkimusaineistoa Deleuzen ja Guattarin sekä  

Niiden avulla selvitimme, miten lasten kaveri

tiivisina intensiteetteinä sekä kokemuksina, jotka 
samalla tuovat tilanteeseen energiaa menneisyy
destä, fantasioista ja ideologioista. Toiston kautta 
affekteista muodostuu pidemmän ajan kuluessa 
monimutkaisia suhteisuuden malleja, joista tulee 



vakiintuneita käytänteitä. Affektit välittyvät ihmi
sestä toiseen ja sukupolvilta toisille – myös muiden 
kuin ihmisten välityksellä – rutiineissa, käytänteis
sä, suhteissa, esineissä, ruumiillisissa kokemuksis
sa, eleissä, hiljaisuuksissa, puheina, sävyinä jne.  

Affektien ohella toiston dynamiikka oli keskei
nen kartoittaessamme sommitelmissa vallitsevia 
erilaisia vangitsevia ja vapauttavia, eli Guattarin 

torialisoivia, voimavirtoja.  Käytimme apuvälineenä  

(ritournelle/refrain
säe tarkoittaa toistoa, joka luo erilaisia territorioita 
yhä uudelleen ja uudelleen (tässä esimerkiksi nujer
tavia, sukupuolistuneita valtasuhteita) tavoilla, jot
ka suojelevat kaaokselta (esimerkiksi sukupuolen il
mentämisen moneudelta). Käytimme kertosäkeen 
käsitettä tehdäksemme näkyväksi leikissä tapahtu

sekä pakottavaa että sitä purkavaa toistoa. Kerto
säeanalyysi auttoi näkemään, kuinka pinoutumis
leikin eri kierrokset saattavat vaikuttaa keskenään 
samanlaisilta, mutta jotain muuta ja ”enemmän 
kuin” on silti meneillään. Tämä tarkoittaa tutkimuk
sessamme myös kysymystä siitä, miten suhtautua ja 
puuttua pusertavan leikin kaltaisiin sukupuolistu
neisiin voimasuhteisiin.

Tässä artikkelissa nostan toteuttamastamme laa
jemmasta analyysista Guattarin kertosäeanalyysin 
avulla tarkastelun kohteeksi kaksi analyyttistä som
mitelmaa: ”Poika–kiipeilyteline” sekä ”Isla–aita–
kamera–Tuija”, jotka koostuvat muun muassa liik
kuvista ruumiista, ruumiinosista, leikkitelineestä, 
sepelistä, päiväkodin aidasta ja kielestä (suullinen ja 
tekstuaalinen kieli alkaen puheesta aina historialli
siin arkistoihin). Niiden avulla pyrin tekemään näky
väksi sitä, miten lapset kietoutuvat erilaisiin sommi
telmiin ja miten (väki)vallan affektit virtaavat niissä. 
Tarkastelen yhtäältä sitä, miten analyyttisesti eris
tetyt modaliteetit kuten esimerkiksi suudelma tai 
kiipeilyteline asettuvat osaksi tiettyjä ”virtauksia” 

aineistomassassa, sekä millaisia lapsia satuttavia, 
pakottavia tai rajoittavia voimavirtoja ne muodosta

kin sitä, miten virtaukset saavat aikaan vapauttavia 
muutoksia lasten toiminnassa ja mitä toisin tekemi
sen ja kapasiteettien laajentumisen mahdollisuuk
sia nämä muutokset voivat tarjota lapsille (Martin 

että vapauttavia energiavirtoja sekä niiden nyansse
ja ja ristiriitoja pyrin tekemään näkyväksi vallan mo

 

Tarkastelen seuraavaksi sitä, miten sukupuo
listunut valta rakentuu ja toimii kyseisessä leikissä 
inhimillisten ja materiaalisten voimien sommitel
mina. Osoitan lisäksi, miten mukaan liittyy luok
kaistuneita, historiallisia voimaelementtejä. Tutki
malla, miten menneisyyden affektiiviset jäänteet 
hyppäävät lasten valtapeliin, pyrin ymmärtämään 
laajempia historiallisia ja uusliberalistisia voimavir
toja, joita esiintyy perinteisten yhdyskuntarakentei
den tehdessä tilaa uusille. Lopuksi kartoitan suku
puolistuneiden voimakenttien esteitä, murtumia 
ja mahdollisuuksia leikkiin osallistuvan tytön nä
kökulmasta. Pohdin, mitä muuta pussausleikki voi 
olla tytölle kuin varhaislapsuuden ”normaalia” leik
kipainia, ”epänormaalia” yliseksuaalista käytöstä tai 
objektivoivaa sukupuolistunutta väkivaltaa.

RUSENTAVAT RUUMIIT JA PAKOTETUT 
SUUDELMAT

KIERROS 1

Isla, Tino, Markus ja Sami kiipeilevät, juoksevat 
ja roikkuvat keskellä päiväkodin pihaa olevassa 
suuressa kiipeilytelineessä. Isla seisoo telineen 
huipulla ja huutaa: ”Mun päälle ei saa ainakaan 
sitte tulla!” Hän liukuu alas telineestä ja istuutuu 
maahan kiipeilytelineen viereen. Tino juoksee Is
lan luo, kaataa Islan kasvoilleen maahan ja kie

  
jektikäsityksestä, jossa subjektin läpi kulkee erilaisia semioottisia, materiaalisia ja affektiivisia voimia. Osa voimista on 
paikoilleen jähmettäviä (territorialisoivia), kun taas jotkut voimat häiritsevät jähmettäviä energiavirtoja ja vapauttavat 



too kätensä ja jalkansa hänen ympärilleen. Sami 
ja Markus liukuvat Tinon perässä alas kiipeilyteli
neestä ja hyppäävät Islan ja Tinon päälle. Isla ma
kaa kasan alimmaisena. Vain hänen jalkansa nä
kyvät pinon alta.  
Isla huutaa: ”Ai, Tino, mun naama menee ihan 
mustaksi!”  
Tuija, joka kuvaa tapahtumaa päiväkodin aidan 
luota, puuttuu toimintaan: ”Olikohan se niin, 
että Isla ei halunnu? Oliko se niin, et pitäs olla 
kaikkien kasan alimmaisena välillä, vuorotellen? 
Oliko se sillä lailla, vai miten se oli?”  
Tuija jatkaa kysymyksiään pinoutumisesta ja 
vuoroista, minkä jälkeen pojat huutavat yksi toi
sensa perään: ”En oo alimmainen!” He vapautta
vat Islan ja vetäytyvät ylös kiipeilytelineeseen.  
Isla kysyy Tuijalta: ”Öö, onko mun silmäkulma li
kainen?” Tuija poistaa Islan silmäkulmaan taker
tuneen kiven.

KIERROS 2

Isla jää istumaan maahan. Tuija kysyy, pitääkö Is
lan aina olla kasan alimmainen.  
Isla vastaa: ”Öö, joo.” Tino hyppää alas kiipeilyte
lineestä, juoksee Islan luo ja hyppää hänen pääl
leen kuten edellisellä kerralla.  
Tuija kysyy: ”Voisko joku muu olla välillä kasan 
alimmainen?”  
Sami vastaa: ”Ei, pelkkä Isla, koska se on niin iha
na.” Tuija jatkaa leikin demokraattisuutta koske

Isla makaa maassa, kiljuu potkien ilmaa ja rim
puillen hieman, minkä jälkeen Tino vapauttaa 
Islan. Isla siirtyy lähelle päiväkodin aidan vieres
sä seisovaa Tuijaa ja istuutuu alas Tuijan ja aidan 
viereen.

Tarkastellessamme aiemmassa tutkimuksessa esi
koululaisten pussausleikkejä (Holford, Renold & 

mokraattisiksi tyttöjen ja poikien välisiksi kietou
tumiksi, joissa tytöt vuorollaan pussasivat poikaa. 
Sen sijaan yllä kuvaillussa pinoutumisleikissä Islan 
ja poikien välillä tapahtuvan heterosuhteisen puser
ruksen voima näyttää liikkuvan yhteen suuntaan: 
vain Islaa rusennetaan, pussataan ja satutetaan.  

Islan pojille alussa heittämä haaste ”Mun päälle ei 
saa ainakaan sitte tulla” kutsuu poikia, mutta jo en
simmäisellä kierroksella Islaan sattuu. Toisella kier
roksella hän pyrkii Tinon alta pois ja kolmannella 
hakeutuu Tuijan ja päiväkodin aidan väliseen ah
taaseen tilaan.

Videokatkelmaa katseltaessa toiminta vaikuttaa 
aluksi tyypilliseltä – joskin ristiriitaiselta – tykkää
miseen liittyvältä seksuaaliselta väkivallalta. Kolme 
poikaa hyppää tytön päälle kerran toisensa jälkeen 
koska hän on niin ”ihana”! Rusennuksen voimasta 
tytön kasvot painuvat niin syvälle maahan, että kivi 
takertuu hänen silmäkulmaansa. Hänen ”on pak
ko olla” kasan alimmainen. Rusentamisen lopuk
si hän saa vielä suudelman, jota yrittää paeta. Toi
saalta kuitenkin leikissä mukana olevat lapset ovat 
pieniä esikoululaisia. Katkelman katselu saa pohti
maan, mihin toisin katsomisen mahdollisuuksiin 
toiminta voisi haastaa ja mitä muuta se voisi tuot
taa. Entäpä jos lapset tutkivat tässä valtasuhteita, 
”seksuaalista väkivaltaa”, luvan saamista ja antamis
ta? Ottaen huomioon kuinka vähän varhaislapsuu
den vertaissuhteiden sukupuolistuneista valtasuh
teista tiedetään, tuntui tärkeältä pyrkiä ylittämään 
yksioikoiset ”löydökset”, joiden mukaan (seksuaali
nen) väkivalta opitaan arjen leikeissä ja alkaa jo var
haislapsuudessa.

Esimerkiksi psykologisessa kiusaamistutkimuk
sessa kyseinen leikki voitaisiin nähdä leikkipaini
na tai muuna rajuna toimintana, jolla on joitakin 
kielteisiä seuraamuksia. Jos toiminnan katsottaisiin 
täyttävän kiusaamisen kriteerit, kiusaamistutkimus 

tegorioihin ja etsisi kiusaamisen syitä lähinnä kiu
saajien persoonallisuuspiirteistä, neurofysiologisis
ta tekijöistä ja/tai perhetaustoista. Väitteenä olisi, 
että pojat hyppäävät Islan päälle, rusentavat hänet 
maahan ja pussaavat häntä siksi, että heillä on ver
rattain stabiili, väkivallalle altistava aggressiivinen, 
antisosiaalinen tai egoistinen persoonallisuus, neu
rofysiologista poikkeavuutta tai ongelmallinen per

Feministisessä poststrukturalistisessa tutkimuk
sessa poikien toiminta voitaisiin nähdä hegemoni
sen maskuliinisuuden tavoitteluna, minkä eräs 
keskeinen ulottuvuus on tyttöihin kohdistuva sek



suaalinen häirintä ja väkivalta. Vaikka ihastumisen 
ja seksuaalisen häirinnän välinen raja on usein häi

kissä monin paikoin huumorin sävyttämää, heidän 
toimintansa tulkittaisiin Islaan kohdistuvaksi ruu
miilliseksi ja sanalliseksi heteroseksistiseksi häirin

poikien tyttöihin kohdistama seksuaalinen häirintä 

tyy pientenkin lasten vertaissuhteissa.
Väkivallan feministinen tutkimus on tuottanut 

arvokasta tietoa sukupuolistuneista ja seksualisoitu
neista valtasuhteista, jotka lapsuudessa ilmenevät 
usein pakottavina seksuaalisina leikkeinä. Molem
missa edellä mainituissa lähestymistavoissa tarkas
telu on kuitenkin rajoittunut pääosin ihmisten vä
lisiin suhteisiin, tilanteessa läsnä oleviin tekijöihin 

Minulle ”pusertava pusu” on syvään juurtunut fyy
sinen, symbolinen ja raskas materiaalinen voima, 
joka juontuu vuosikymmenten aikana tuotettuun 
feministiseen tutkimustietoon sukupuolistuneesta 
väkivallasta, johon naiset ja tytöt sekä pojat ja mie
het kietoutuvat monin tavoin. Pyrkimykseni onkin 
haastaa aiemmat lähestymistavat ja tutkia, miten 
pusun ja puserruksen voima kehittyy toistuvan ryt
misen liikkeen kautta sekä miten pusu ja puserrus 
toimivat leikissä olevien muiden elementtien kans
sa. Paneudun myös siihen, miten affektit Kathleen 

tuvat inhimilliseen toimintaan. Tarkastelen seuraa
vaksi erityisesti sitä, miten kiipeilyteline kietoutuu 
lasten välisiin suhteisiin vahvistaen territorialisoi
via voimavirtauksia. 

PUSERTAVA TELINE

Videolla lapset leikkivät päiväkodin ulkoilualueel
la sijaitsevan kiipeilytelineen alla, päällä ja ympäril
lä. Kiipeilyteline on päiväkodin suurin leikkiväline, 

joka seisoo hulppeana keskellä pihaa. Se muodos
taa keskuksen, josta käsin leikkiin osallistuvat kol
me poikaa pääosin operoivat ja jonka suojiin he ve

ettei ole olemassa riippumattomia olemassaolon 
ulottuvuuksia vaan että kaikki organismit ovat jol
lain lailla riippuvaisia toisistaan. Tässä valossa po
jat voidaan nähdä yhtenäisenä, koordinoituna, jos
kin hierarkkisesti järjestäytyneenä organismina. 
Myös kiipeilyteline ja pojat voidaan nähdä toisten
sa jatkeena pikemminkin kuin erillisinä yksikköi

toutuman, jossa pojat mukauttavat ruumiinsa ja 

kiipeilyteline puolestaan mahdollistaa ohjaamaan 
voimaa ”pusertavan pusun” rakentamiseen. ”Hyök
käys” kiipeilytelineestä alas Islaa kohti ja vetäytymi
nen maasta ylös kiipeilytelineeseen muodostavat 
toistuessaan horisontaalisen ja vertikaalisen, pal
keiden tavoin voimaa pumppaavan liikkeen, jolla 
pojat pääsevät tavoitteeseensa: rusentamaan Islan 
ja pussaamaan tätä.

Verrattuna poika–kiipeilytelineen keskeiseen 
paikkaan, olemukseen, kokoon ja jatkuvaan liik
keisyyteen, leikin toinen voimakeskus eli Isla–aita–

staattisempi ja syrjäisempi. Sillä ei ole pojat–kiipei

maa. Se tarjoaa kuitenkin Islalle leikin aikana tu
kea ja turvaa.

Nämä kaksi sommitelmaa ovat yhteisvaikutuk

ilmiön eri osat ja ulottuvuudet ovat niin tiiviisti yh
teenkietoutuneita, että hän ehdottaa siirtymää osa
puolten välisestä vuorovaikutuksesta (interaction) 
toimintaan, jossa toiminnan osapuolet eivät ole toi
sistaan olemuksellisesti erillisiä vaan viime kädessä 
aina osa ”intrasuhteiden” verkostoa (intra-action).  
Välillä sommitelmissa olevien voimien yhteisvai
kutus vahvistaa Islaa rusentavaa voimaa, välillä ky
seenalaistaa sitä. Tarkasteltaessa sitä, miten ja mistä 
”pusertava pusu” saa voimansa, toimijuus vaikuttaa 

 intra-action suomennoksesta on käyty keskustelua teoksessa Muokattu elämä, jonka kirjoittajat ehdottavat 
käsitteelle sellaisia suomenkielisiä käännöksiä kuin sisäisvaikutus, yhteisvaikutus, sisäistoiminta, sisäismuotoutuminen, 



leikin ensimmäisillä kierroksilla kumpuavan lähes 

Isla haastaa pojat ensimmäiselle kierrokselle kiipei
lytelineen päältä, ja seuraavat kierrokset saavat al
kunsa samasta sommitelmasta.

Edellä kuvattujen tilanteisten materiaalisten 
kietoutumien lisäksi leikkiin tulee mukaan voima
komponentti, joka kytkee poikien ja Islan voimien 
kamppailun Santakylän ja sen ympäristön laajem
piin sosiohistoriallisiin (väki)valtasuhteisiin. Siirryn 
tähän seuraavaksi.

PUSERTAVA HISTORIA

KIERROS 3

Pojat jäävät seisomaan puolikaareen Tuijan ja 
Islan ympärille. Tuija seisoo vasten päiväkodin 
aitaa, joka erottaa päiväkodin läheisestä ravin
tolasta. Isla on ujuttautunut ahtaaseen tilaan 
Tuijan jalkojen ja aidan väliin.  
Tuija kysyy: ”Mitä jos se kasan alimmainen ei  
haluakaan olla alimmainen?”  
Sami vastaa heti: ”On pakko olla! Koska muuten 
joutuu tuonne!” Samalla hän osoittaa ravintolan 
suuntaan. 
Isla: ”Jee, mää haluan sinne! Sieltä saa pizzaa!” 
Markus: ”Eiku muuten joutuu Kanadaan!” 
Tino [ilkeään sävyyn]: ”Eiku meet samppanjaan!” 
[Heristää etusormea kohti Islaa.] 
Markus: ”Joo! Ja sut sitte juuaan siellä!” [Astuu as
keleen kohti Islaa, heristää tälle etusormeaan.] 
Tuija kysyy, haluaako Isla olla kasan alimmai
nen, ja kun Isla vastaa, ettei tiedä, Tino hyppää 
Islan päälle ja pussaa tätä. Isla, joka istuu Tuijan 
ja aidan välissä, työntää Tinon pois käsillään ja 
huutaa: ”Sinä et tule siihen pussaamaan!” 
Tuija kyselee lisää, ja pojat vetäytyvät. Hetken 
päästä Tino huutaa ilkeään sävyyn: ”Sait pikku 
pusun!” Sami jatkaa: ”Ja oot kohta naapureitten 
puolella!”

Kolmannella kierroksella lapset tuovat leikkiin uu
den elementin puhumalla pizzeriasta, samppan
jasta ja Kanadasta. Nämä päällisin puolin irrallisil
ta vaikuttavat lausumat patistivat minut takaisin 
kenttätyöhön. Perehdyin Santakylän historiaa kos
keviin dokumentteihin sekä kylän yhdyskuntasuun
nitelmiin ja tein lisää haastatteluja paikallisten 
asukkaiden keskuudessa. Aloin ymmärtää, että las
ten kommentit olivatkin itse asiassa keskeinen osa 
toisarvoistavaa ja sitä vastaan tempoilevaa valtaa.

Ruumiiden ja materiaalisten objektien sommi
telmat sijoittuvat aina aikaan, paikkaan ja histori
alliseen kontekstiin. Videotallenteen hidastaminen 
teki mahdolliseksi havaita, miten menneisyyden 
”affektiivinen ylijäämä” syöksähtää nykyhetkel
lä pintaan tarjoten välähdyksiä siitä, kuinka affek
tit hyppäävät ajan ja tilan ylitse. Tässä katkelmassa 
materiaaliset objektit (aita), lausumat (”sut sitte juu

(heristävät sormet, pussaavat huulet ja pinoutuvat 
ruumiit) kietoutuvat yhteen monien muiden ele
menttien kanssa. Näiden elementtien yksityiskoh
tainen analyysi tekee näkyväksi, miten ne risteilevät 
ja fuusioituvat historiallisten tapahtumien kanssa ja 
muodostavat affektivirran, joka lävistää Islan ja kol
men pojan puheen ja toiminnan. Pyrin seuraavaksi 
tekemään näkyväksi näitä historiallisia jännitteitä.

tuksellisiin tarpeisiin. Koulu peruskorjattiin ja 

namilla sijaitsevat vanhat peltomaat muutettiin uu
den osayleiskaavan myötä pientaloalueeksi ja kylän 
asukasluku kasvoi bisnesväen muuttaessa kylään. 

tassa, josta se on erotettu aidalla. Päiväkodin lähin 
”naapuri”, kuten Sami paikkaa nimittää, on kylän 

muun muassa ravintola, muita pieniä palveluliik

 ja kyläläisten 

7 Toteutin haastattelut Santakylän kouluun ja päiväkotiin eri tavoin kytkeytyvän aikuisväestön keskuudessa, jota voi
taisiin luonnehtia keskiluokkaiseksi. Ymmärrän sosiaalisen kerrostuneisuuden monimutkaisena ilmiönä, jonka avaa
misen jätän tekemättä tilanpuutteen vuoksi. Luokkaisuuden käsite toimii tässä ymmärrystä helpottavana välineenä.



lujen  perusteella asukkaat kokivat kylän keskustan 
”turvattomana”, ”epämiellyttävänä”, ”epäsiistinä”, 
”jäsentymättömänä” ja ”rauhattomana” paikkana, 
”missä näkee usein humalaisia heilumassa”. Jotkut 
kertoivat välttelevänsä kylän keskustaa. Kaikki kylä
läiset eivät kuitenkaan jakaneet tätä käsitystä, vaan 
joidenkin korkeasti koulutettujen bisnesihmisten 
kerrottiin omaksuneen keskustan ravintolan illan
viettopaikakseen. Verrattuna kivenheiton päässä 
sijaitsevaan elinvoimaiseen satamaan, jota on kun
nostettu vuosien varrella eri tavoin, keskusta vaikut
ti kuitenkin huonosti ylläpidetyltä.

muodostavat vähemmistön muuten vauraalla alu
eella. Monen elämää luonnehtii työttömyys, syr
jäytyminen, sosiaalinen leimautuminen, kehnot 
sosioekonomiset olosuhteet ja päihteiden käyttö. 

voidaan nähdä juuttuneen ylisukupolviseen, yhtei

ja maatalousyhteiskunnan nopeasta haipumisesta 
johtuva raju rakenteellinen muutos. Nämä ihmiset, 

maatalousyhteisön edustajia ja osa toisen sukupol

nessektorilta. Tilanne tulee näkyväksi kyläkeskuk

tajaväestön sekä bisnesväen työttömien jälkeläisten 
trauman fyysisenä ja affektiivisena säiliönä. Santa
kylä voidaan nähdä maantieteellisenä, materiaa
lisena, psyykkisenä ja sosiaalisena organismina, 
”yhteisöruumiina”, ja sen keskusta pahoinvoivine 
ihmisineen tämän yhteisöruumiin ”vuotokohtana”. 
Yhteisöruumis vuotaa, koska se ei ole kyennyt kan
nattelemaan kyseistä väestönosaa ja aluetta nopei
den historiallisten muutosten aikana ja ylitse. (Ks. 

Kysymykseni siitä, onko Islan kerran toisensa jäl
keen pakko olla kasan alimmaisena, näyttää yllyt
tävän pojat siirtämään Islan symbolisesti aidan yli 
toiseutettujen ravintolaan. Isla tunnistaa itseensä 
kohdistuvan vähättelyn ja asettuu vastarintaan ju
listaen, että haluaa kyseiseen paikkaan, koska ”siel
tä saa pizzaa”. Näin pizzeria muuttuu toiseutettujen 

paikasta ravintolaksi, jossa voi myös tulla ravituk
si. Vaikka Islan huomio pizzasta ja pizzeriasta ha
lun kohteena vihjaa, ettei marginaalisuuden koke
mus ole yhtenäinen, lasten sijainti päiväkodin (joka 
on siis uudistettu bisnesväestön tarpeisiin) ja kylä
keskuksen (joka liitetään vähäosaisiin) välissä on 

luttajuus poikkeaa elannostaan kamppailevan, syr
jäytyneen, kyläkeskuksessa asuvan väestönosan ku
luttajuudesta. Tämä kontrasti sisältää niin vahvan 
affektiivisen latauksen, että se siirtyy lasten välisiin 
valtasuhteisiin.

Poikien sommitelma paisuu entisestään, kun 
Markus yhdistää sen Kanadaan. Kanadasta tulee  
Tinon väännöksenä samppanja, ja seuraavassa lau
sumassa Isla muunnetaan nesteeksi, jonka voi juoda 
ja kuluttaa. Pojat heristävät auktoriteettia uhkuvia 
sormiaan alaspäin maassa istuvaa Islaa kohti kuu
luttaen, että jos Isla kieltäytyy toisarvoisesta posi
tiostaan vanhan kalastajayhteisön tyttönä, hän ei 
pelkästään päädy toiseutettujen ravintolaan, vaan 
hänet sen lisäksi juodaan. Poikien voima on näin 
paisunut mielikuvitukselliseksi hyväksikäytetyn 
agraarikylän ja sen traumaattisen historian affek
tiivisella painolastilla latautuneeksi sommitelmaksi, 
joka on rusentanut ja nielaissut Islan, ja sen jälkeen 
sylkäissyt hänet toiseutettujen paikkaan. Analyysi 
tekee näkyväksi kuinka historia – kietoutuessaan af
fektiiviseen sensomotoriseen toimintaan – on enem
män kuin pelkkä tapahtumia taustoittava konteksti. 
Siitä tulee merkittävä toimija sommitelmissa, jois
sa erilaiset tietoiset ja tiedostamattomat affektit vä
rähtelevät ja hypähtelevät ajan ja tilan ylitse nykyi
syyteen ja kietoutuvat osaksi pienten lasten leikkejä 

ISLAN ”OMA” PUSERRUS

Olen tähän asti kuvannut lasten toimintaa siitä nä
kökulmasta, miten poikien pakottava, territoriali
soiva voima rakentuu. Analyysin viimeisessä osas
sa keskityn siihen, miten Islan mukaansatempaava 
energia, joka sekä vetää puoleensa että samalla vas
tustaa, voimistuu leikin edetessä. Leikin seuraavilla 

tien kietoutumat kasvattavat merkitystään.



KIERROS 5

Pojat ovat vetäytyneet ylös kiipeilytelineeseen. 
Isla istuu Tuijan ja kiipeilytelineen välissä ja huu
taa pojille: ”Ketähän mää nyt alkaisin? Öö, ketä
hän mää nyt ees alan!” [äänekkäämmin]. 
Pojat hyppäävät heti alas telineestä ja juokse
vat yksitellen Islan luo, joka äkkiä vetäytyy takai
sin Tuijan ja aidan väliin. Tuija kysyy, haluaako 
Isla jatkaa leikkiä. Isla hypistelee sepeliä sormis
saan ja vastaa, ettei tiedä. Islan puolesta vastaa
kin Tino, joka kertoo tietävänsä, mitä Isla haluaa. 
Tino heittäytyy Islan päälle ja pussaa tätä.  
Isla jatkaa kivien hypistelyä ja sanoo: ”En halua… 
haluan… en halua.”  
Tino koettaa samalla kiivetä Islan päälle, mikä 
on haasteellista Tuijan ja aidan välisessä ahtaas
sa tilassa. Kun Isla sanoo toisen kerran ”haluan”, 
hän kumartuu maassa polvillaan istuvan Tinon 
syliin. Tino kumartuu Islan päälle.  
Isla sanoo: ”Mää en tiiä, haluanko mää. Ko jos 
mää sanon, että haluan, nii sitte nuo molemmat 
jää siihen. Jos mää sanon en halua, nii sitte nuo 

tulkaa sitten!” Tino hyppää Islan päälle rusenta
en tämän alleen kokonaan.  
Isla huutaa anovasti: ”Elkää!” Tino pussaa Islaa ja 
huutaa: ”Se on nyt tehty!” Pojat vetäytyvät kiipei
lytelineeseen ja Tino toteaa kovaan ääneen: ”Oli
pa ihanan herkullinen pussauskohde!”

Tämä kohtaus tarjoaa harvinaisen tilaisuuden ana
lysoida suostumuksen edestakaista virtausta. Todel
lisella nopeudella tarkasteltuna tilanteesta syntyy 
sellainen vaikutelma, ettei Isla tiedä, mitä haluaa, 
ja välittää siksi ristiriitaisia viestejä. Tarkoittaako ku
martuminen Tinon syliin sitä, että Isla haluaa osal
listua leikkiin mutta ilman totaalista rusentamista 
tai heteroseksualisoivaa suudelmaa? Kytkeekö se
peli hänet takaisin ensimmäisille kierroksille, joilla 
häntä sattui ja hänen kasvoihinsa tarttui soraa? Vai 
tutkiiko hän suostumukseen kytkeytyviä tuntemuk
siaan? Rakentaako Isla omaa pusertamistaan kut
sumalla pojat luokseen (”No tulkaa sitten”) ja heti 
perään pysäyttämällä heidät (”Elkää!”)? Analyysi 
ei pyri tarjoamaan vastauksia vaan tekemään nä

toutuman ääni tulee kuuluvaksi ja muuttaa leikin 
kulkua.

Kolmen seuraavan kierroksen aikana Isla ryh
tyykin entistä johdonmukaisemmin artikuloimaan, 
mitä haluaa ja mitä ei. Sommitelmassa, joka muut
tuu entistä vastarintaisemmaksi, Isla vetää ensin voi

teistä kuvan!” Heti perään hän ilmoittaa, että poiki
en itsepintainen vaatimus suudelmasta on ”tosi är
syttävvää”. Seuraavaksi hän kohdistaa ärtymyksensä 
suoraan poikiin toteamalla: ”Nuo on tosi ärsyttäviä.” 

van kierroksen, kun hän vaatii leikin keskeyttämistä. 
Annan heti tukeni Islan vaatimukselle. Pojat vetäyty
vät vielä kerran kiipeilytelineen suojiin ja huutavat 
kukin vuorollaan ”Mää antauvvun!”, heittäytyvät 
maahan selälleen ja pinoutuvat sen jälkeen toisten
sa päälle. Seuraava särö tapahtuu, kun Isla irrottau

samalla hetkellä, kun poikien antautumishuuto ka
jahtaa ilmoille, vaikuttaa siltä kuin Isla ”luiskahtaisi” 

KIERROS 8

Isla karjaisee lujalla äänellä: ”PÄÄLLE!” Hän  
ampaisee liikkeelle levittäen kätensä ja jalkansa  
täyteen ojennukseen ja juoksee pinossa makaa
vien poikien luo. Juuri kun hän on päässyt täy
teen vauhtiin, ja juuri ennen ratkaisevaa hyppyä 
pinon päälle, hän jähmettyy kesken hypyn ja te
kee äkkipysäyksen. Sitten hän polvistuu hitaasti, 
asettuu pitkin pituuttaan vatsalleen maahan ja 
jää odottamaan rusentamistaan. Pojat pinoutu
vat hänen päälleen yksitellen.  
Isla kiljuu ja potkii ilmaa, ja pojat huutavat: ”Pus
saa, pussaa, anna pusu…nyt on pussattu!”  
Pino purkautuu.

Kuten olen yllä kuvannut, leikin ensimmäisillä 
kierroksilla Isla kietoutuu häntä esineellistäviin ja 
”hyödyntäviin” affektiivisiin sommitelmiin, joissa 
jokainen suudelma sinetöi hänen heteroseksualisoi
tuneen, toisarvoistetun kalastajatytön kohtalonsa. 
Ja juuri kun hänen ruumiinsa avautuu toisin tekemi
sen mahdollisuudelle, hän ylittää affektiivisen voi
makentän, joka vangitsee ja jähmettää hänen liik



kuvan ruumiinsa. Tämän jälkeen hän jatkaa leikkiä 
seuraavien kierrosten rytmin mukaisesti. Mutta ku
ten koko leikin ajan, leikkiin tulee muutos jokaisella 
toistolla: jokainen kierros luo uusia, mahdollisuuk
silla ladattuja sommitelmia.

Hyppääminen pinoutuneiden poikien päälle vai

On kuitenkin merkittävää, että tällä kierroksella 
hän juoksee ensimmäistä kertaa poikia kohti oman 

liikkeensä on harkittu hänen laskeutuessaan pol
villeen ja käydessään makuulle kutsuen poikia anta
maan vielä yhden pusun. Pystyikö Isla sillä hetkellä 
kontrolloimaan hieman enemmän sitä, mitä hänel
le tapahtuu, ja toimimaan oman rusentamisensa ka
pellimestarina? Ovatko lapset siinä välitilassa, jossa 

tio tapahtuvat? Sitä ei tietenkään voida ”tietää”, eikä 
tämä analyysi keskity tapahtuman merkitykseen, 
vaan siihen, mitä tapahtuma voi saada aikaan. Lei
kin voimasuhteet ja tempo vaikuttavat tässä kohdas
sa muuttuvan. Siitä voidaan todeta ainakin se, että 
uuden rytmin myötä leikki muuttuu demokraat
tisemmaksi. Kyseinen kierros on viimeinen, jolla  
Islaa pussataan.

Seuraavilla kierroksilla pojat pinoutuvat päällek
käin yhä uudelleen. He huutavat Islan tavoin ”Pääl
le!” ja odottavat Islaa pinon huipulle. Isla kuitenkin 
kieltäytyy kutsusta ja tulee sen sijaan poikien vie
reen, asettaa kätensä päällimmäisen pojan päälle 
ja jakaa pojille vuoroja kasan alimmaisena. Näil
lä kierroksilla hän ei enää ole heteroseksualisoitu 
toisarvoistettu tyttö, joka rusennetaan ja jota pus
sataan. Ollakseen ”päällä” Isla kytkeytyy hänet äi
diksi muuttavaan sommitelmaan. Isla asettaa nau
raen kädet Markuksen selkään ja sanoo: ”Sää oot 

 
ollakseen mahdollinen. Ehkä se on siitä syystä liikaa 
Islallekin. Kun otetaan lisäksi huomioon leikissä läs
nä olevat muut vahvat affektiiviset voimat, on ym
märrettävää, että Isla vetäytyy leikistä ja kertoo, et
tei halua jatkaa, koska ”sei oo kovin hauskaa”. Hän 
kääntyy kohti kiipeilytelinettä, kapuaa ylös ja ryh
tyy laskemaan liukumäkeä. 

TOISIN T IETÄMISEN VÄLINEITÄ LASTEN 
VALTASUHTEIDEN YMMÄRTÄMISEKSI 

Tämän artikkelin tehtävänä oli tarkastella uusin sil
min sukupuolistuneissa ja seksualisoituneissa valta
suhteissa liikkuvia voimia, tässä tapauksessa pakot
tavaa tai siltä vaikuttavaa puserrusta ja suudelmaa, 
jotka esiintyvät varsin usein erilaisissa arkisissa yh
teyksissä ja mediassa. Toisin tietämisen keinojen et
siminen on erityisen tärkeää lasten sukupuolistu
neen ja seksualisoituneen väkivallan tutkimisessa, 
joka tyypillisesti jakaa lapset dikotomisesti uhrin ja 
tekijän positioihin. Tällainen käsitys levittäytyy tut
kimustiedon kentälle vähätellen, normalisoiden, 
patologisoiden ja jättäen näkymättömiin lasten su
kupuolistuneiden valtasuhteiden moniulotteisen 
sosiaalisen, historiallisen, kulttuurisen ja affektiivi
sen dynamiikan.

Pohdin tässä artikkelissa ensiksikin erilaisten 
historiallisten, affektiivisten ja materiaalisten som
mitelmien mahdollisuuksia tutkimukseni analyyt
tisinä välineinä ja kohteina. Jähmettävän, kahtia 

maan valtasuhteiden moniulotteisuutta luomalla 
erilaisia analyyttisiä sommitelmia lasten pinoutu

masta aineistosta kaksi analyyttista sommitelmaa 
(poika–kiipeilyteline sekä Isla–aita–kamera–Tuija), 
ja tarkastelin sitä, kuinka nämä erilaisia inhimillisiä 

tisen videoidun leikin aikana voimavirrat liikkuvat 
sommitelmissa tavoilla, jotka vetävät moneen suun

alistavat vallankäytön virtaukset laajenevat ja su
pistuvat osapuolten arvioidessa, mikä on turvallis
ta ja mukavaa, mikä puolestaan epämukavaa ja sa
tuttavaa.

Näiden keskenään vaikuttavien ja muotoutuvien 
voimien tutkiminen auttoi havaitsemaan yksityis
kohtaisesti, miten poikien voima esiintyi sommi
telmissa, jotka toivat heille alati enemmän valtaa 
leikin ensimmäisillä kierroksilla. He muodostivat 
aluksi koordinoidun sommitelman toistensa kans
sa, mutta siihen kohdistuneiden kyseenalaistusten 
myötä voima sopeutui ja laajeni: ensin se kietou
tui ympäristön materiaalisiin objekteihin, sitten se 
kasvoi laajemmiksi luokkaistuneiden ja historial



listen voimien sommitelmiksi. Laajentuneen voi
man vauhdittamana Isla sysättiin toiseutettujen 
paikkaan, juotiin ja kulutettiin luokkaistuneessa 
patriarkaattisessa sommitelmassa. Analyysi osoit
ti, etteivät paikat ja niiden historiat ole pelkästään 
taustoja, joita vasten nykyhetken asiat tapahtuvat. 
Pikemminkin ne ovat merkittäviä toimijoita ja vah
voja affektiivisia voimia, joka virtaavat ja kiemurte
levat lasten leikeissä rakentuvien sommitelmien lä
vitse, tullen osaksi nykyhetkeä.

Toinen tavoitteeni oli tarkastella sitä, miten ala
ti liikkeessä oleviin toistoihin sisältyy mahdollisuus 
paitsi toistaa vanhaa, myös toimia toisin. Havain
nollistin, miten leikin perusrytmiin tulevat häiriöt, 

kyseenalaisti ja vastusti nujertavia pusuja, horjutti
vat vallitsevaa tilannetta eli poikien mahdollisuut
ta ohjailla tapahtumien voimasuhteita. Isla–aita–

vat Islan pinon päälle. Vaikka Isla ei alkuloikastaan 
huolimatta pystynytkään hyppäämään pinon pääl
le vaan palasi rusentavan pusun territorialisoivaan 
toistoon, tapahtumissa oli havaittavissa keskeinen 
muutos. Muuttuessaan ”äidiksi” Isla pystyi orientoi
tumaan leikkiin uusin tavoin, asettamalla kätensä 
”omien poikiensa” päälle. Analyysi osoitti, kuinka 
jopa hyvin pienestä alkava kasvava, toisin toistava 
liike voi jatkuessaan vapauttaa ahtaista ja rajoitta
vista sukupuolittavista normeista. Tällaisiin havain
toihin siitä, mitä kapasiteetteja tytöissä ja pojissa jo 

valmiiksi on, miksi he voivat tulla ja miten he voivat 
toimia yhdessä, sisältyy valtava pedagoginen poten
tiaali. Kokeellinen analyysini osoittaa varhaislap
suuden heteroseksualisoituneen leikin kontekstissa, 
että affektiivinen metodologia voi tarjota sensitiivis
ten ja tabuluonteisten aiheiden tutkimukselle nä
kökulmia, jotka ovat avoimia muutokselle ja uusil
le mahdollisuuksille. 

Tutkimus on toteutettu Suomen Akatemian kolmi-
vuotisella tutkijatohtorirahoituksella (projektinu-
mero 257319).

KT Tuija Huuki työskentelee Oulun yliopiston suku-
puolentutkimuksessa Suomen Akatemian akate-
miatutkijana. Hänen tutkimuksensa Vallan visai

taidelähtöiset menetelmät suhteiden eheyttämi
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