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Johdanto  
 
Tutkielmani aihe on syntynyt kiinnostuksestani museotoimintaan, visuaalisen kulttuurin 

tutkimukseen sekä toiveeseen kaikille saavutettavasta ja normeja purkavasta taide- ja 

kulttuurikentästä. Näen museot kulttuuri-instituutiona, joka on yhteydessä valtaan, politiikkaan 

sekä yhteiskunnassa vallitseviin arvomaailmoihin. Tämän vuoksi koen, että museoilla on  

kulttuuria tuottaessaan vastuu ottaa huomioon erilaiset marginalisoidut ryhmät. Museoilla on 

valta päättää, kenen historiaa kerrotaan, keiden kuvia ja kokemuksia laitetaan esille ja kuinka 

saavutettavaa museoiden toiminta on eri ihmisryhmille. Edustavatko taide- ja kulttuuri-

instituutiot pelkkien enemmistöjen vai myös vähemmistöjen jäseniä?  

Koen aiheen tärkeäksi, sillä vaikka yhteiskunnallinen keskustelu queer-teemoista on 

siirtynyt vapaamielisempään ilmapiiriin, on aihe edelleen mielipiteitä jakava ja keskustelua 

herättävä. Museoiden näyttämillä aineistoilla ja esityksillä on oma osansa representaatioiden, 

arvojen, mutta toisaalta myös todellisuuden tuottamisessa. Erilaiset kulttuuriaineistot eivät vain 

kuvaa erinäisiä kohteita, vaan ne myös tuottavat ja toistavat käsityksiä muun muassa 

sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, hyväksytystä ja hyväksymättömästä. Todellisuuden 

tuottajana visuaalisen kulttuurin aineistot voivat ottaa kantaa, rikkoa normittavia rakenteita tai 

kannustaa ajattelemaan toisin. Tästä on kyse myös queer-lähestymistapaa hyödyntävässä 

museotoiminnassa sekä vinossa katseessa visuaalisia kulttuurin tuotoksia kohtaan. Sen sijaan, 

että katsoja automaattisesti ja kyseenalaistamatta tekisi tulkintoja kohteesta valtakulttuurilta 

oppimiensa katsomisen konventioiden kautta, on mahdollisuutena pohtia, kyseenalaistaa ja 

tiedostaen lukea kuvaa tai esinettä ’’vastakarvaan’’.  

Taiteen tekijöillä, museoilla ja katsojilla on kaikilla oma osansa vallan ja vaikuttamisen 

välineinä. Museotyöntekijöillä on valta piilottaa ja tuoda näkyväksi, katsojalla valta 

kyseenalaistaa ja luoda uusia merkityksiä. Onneksemme jokaisella kuvalla ja esineellä on 

lukemattomia tulkinnan mahdollisuuksia ja katsojalla vapaus valita se, millaisia esimerkiksi 

ihmisyyteen liittyviä teemoja kuva kertoo tai mitä se jättää kerronnan ulkopuolelle. Sillä 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo ja kulttuuri on historiassa ja osittain 

nykypäivänäkin tukahdutettu tai piilotettu, sen on oltava läsnä kulttuuriperinnössämme ja 

yhteiskunnassamme kietoutuneena jonnekin sen rivien ja kuvien väliin. Piilotetusta voidaan 

luoda jotakin näkyvää ja tutusta löytää jotain uutta, kun uskalletaan ja opetellaan katsomaan 

toisin.  
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1  Tutkimuksen kohde, tavoite ja tausta 
 
 
1.1 Tutkimuskohde ja -tavoite  
 

Tutkielmani käsittelee queer-lähestymistavan asemaa suomalaisten taide- ja 

kulttuurihistoriallisten museoiden toiminnassa. Tarkastelen tutkimuksessani sitä, kuinka 

museot kulttuuri-instituutiona ja viestijöinä hyödyntävät queer-lähestymistapaa omassa 

toiminnassaan sekä pyrkivät esittämään vaihtoehtoisia visuaalisen kulttuurin 

katsomisen tapoja. Katse, katsojuus ja vaihtoehtoiset katsomisen tavat tulevat erityisesti esille 

museoiden järjestämissä queer-opastuksissa, joiden avulla pyrin havainnoimaan, kuinka queer-

lähestymistapaa käytännössä käytetään museoviestinnän ja yleisötyön välineenä. Esittelen 

tutkielmassani lyhyesti myös queer-näkökulmaa hyödyntävän museotoiminnan historiaa 

Suomessa sekä laajemmin queer-näkökulman merkityksiä ja mahdollisuuksia yleisölle ja 

museotoiminnalle.  

 Queer-lähestymistapaa hyödyntävä ja käsitettä soveltava museotoiminta konkretisoituu 

erityisesti queer-opastuksilla, jotka voidaan ymmärtää esimerkiksi seuraavasti:  

 
’’Queer-opastusten kohdalla ”queer” viittaa lähinnä normikriittiseen katselutapaan, 
jossa lähestytään taidehistoriaa ja yksittäisiä taideteoksia seksuaalisuus- ja 
sukupuolinormeja kriittisesti tarkastellen. Queer-opastuksissa ei olla lähtökohtaisesti 
kiinnostuneita esimerkiksi taiteilijan seksuaali-identiteetistä tai jostain uudesta 
totuudesta teoksessa, vaan kysymyksessä on kriittinen ja kyseenalaistava 
lähestymistapa, jossa korostuvat niin taidehistorialliset kuin kulttuurihistorialliset 
näkökulmat. ’’ (Lahtinen & Paqvalén 2014: 45.)  

Queer-opastuksissa pyritään siis tarkastelemaan taidetta ei-normatiivisista lähtökohdista, 

pohtimalla omaa katsojuutta ja kyseenalaistamalla opittuja valtavirran katsomisen 

konventioita. Queer-opastuksia järjestävät museot ovat omilla tapahtumasivuillaan 

tarjonneet useita erilaisia määritelmiä queer-opastuksille ja niiden sisällöille, mutta toistuvina 

teemoina voidaan huomata toiseus, normittavien hierarkioiden rikkominen, sukupuoli, 

seksuaalisuus, identiteetti, valta ja etnisyys. Tapahtumakuvauksissa toistuu usein myös 

pyrkimys turvallisen tilan luomiseen museossa ja erityisesti queer-opastuksilla.  

 Queer-opastuksille ei tiettävästi ole suunniteltu yleisiä toimintaperiaatteita tai 

yhtenäistä kaavaa. Tuula Juvosen (2021: 1–21) toteuttaman etnografisen, osallistuvaan 

havainnointiin perustuvan, queer-opastuksia ohjanneiden oppaiden queer-käsityksiä ja niiden 

soveltamista museoesineistöihin ja museopedagogiikkaan tarkasteleva artikkeli osoittaa, 
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kuinka queer-opastusten sisällön usein määrittelee suuresti se, kuka on oppaana. Juvonen 

(2021: 1–2) perustaa havaintonsa kolmeen eri museoissa järjestetyille queer-opastukselle, 

joista jokaisessa queer-tematiikkaa lähestyttiin hyvin erilaisista näkökulmista. Opas voi 

lähestyä teemaa esimerkiksi tarkastelemalla teoksissa ylläpidettyjä ja niiden syntyaikana 

vallinneita normeja, pedagogisten työskentelytapojen kautta haastaa osallistujaa 

tarkastelemaan teosten lisäksi kriittisesti myös omaa katsojuutta ja toimijuutta tai nostaa esiin 

queer-historiaa sekä vaihtoehtoisia tulkinallisia totuuksia. Vaikka opastukset erosivat toisistaan 

paljon, niitä yhdistävinä teemoina voidaan huomata oman katsojuuden haastaminen, 

turvallisen tilan ja keskusteluyhteyden luominen osallistujien välille sekä vanhentuneita 

käsitteitä ravisteleva ote historiallisiin aineistoihin. (Juvonen 2021: 17–19.) 

 Tutkielmani lähtökohtana tarkastelen museoaineistoja sekä -esityksiä todellisuutta 

tuottavina, muokkaavina ja toistavina. Todellisuutta tuottavat esitykset muokkaavat siis myös 

queer-temaattisia kategorioita, kuten seksuaalisuutta ja sukupuolta niitä toistavina, purkavina 

ja uudelleenmerkityksellistävinä toistoina. Tämä näkökulma perustuu vahvasti Judith Butlerin 

(2006) teorisointiin sukupuolen ja seksuaalisuuden performatiivisuudesta. Butlerin (2006: 229, 

236) mukaan nämä kategoriat tuotetaan jatkuvasti toistuvissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa 

esityksissä, jotka luovat raamit normatiivisille esityksille. Sukupuolen ja seksuaalisuuden 

esitykset toistuvina sarjoina tuottavat normien lisäksi mahdollisuuden tarkastella noita 

kategorioita toisin, mikä luo perustan queer-opastuksille.  

 Tarkastelen tutkielmassa museota erityisesti mediana ja viestimenä. Jos ymmärretään, 

että ’’mediassa päätetään jo ennakkoon ensisijaisesti tarjottavista katsoja/lukija-asemista eli 

siitä, minkälaisin silmin vastaanottajan halutaan katsovan tai lukevan kertomuksessa esitettyä 

maailmaa’’, voidaan päätellä olemassa olevan tällöin konventionaalisia ja vallitsevia 

katsomisen tapoja ja tulkintoja (Karkulehto & Valjus 2005: 10). Queer-lähestymistapaa 

hyödynnettäessä katsoja-asemaa tiedostaen muokataan ja mahdollisia tulkintoja etsitään 

normien ja konventionaalisten asemien ulkopuolelta. Kyse on siis ensisijaisesti toisin 

katsomisesta tai katseen kohdistamisessa eri tavalla, jotta esimerkiksi museoaineistosta, joka 

ei sisällöltään ole suunniteltu queer-tematiikan ympärille, voi paljastua seksuaalisuuden ja 

sukupuolen moninaisuudesta puhuvia elementtejä. 

 Queer-lähestymistapaa voidaan hyödyntää museotoiminnassa muun muassa 

yleisötyössä, viestinnässä, koulutuksessa sekä kokoelma- ja näyttelyvalinnoilla. 

Tutkielmassani keskityn näistä erityisesti museoiden yleisötyöhön queer-opastusten muodossa, 

sillä opastukset ovat konkreettisuudessaan mahdollisesti yksi näkyvimmistä ja yleisimmistä 

tavoista hyödyntää queer-lähestymistapaa. Myöhemmin tutkielmassa esittelemäni katsaus 
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tutkittavan ilmiön historiaan osoittaa, että ilmiö itsessään on vielä harvinainen ja sen historia 

Suomessa lyhyt. Siinä missä suomalaisten museoiden aiheeseen liittyvä yleisötyö rajoittuu 

lähinnä queer-opastuksiin, esimerkiksi Islannissa on hyödynnetty myös niin sanottuja queer-

polkuja pysyvissä näyttelyissä, jotka pyrkivät nostamaan esiin seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen historiaa ja toisaalta sen puuttumista monissa historiaa kuvaavissa 

esityksissä (National Museum of Iceland).  

 Queer-lähestymistapaa hyödyntävästä museotoiminnasta ei ole Suomessa tehty paljon 

tutkimusta, mutta aihe on selvästi herättänyt yhä enemmän kiinnostusta niin tutkijoissa kuin 

yleisössäkin. Marginaaleista museoihin (2021) on ensimmäinen suomalainen, 

marginalisoitujen ryhmien representaatiota ja museoiden yhteiskunnallista vastuuta pohtiva, 

normikriittinen, monitieteinen ja tulevaisuuden museotyötä esittelevä artikkelikokoelma. Sen 

lisäksi esimerkiksi Suomen Queer-tutkimuksen Seuran vuosittainen julkaisu otti vuonna 2020 

teemakseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian sekä muistiorganisaatiot 

sateenkaarihistoriakuukauden teeman mukaisesti.  

 Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää queer-lähestymistapaa museotoiminnan 

kontekstissa. Pyrin selvittämään, miten näkökulmaa hyödynnetään ja minkä vuoksi queer-

opastuksia pidetään tärkeinä sekä tarpeellisina. Lisäksi tarkastelen tutkielmassani, mitä 

mahdollisuuksia museoiden soveltamat vaihtoehtoiset katsomisen tavat tuovat yleisölle, 

opastuksille ja muulle museotoiminnalle. Toivon tutkielmani esittävän vaihtoehtoisen 

katsomisen tavan visuaalisiin kulttuurin tuotoksiin, erityisesti yhteiskunnallisia normeja ja 

valtarakenteita kyseenalaistaen ja aiempia katsomisen konventioita kritisoiden sekä tämän 

myötä avartavan käsityksiä katsojuudesta ja museoaineistojen tulkinnallisuudesta. 

 

1.2 Queer- lähestymistapaa hyödyntävän museotoiminnan tausta ja historia Suomessa  
 

Seksuaali- ja sukupuolisensitiivisen sekä normikriittisen yleisötyön historia on lähtenyt 

liikkeelle jo vuosia ennen ensimmäisiä queer-opastuksia suomalaisissa museoissa, mutta 

opastukset ovat ehkä näkyvin osa queer-lähestymistapaa hyödyntävää museotoimintaa. 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti queer-temaattisen museotyön historiaa avatakseni tutkimani 

ilmiön levinneisyyttä ja yleisyyttä sekä tuodakseni esille toisaalta myös sitä, kuinka rajallisesti 

ja lyhyen aikaa queer-lähestymistapaa on hyödynnetty. 

Homo-, lesbo-, bi-, trans-, ja queer-yhteisöjen (joista myöhemmin tutkielmassani 

käytän lyhennettä HLBTQ- tai sateenkaariyhteisö) huomioimiseksi, yhdenvertaisuuden 
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edistämiseksi ja luultavasti myös uusien yleisöjen tavoittamiseksi on museoissa järjestetty 

erilaista toimintaa ajoittain, muttei kovin aktiivisesti. Museot ovat muun muassa koonneet 

teemanäyttelyitä HLBTQ-yhteisön historiaan tai queer-teemoihin liittyvistä teoksista ja 

ottaneet esille näyttelyitä, joiden taiteilija itse identifioituu seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöön. Tämän lisäksi museot ovat järjestäneet ohjattuja kierroksia, queer-

opastuksia, joissa opas lähestyy museossa esillä olevaa näyttelyä ja sen teoksia queer-

lähestymistapaa hyödyntäen. (Lahtinen & Paqvalén 2014: 40.)   

            Queer-lähestymistapaa hyödyntävä museotoiminta Suomessa on saanut inspiraatiota 

erityisesti Ruotsista, jossa on aktiivisesti jo vuodesta 2000 lähtien työskennelty seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen historian esittämiseksi sekä vaihtoehtoisen, normikriittisen, queer-

teemat huomioon ottavan näkökulman hyödyntämiseksi (Lahtinen & Paqvalén 2014: 40–41). 

Tähän verrattuna suomalaisen queer-lähestymistapaa hyödyntävän museotyön historia on vielä 

alussa, mutta toisaalta sen kehittyminen on muuttunut selkeästi aktiivisemmaksi. 

            HLBTQ-historiaa ensimmäisinä Suomessa esille tuoneita museoita ovat olleet muun 

muassa Työväenmuseo Werstas, Vantaan kaupunginmuseo ja Teatterimuseo. Työväenmuseo 

Werstas on merkittävä osa queer-temaattista museotyötä, sillä museo on sukupuolen ja 

seksuaalisuuden moninaisuuden tallentamisen valtakunnallinen vastuumuseo ja heiltä löytyy 

Suomen ainut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuurihistoriaa kuvaava kokoelma, jota 

on kerätty vuodesta 2002 asti. (Lahtinen & Paqvalén 2014: 42; Työväenmuseo Werstas.) 

Vähemmistöjen ja marginalisoitujen ryhmien kulttuuriperinnöstä puhuttaessa herääkin 

kysymys siitä, kuka on vastuussa näiden ryhmien materiaalisen kulttuurin vaalimisesta ja 

säilyttämisestä – julkinen museolaitos vai yhteisön jäsenet itse.  

            Queer-opastusten historia Suomessa on alkanut vuonna 2012 Valtion taidemuseon 

(nyk. Kansallisgalleria) järjestämänä osana Helsinki Pride -viikkoa (Lahtinen & Paqvalén 

2014: 43–44.) Vuoden 2012 jälkeen queer-opastuksia ovat aktiivisesti tarjonneet Ateneumin 

lisäksi muun muassa Nykytaiteen museo Kiasma, Espoon modernin taiteen museo EMMA, 

Taidekoti Kirpilä ja Ateneum. Vuodesta 2018 asti järjestetty, seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen kulttuuriperintöön keskittynyt marraskuinen 

sateenkaarihistoriakuukausi on haastanut ja kannustanut suomalaisia museoita tuomaan omissa 

kokoelmissaan ja yleisötyössään esille vähemmistöjen vaiettua kulttuuriperintöä. Vuonna 

2021, homoseksuaalisten tekojen dekriminalisaation 50-vuotismerkkipäivänä 

sateenkaarihistoriakuukausi on queer-opastusten lisäksi kannustanut monipuolisesti muitakin 

museoiden järjestämiä yleisötapahtumia, kuten seminaareja sekä keskustelutilaisuuksia. 

(Sateenkaarihistorian ystävät Ry, 2021.) 
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            Olennainen osa sukupuolisensitiivisestä ja normikriittisestä museotoiminnasta on 

oltava myös alan asiantuntijoiden ja työntekijöiden kouluttamisessa. Jos kulttuuri- ja taidealan 

tarjoajat sekä esimerkiksi näyttelyistä ja tapahtumista vastaava henkilökunta eivät ole tietoisia 

tai koulutettuja HLBTQ-sensitiivisistä kysymyksistä, voi tarjonnan kehittyminen näiden 

teemojen osalta olla hidasta tai jopa olematonta. Vuoden 2012 Helsinki Pride -viikon 

ohjelmaan kuului myös Kulttuuria kaikille -palvelun tuottama ja järjestämä queer-teemoihin 

keskittynyt koulutus Valtion taidemuseon henkilökunnalle (Lahtinen & Paqvalén 2014: 39). 

Tämän yksittäisen koulutuksen lisäksi en ole löytänyt aineistoa siitä, että queer-temaattinen 

perehdytys museotoimintaan olisi yleistynyt. 

 

1.3 Museoista mediana ja merkitysten välittäjänä  
 

Tutkielmassani tarkastelen museoinstituutiota ensisijaisesti yhtenä median ja joukkoviestinnän 

muotona. Media välittää toiminnallaan ja aineistoillaan esityksiä, joista yleisö muovaa erilaisia 

merkityksiä ja tulkintoja. Museomediaa viestintävälineenä on käsitellyt muun muassa Jaana af 

Hällström Suomen museoliiton julkaisussa Näyttelyviestintä (2011). Af Hällström (2011: 15) 

käsittää museotoiminnan mediaviihteeksi, joka mediamarkkinoiden tavoin suunnataan tarkoin 

valitulle kohderyhmälle ja jonka tavoitteena on sivistystarkoituksen lisäksi pyrkimys vastata 

yleisön viihdetarpeisiin elämyksiä tuottamalla. Mediaesitysten hallitseva asema nykypäivän 

kulttuurissa tekee eri medioista tärkeitä informaation välittäjiä. Käsityksemme siitä, mitä 

tiedämme ja ymmärrämme, miksi itsemme identifioimme ja mihin koemme kuuluvamme, 

muodostuu medioiden, kuten museon välittämien kertomusten ja kuvien kautta (af Hällström 

2011: 12).  

 Medialukutaitoa kaivataan yhtä lailla museotoiminnan tuottamien esitysten 

analysoinnissa ja tarkastelussa. Normikriittisestä näkökulmasta tarkasteltuna ja 

medialukutaitoa hyödyntäen ymmärretään, että valitut esitykset koostuvat tekijöiden 

valinnoista, siitä mitä esitetään ja mitä jätetään esityksen ulkopuolelle (af Hällström 2011: 13). 

Vastaanottajan valta olla hyväksymättä median ennalta valittuja katsojapositioita luo 

mahdollisuuden vastaidentiteettien, vastakuvien ja muun vastustavan katsonnan tuottamiseen. 

Voidaankin puhua valtamedian rinnalla sen representatiivisia konventioita haastavasta, 

vastamediasta. (Rossi 2005: 19, 21, 23; Karkulehto & Valjus 2005: 9–10.) Niin sanotun 

vastustavan katsonnan muotona queer-lähestymistapa museon aineistoihin voidaan luokitella 

tällaiseksi vastamediaksi.  
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 Museoiden tarjoamat näyttelyt sekä muut yleisötyön muodot ovat keinoja välittää 

museon sanomaa ja viestiä. Jos tarkastellaan museoita yhtenä median osa-alueena, on selvää, 

että myös museot määrittävät viestinnällään sitä, ’’mitä pidetään hyvänä tai pahana, 

myönteisenä tai kielteisenä, oikeana ja vääränä’’ (af Hällström 2011: 11–12). Museoilla on siis 

kyky ottaa osaa merkityksien välittämiseen ja mikä oleellisempaa, kyky muokata niitä. 

Erilaisiin katsomisen tapoihin tutustuttaminen sekä rohkaiseminen kytkeytyy siis läheisesti 

siihen, millaista sanomaa museo haluaa viestiä. Jotta voidaan tarkastella queer-lähestymistapaa 

hyödyntävää museotoimintaa, on olennaista tiedostaa se, että museoilla ei ole yhtä neutraalia 

ja institutionaalista ääntä, vaan niiden tuottama materiaali on tekijöidensä näköistä (af 

Hällström 2011: 34). Museon toimintaa ohjaavat siis tietoisesti tehdyt valinnat siitä, mikä on 

merkityksellistä ja jakamisen arvoista.  

 Muistiorganisaationa erityisesti valtionosuuden piiriin kuuluvilla museoilla on tavoite 

kehittää kulttuurista kestävyyttä, mihin kuuluu osana jatkuva sekä ohjattu muutokseen pyrkivä 

toiminta myös kulttuurin näkökulmasta (af Hällström 2011: 100). Voidaan siis sanoa, että 

museoilla ei ole pelkkä vapaus, vaan myös vastuu pysyä kartalla yhteiskunnallisissa 

muutoksissa ja keskusteluissa. Kulttuurisen kestävyyden tavoite vaalii monimuotoista ja tasa-

arvoista kulttuuria sekä museotyötä (af Hällström 2011: 100–101). Queer-näkökulma on yksi 

esimerkki tällaisesta normikriittisestä, kulttuurista kestävyyttä ja tasa-arvoa edistävästä 

museoviestinnän osasta. Sen lisäksi vastaavanlaisia valtavirran normeja rikkovia ja kriittistä 

tarkastelua vaativia teemoja voisivat olla esimerkiksi etnisyys, yhteiskuntaluokka tai muut 

valtahierarkioita valaisevat ja toiseuttavat katsojapositiot. Toisin katsottuna yksi ja sama 

visuaalisen kulttuurin esitys voi paljastaa useita erilaisia merkityksiä ja tulkintoja.  

 

2 Teoreettiset lähtökohdat 
 
2.1 Queer  
 
Queer-termillä on muun muassa poliittisia, teoreettisia, akateemisia ja yksilön identiteettiin 

liittyviä sovelluksia eri käyttöyhteyksissä. Moniselitteisenä ja monitulkinallisena käsitteenä 

termin määrittelyä ohjaa vahvasti se, mihin sitä sovelletaan. Arkikielessä queer-käsitettä 

käytetään yleisimmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kuvaavana sateenvarjoterminä, 

joka kattaa kaikki ne seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit, joiden katsotaan olevan 

epänormatiivisia tai vähemmistöjä yhteiskunnassa (Hekanaho 2010: 148). Identiteettiin 

liittyvissä keskusteluissa queer-termiä käytetään joskus myös kuvaamaan sellaista olemisen 
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tapaa, jossa henkilö ei itse ole varma tai ei halua lokeroida itseään muihin identiteettiä 

kuvaaviin käsityksiin. Keskeinen osa queer-termiä on siis myös sen kyky olla tietyissä 

käyttöyhteyksissä keino paeta määrittelyjä ja kahlitsevia käsityksiä seksuaalisuudesta ja 

sukupuolesta. 

 Akateemisessa tutkimuksessa queer tarjoaa kuitenkin paljon laajemman 

kysymyskentän seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin pohdinnan lisäksi ja tutkielmassani 

hyödynnänkin queer-käsitettä ensisijaisesti lähestymistapana ja tietynlaisena katseen 

kohdistajana. Queer-lähestymistapaa erityisesti visuaalisen kulttuurin kontekstissa ovat 

Suomessa tutkineet muun muassa Leena-Maija Rossi (ks. 2003; 2007; 2018), Annamari 

Vänskä (ks. 2005; 2006), Pia Livia Hekanaho (ks. 2010) sekä Sanna Karkulehto (ks. 2005; 

2018).  Vaikka tutkielmassani hyödynnän queer-käsitettä lähestymistapana, se linkittyy 

erottamattomasti tematiikkansa puolesta nimenomaan käsityksiin seksuaalisuudesta ja 

sukupuolesta. Hyödynnän tutkielmassani Pia Livia Hekanahon (2010) määritelmää queer-

lähestymistavalle: 

 
’’Queeriksi nimetty lähestymistapa on toisaalta alkanut merkitä tutkimusotetta, jossa 
analysoidaan sitä, miten vaikkapa lesbon, homon ja heteron tai normin, poikkeavuuden 
ja normaaliuden käsitteet oikein rakentuvat, miten niitä eri keskusteluissa käytetään ja 
minkälaisiin ymmärtämisen tapoihin ne käyttäjänsä sitovat. Queerista näkökulmasta 
voi siten puhua käsitteiden rakentumista avaavana ja purkavana (dekonstruoivana) 
suuntauksena. – – Queer-tutkijoiden kiinnostuksen kohteisiin kuuluu, kuinka 
normaaliuden ja poikkeavuuden rajalinjoja tuotetaan ja ylläpidetään 
kulttuurissamme.’’ (Hekanaho 2010: 148–149.) 

 
 
Queer-lähestymistavan hyödyntäminen museotoiminnassa ja normikriittisyyden korostaminen 

ei poissulje sitä, etteikö queer voisi olla jollakin tavalla tarkoituksenmukaisesti tai 

tarkoituksetta osana valtakulttuurin tuottamassa materiaalisessa ja aineettomassa kulttuurissa. 

Sen sijaan lähestymistapa pyrkii nostamaan esiin museoesineistöstä löydettäviä queer-

temaattisia näkökulmia ja kysymään katsojalta, kuinka esineitä voitaisiin katsoa toisin ja 

kuinka pintapuolisesti yksinkertaiselta vaikuttavat aineistot voivat eri näkökulmasta katsottuna 

avautua huomattavan moniulotteisiksi.  

   

2.2 Vino katse  
 
Hyödynnän tutkielmassani vinon katseen termiä, sillä se korostaa queer-lähestymistavan 

hyödyntämisen toiminnallisuutta sekä sellaista katsomisen tapaa, joka on luonteeltaan 

normikriittinen ja äärimmäisen pohdiskeleva. Normikriittinen lähestymistapa kulttuuriin ei ole 
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passiivista, vaan se muodostuu aktiivisessa ajatteluprosessissa, jonka lähtökohtana on 

muodostaa tarkastelun kohteena olevasta aineistosta normeista poikkeavia merkityksiä. 

Katseeseen, katsojuuteen ja katsomisen tapoihin keskittyminen tuo esiin tulkintojen sekä 

merkitysten antamisen subjektiivisuuden.  

 Esimerkiksi Helsingin taidehalli sekä Taidekoti Kirpilä ovat hyödyntäneet vinon 

katseen käsitettä määritellessään queer-opastuksia sekä normikriittistä katsetta kokoelmiinsa. 

Vino katse sopii tutkielmani aiheeseen, koska Suomessa vino-sanaa on ehdotettu käännökseksi 

ja vastineeksi englannin kielen sanalle queer (ks. Hekanaho 2010: 145). Tämä käännös ei 

kuitenkaan ole vakiintunut suomalaisessa akateemisessa keskustelussa, joten perustan vino 

katse -käsitteen teoreettisen määrittelyn Leena-Maija Rossin sekä Sanna Karkulehdon (2018: 

52–53) teorisointiin normikriittisestä, queer-tematiikan huomioon ottavasta luennan ja 

katsomisen tavasta: 

 
’’Queer-lukija tai -katsoja lähestyy esimerkiksi kirjallisuutta, uutismediaa, 
televisiosarjoja ja elokuvia uusin silmin, vastakarvaan. Hän ei ota ilmeisiä ja 
normalisoituja merkityksiä annettuina. Queer-tutkija tarkastelee, miten sukupuolta ja 
seksuaalisuutta esitetään, miten seksuaalisuuden esitykset vaikuttavat kulttuuriin ja 
miten näitä esityksiä voidaan tarkastella jostain muusta kuin normittavia hierarkioita 
tukevasta näkökulmasta. Tavoitteena on tehdä näkyväksi se, että itse asiassa kaikella 
ja kaikilla on oudot tai queerit hetkensä. Sen sijaan että vain esimerkiksi homo- ja 
biseksuaalit sekä trans- tai intersukupuoliset luokiteltaisiin queereiksi, herätellään 
ajattelemaan, että koko yhteiskunta itsessään on moninainen, outo ja queer. Tämän 
havaitseminen vain edellyttää asioiden katsomista hieman tavanomaisuudesta 
poikkeavasta näkökulmasta – toisin.’’ (Rossi, L-M. & Karkulehto, S. 2018: 52–53.) 

 

Vinon katseen lisäksi normikriittisestä, erityisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden teemat 

huomioon ottavasta aineiston (tutkielmani tapauksessa museoiden aineistojen) tarkastelusta on 

käytetty muun muassa vastaavia termejä, kuten kummastelu, outouttaminen, vastakarvaan 

lukeminen, uudelleenmerkityksellistäminen, queer-luenta, vastustava lukeminen sekä 

vikurointi (ks. Rossi 2005: 21–23, Vänskä 2007: 70). Pyrin määrittelemään vino katse -

käsitteen hyödyntämällä queer-luennan määritelmää, sillä tulkitsen nämä kaksi toisiaan 

vastaaviksi synonyymeiksi.  

 Queer-lähestymistapaa hyödyntävässä museotoiminnassa vino katse konkretisoituu 

queer-opastuksilla, joissa opas tarkastelee olemassa olevia näyttelyesineitä tai -kokonaisuuksia 

vallitsevien, konventionaalisten tulkintojen ulkopuolelta. Oppaan on näissä tapauksissa 

hyödynnettävä vinoa katsetta luodakseen ja löytääkseen museoesineistöstä uusia tulkintoja 

sekä merkityksiä. Vinon katseen käyttäminen paljastaa uusia tulkintoja, mutta auttaa myös 

kohdistamaan katseen niihin teemoihin, jotka on jätetty aineiston ulkopuolelle. 
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3 Tutkimusprosessi  
 

Tutkimusprosessi alkoi aiheen valinnalla sekä tutkittavan ilmiön rajaamisella. Valitessani 

tutkielman aihetta, queer-lähestymistapaa hyödyntävä museotoiminta oli minulle ennestään 

melko tuntematon. Aktiivisena museokävijänä olin vasta saanut selville, että Suomessa 

järjestetään queer-opastuksia ja näin kiinnostuin laajemmin queer-lähestymistapaa 

hyödyntävästä museotoiminnasta.  Seksuaalisuuden ja sukupuolen esitysten normikriittinen 

tarkastelu sekä museoviestintä olivat minulle kuitenkin tuttuja sukupuolentutkimuksen sekä 

museologian opinnoista.  

 Tutkielmani aihe on edelleen kohtuullisen pieni ilmiö etenkin Suomessa, mikä toisaalta 

myös helpotti aiheen rajaamista. Keräämäni aineiston mukaan vain pieni osa suomalaisista 

museoista hyödyntää queer-lähestymistapaa yleisötyössään, mikä itsessään jo rajaa tutkittavan 

ilmiön laajuutta ja tämän lisäksi tutkielmani aiheesta ei ole tehty paljoakaan tutkimusta. Sen 

sijaan taas esimerkiksi queer on erityisesti sukupuolentutkimuksen sekä mediakulttuurin 

tutkimuksen kentällä yleinen tutkimusaihe. Koska lähtökohtaisesti tutkin museoita mediana, 

pystyin hyödyntämään myös mediakulttuurin tutkimuksen tutkimuskirjallisuutta omassa 

tutkielmassani.  

 Aiheen valitsemisen jälkeen tutustuin tarkemmin tutkimuskirjallisuuteen sekä selvitin 

tutkielmani aiheen historiaa ja laajuutta. Tämän työn pohjalta muotoilin tutkielmani tavoitteen 

sekä tutkimuskysymykset, joihin pyrin vastaamaan keräämälläni aineistolla. Aineiston 

keräämiseksi olen hyödyntänyt ensisijaisesti yhtä haastattelua sekä tutkimuskirjallisuutta 

tutkiakseni queer-lähestymistapaa hyödyntävää museotoimintaa sekä ymmärtääkseni queer-

opastusten sisältöä. Tutkimusaiheelleni potentiaalisten informanttien joukko on kohtalaisen 

pieni, sillä kaikki suomalaiset museot eivät ole hyödyntäneet huomattavasti queer-

lähestymistapaa museotoiminnassaan, mutta järjestin aineiston keräämiseksi yhden henkilön 

haastattelun. Tutkimuskirjallisuuden avulla pystyin selvittämään queer-opastusten ja muun 

queer-lähestymistapaa museoissa hyödyntävän toiminnan historiaa Suomessa sekä avaamaan 

tutkimukseni teoreettisia lähtökohtia.  

 Tutkielmaani varten olen tehnyt teemahaastattelun, jossa haastattelin yhtä henkilöä. 

Informantti on kulttuuriantropologian oppiaineen tutkimukseen osallistumisen 

suostumuslomakkeella antanut suostumuksensa haastattelua ja siitä kertyneen aineiston 

käyttöä varten. Käytän hänestä tutkielmassa pseudonyymia Informantti A. Haastattelu 
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järjestettiin etänä ja informantille oli annettu teemalista jo etukäteen tarkasteltavaksi. 

Nauhoitettu haastattelu järjestettiin 12. helmikuutta 2021 ja sen kesto oli 54 minuuttia. 

Nauhoituksen olen kirjoittanut puhtaaksi litteraatiksi, jossa ei käsitellä informantin 

henkilötietoja. Suostumuslomakkeen mukaisesti tutkimuksessa syntyvä aineisto tallennetaan 

tutkijan henkilökohtaiseen arkistoon mahdollista jatkotutkimusta varten, mihin informantti on 

myös antanut suostumuksensa. Tutkielmaa varten kerätty aineisto on tallennettu 

salasanasuojattuun kansioon henkilökohtaiselle tietokoneelleni ja suostumuslomaketta säilytän 

paikassa, johon vain minulla on pääsy. Tutkielmani liitteestä löytyy haastattelua varten 

kokoamani teemalista haastattelukysymyksineen (ks. Liite 1). Teemahaastattelu on tutkielmani 

primääriaineisto, mutta sen lisäksi sain eräältä museolta kirjallista aineistoa heille lähettämiini 

avoimiin kysymyksiin, joihin vastasi yksi museon työntekijä (ks. Liite 2).   

 Haastattelun jälkeen koin tarvitsevani tutkielmaani vielä lisää aineistoa queer-

lähestymistavan merkityksistä museolle instituutiona, sillä haastattelu painottui enemmän 

yksilöperäisiin kokemuksiin queer-lähestymistapaa hyödyntävästä museotoiminnasta. Tämän 

vuoksi otin yhteyttä erääseen museoon saadakseni kyselyn kautta tarkempaa tietoa queer-

lähestymistavan vaikutuksista museoon institutionaalisella tasolla sekä ymmärtääkseni queer-

temaattisen museotyön merkitystä yleisön kannalta. Primääriaineistoni tätä tutkielmaa varten 

on järjestämäni haastattelu, mutta hyödynnän analyysissä myös museolta saamiani tietoja.  

 Etnografisista tutkimusmenetelmistä olisin haastattelun lisäksi halunnut hyödyntää 

osallistuvaa havainnointia. Tarkoituksenani oli osallistua queer-opastukselle, jotta olisin 

päässyt konkreettisesti näkemään, millaisia teemoja opas ottaa opastuksen ja eri 

museoesineiden kohdalla esille ja miten. Osallistuvan havainnoin osalta suunnitelmani 

kuitenkin peruuntui, sillä syksyllä 2020 ja keväällä 2021 opastuksia ei juurikaan pidetty 

koronaviruspandemian vuoksi tai niitä järjestettiin ainoastaan pääkaupunkiseudulla. 

Vallitsevan tilanteen vuoksi jouduin pitämään myös tutkielmaani varten järjestetyn 

haastattelun etänä. Monet museoiden tapahtumasivut kuitenkin antoivat paljon tietoa queer-

opastusten sisällöstä ja toistuvista teemoista, mikä osaltaan täytti osallistuvan havainnoinnin 

puutteesta jäänyttä aukkoa.   

 Haastattelusta tallennetun nauhoituksen pohjalta kirjoitin litteraatin, minkä avulla 

pystyin jäsennellysti kirjoittamaan tutkielman analyysin ja tutkimustulokset. Aloitin litteraatin 

käsittelyn poimimalla tekstistä kaikkein olennaisimmat teemat ja kokosin näistä alustavat 

muistiinpanot. Pyrin erityisesti löytämään yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia teoriaosiossa 

esittelemiini tutkimuskirjallisuuden lähteisiin. Työskentelyprosessissa pyrin toistuvasti 

palaamaan muotoilemiini tutkimuskysymyksiin, jotta tutkimusaineiston analyysi pysyisi 
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linjassa tutkimuksen tavoitteen kanssa. Tutkielmani Analyysi ja tulokset -luku on kirjoitettu 

haastattelu- ja kyselyaineiston syvällisemmän tarkastelun ja pohdinnan tuloksena. Olen myös 

pyrkinyt nostamaan tutkimustulosten analyysissa esiin tutkimuskirjallisuuden ja teoreettisten 

lähtökohtien yhteneväisyyksiä ja eroja.  

 

4 Analyysi ja tulokset  
 

Tämän luvun analyysin ja tutkimustulosten pohjana on yksi haastattelu sekä yhdeltä museolta 

saamani kirjalliset vastaukset heille lähettämääni kyselyyn. Haastattelussa tavoitteeni oli kerätä 

tietoa siitä, kuinka queer-lähestymistapaa käytännössä hyödynnetään museotoiminnassa ja 

kuinka se ilmenee ohjatuilla queer-opastuksilla. Haastattelusta saamani aineisto vastaa pääosin 

queer-lähestymistavan opastuksiin liittyviin kysymyksiin sekä merkityksiin, kun taas museolle 

lähettämäni kysymykset auttavat ymmärtämään queer-lähestymistavan vaikutuksia ja 

merkityksiä liittyen yleisöön sekä museoon kulttuuri-instituutiona.  

 

4.1 Queer-opastusten tausta ja käytäntö 
 

Informantti A muisteli, että ensimmäinen queer-opastus Suomessa on järjestetty Ateneumissa 

2010-luvun alkupuolella. Tutkielmaa varten keräämäni kirjallisen aineiston mukaan 

ensimmäiset opastukset järjestettiin osana vuoden 2012 Helsinki Pride -viikkoa 

Kansallismuseon kohteissa. Informantti A arveli noiden opastusten olleen ikään kuin kokeilu 

queer-lähestymistapaa hyödyntäviin opastuksiin, sillä niiden järjestäminen hiljeni pidemmäksi 

aikaa vuoden 2012 jälkeen. Hiljaisemman tauon jälkeen opastuksista tulikin yllättävä buumi ja 

niitä järjestettiin tauon jälkeen tiheämmin.  

 Aineistosta nousi esiin se historiallinen konteksti ja keskusteluilmapiiri, mikä toisaalta 

mahdollisti queer-lähestymistavan mukaan ottamisen suomalaiseen museotyöhön. Vuoden 

2012 opastukset eivät kuitenkaan edustaneet ensimmäistä kertaa, kun queer-opastusten 

ohjaamiseen ja suunnittelemiseen olisi ollut halukkuutta ja valmiuksia. Aineiston perusteella 

queer-lähestymistapaa olisi haluttu ottaa huomioon joissakin tapauksissa jo aikaisemmin, 

mutta queer-tematiikkaa pidettiin ehkä silloin vielä liian radikaalina ja ehdotuksiin 

lähestymistavan hyödyntämiseksi vastattiin negatiivisesti, vaikka kyseessä oleva 

museoaineisto olisi ollut hyvinkin hedelmällinen queer-opastuksille. Halu järjestää queer-

opastuksia on keräämäni tietojen perusteella lähtenyt usein yksittäisten museoalan 

työntekijöiden ehdotuksista, ei niinkään museon tilauksesta. Myöhemmin näissä tapauksissa 
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queer-opastukset ovat kuitenkin saattaneet jäädä pysyvään ohjelmistoon. Tämän vuoksi 

laajempi queer-temaattiseen museotyöhön perehdyttäminen ja kouluttaminen olisi 

merkityksellistä ja tärkeää.  

 Kun queer-opastukset alkoivat yleistymään enemmän, yhä useampi museo oli 

kiinnostunut niitä toteuttamaan. Erityisesti Helsinki Pride -viikot houkuttelivat museoita 

osallistumaan sateenkaariyhteisön tukemiseen järjestämällä queer-opastuksia noiden viikkojen 

aikana. Siihen, miksi museoita alkoi yhtäkkiä kiinnostamaan queer-opastuksen järjestäminen 

enemmän, on vaikea vastata. Informantti A epäili, että museot ovat muutenkin olleet 

tietynlaisessa muutosprosessissa, jossa huomattiin ja haluttiin myös laajentaa museon tehtäviä 

ja mahdollisuuksia instituutiona. Myös imagonäkökulmalla voi olla suuri merkitys tähän 

muutokseen, jotta museot vaikuttaisivat ajan tasalla ja yhteiskunnallisista asioista perillä 

olevilta toimijoilta ja viestijöiltä, eivätkä vanhanaikaiselta ja vanhentuneelta instituutiolta. 

Kuten aiemmin tutkielmassa käsittelin, museoiden vastuu kulttuurisen kestävyyden 

edistämisessä voi myös olla yksi queer-opastusten yleistymiseen johtaneista syistä. Museoiden 

on täytynyt instituutiona pohtia asemaansa ja vaikutusvaltaansa sekä muuttua, jotta niiden 

tarjonta vastaisi valveutuneiden yleisöjen tarpeita. 

 Haastattelussa keskustelimme siitä, miten informantti itse ymmärsi queer-opastuksen 

ja sen sisällöllisen tematiikan. Aineistosta nousi esille vahvasti se, että queer-opastuksia on 

hankala määritellä yleistävästi, sillä jokainen opastus on tekijänsä näköinen. Tätä huomiota 

tukee vahvasti myös tutkimuskohteen esittelyssä esille tuomani Tuula Juvosen (2021: 1–21) 

pohdinta oppaiden hyvinkin erilaisista tavoista lähestyä queer-tematiikkaa opastuksilla. 

Informantti arveli myös aiempien museoalan työtehtävien vaikuttavan jokaisen oppaan 

yksilölliseen tapaan tuottaa opastuksia ja hyödyntää queer- lähestymistapaa niiden yhteydessä.  

 Vaikka queer-opastukset voivat olla sisällöltään yhtä monimuotoisia kuin niiden 

tekijätkin, queer-tematiikka ohjaa näkökulmana opastuksia tiettyyn suuntaan. Opastuksilla 

queer toimii näkökulmana tiettyjen teemojen, kuten normien, sukupuolen ja seksuaalisuuden 

tarkasteluun ja löytämiseen, mutta samalla vaikuttaa siihen tapaan, kuinka aineistoa 

tarkastellaan – normikriittisesti, vinosti ja kyseenalaistaen. Aineiston perusteella yhdeksi 

olennaiseksi osaksi queer-opastusta nousi myös yleisön merkitys osana opastusta erityisesti 

vuorovaikutuksen ja dialogin tuottajana niin osallistujien kesken, kuin myös oppaan ja 

osallistujien välillä. Yleisö on jokaisella opastuksella erilainen, mikä vaikuttaa siihen, millaista 

vuorovaikutusta osallistujien ja oppaan välille syntyy ja kuinka aktiivisesti.   

  Sen lisäksi, että queer-opastuksilla itse queer-teemaa voidaan lähestyä monesta eri 

näkökulmasta, myös oppaan asemoituminen suhteessa yleisöön voi vaihdella. Kuten Juvonen 
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(2021: 10, 14, 17) esittää, opas voi tietoisesti korostaa itseään vain yhtenä tulkintojen tekijänä 

sekä oppijana muiden osallistujien joukossa tai tämän sijaan omaa tietämystään ja tietynlaista 

asiantuntijuuttaan korostaen luennoida teosten historiasta. Aineistoni esittää toki vain yhden 

näkökulman siitä, millainen queer-opastus voi olla, mutta se korosti oppaan auktoriteettiin ja 

asiantuntijuuteen nojaamisen sijaan sitä, että hekin ovat ’vain’ tulkitsijoita siinä missä muutkin 

osallistujat ja että jokainen tulkinta on yhtä arvokas kuin muutkin.  

 Osallistujien aktiivisuuden vaihtelu ja vuorovaikutus eri opastuksilla vaatii oppaalta 

taitoa tunnustella yleisön toimintaa ja sitä myötä tarvittaessa ottamaan ohjia enemmän käsiin. 

Pyrkimyksenä on kuitenkin tarjota opastukseen osallistuville turvallinen tila osallistua sekä 

jakaa kokemuksia ja ajatuksia. Queer-opastusten sisällöt eroavat toisistaan oppaan ja valitun 

lähestymistavan mukaan, sillä osa niistä kannustaa esimerkiksi enemmän aktiiviseen 

vuorovaikutukseen ja ajatusten jakamiseen kuin toiset. Taidehistoriallista asiantuntijuutta 

korostava opastus voi esimerkiksi antaa vähemmän tilaa osallistujille jakaa omia 

kokemuksiaan ja näkökulmiaan, verrattuna taas toiminnallisuutta korostaviin opastuksiin (ks. 

Juvonen 2021). Aineiston perusteella tulkitsin, että Informantti A koki tärkeäksi sen, että opas 

ei näyttäydy osallistujille pelkkänä luennoitsijana ja asiantuntijana, eikä nosta itseään 

tietämyksellään jollakin tapaa paremmaksi tulkitsijaksi, vaan on kiinnostunut osallistujien 

omista katsomisen ja ymmärtämisen tavoista. Kun kyseessä on nimenomaan uudenlaisia 

tulkintoja esiin kannustava museo-opastusten tekemisen tapa, on yleisön osallistuminen ja 

omien kokemuksien jakaminen opastusta rikastuttava piirre.  

 Haastattelussa pohdimme myös sitä, kuinka queer-opastukset periaatteessa eroavat niin 

sanotuista perinteisistä opastuksista. Perusrakenne on molemmissa samanlainen, mutta queer-

lähestymistavan hyödyntäminen voi esimerkiksi kiinnittää huomion teoksiin, jotka 

perinteisissä opastuksissa eivät nousisi yhtä lailla esiin: 

 
’’-- joutuu välillä vähän ikään ku kirjaimellisesti katsomaan vähän vinoon niit teoksia 
kun ne on jotain niinku tavallaan pienissä kulmissa semmosia ns. merkityksettömiä, 
tuota vähän ikään ku tuota täytemaalauksia tai miksikä niitä vois kutsuukkaan. ’’ 
Informantti A 

 

Ne teokset, jotka yleensä opastuksissa jäävät vähemmälle huomiolle, voivat queer-

lähestymistapaa hyödynnettäessä nousta mielenkiintoisemmiksi, kun opastuksen keskiössä on 

historiallisten totuuksien sijaan vaihtoehtoiset tavat tulkita museoaineistoja. Juvonen (2021: 

19) nosti omassa pohdinnassaan esille kysymyksen siitä, miksi queer-opastuksiin liittyvä 

tematiikka sekä pedagogiset tyylit eivät voisi olla läsnä kaikissa opastuksissa ja tähän 
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pohdintaan päädyin itsekin. Keräämästäni aineistosta nousee esiin se, että kaikki museoissa 

järjestettävät opastukset voisivat hyötyä normikriittisestä ja pohdiskelevasta tavasta lähestyä 

museoaineistoja.  

 Informantti A:n kanssa keskustellessamme normikriittisyydestä ja vinosta katseesta, 

esiin nousi myös tällaisen terminologian mahdolliset ongelmat.  Normeista puhuttaessa 

ymmärretään olevan vallitsevia katsomisen sekä tulkitsemisen tapoja ja näihin verrattuna 

queer-tematiikka on jollain tapaa erilaista ja poikkeavaa. Tai kuten Rossi (2005: 19, 23) esittää, 

voidaan puhua valtamedian lisäksi sitä vastustavasta lukemisen tai katsomisen tavasta, 

vastamediasta. Ongelmallisuus kuitenkin ehkä piilee siinä, että kenen näkökulmasta 

katsomispositio on jollakin tapaa vino tai normien ulkopuolella oleva. Informantti A esitti 

esimerkkinä tilanteen, jossa tarkasteltaisiin kahta samaa sukupuolta oletetusti edustavaa 

henkilöä. Olisiko heidän tulkitsemisensa pariskunnaksi jollain tapaa normeja rikkova tai 

yllättävä tulkinta? Kun jollekin henkilölle ’toisin’ katsominen on arkipäivää ja automaattista, 

muodostuu niistä henkilön oma normien mukainen maailmankuva, jossa normikriittisyys voi 

tarkoittaa jotain avain muuta.   

 Queer-opastukset suunnitellaan ja toteutetaan tiiviisti sen aineiston mukaan, mikä sillä 

hetkellä on esillä ja opastuksen kohteena. Kyse ei ole esimerkiksi queer-taiteen ja queer-

taiteilijoiden historian luennoimisesta, vaan opastuksen kohteena ja pääsisältönä on 

nimenomaan museoaineisto, johon hyödynnetään tietynlaista katsomisen tapaa (vrt. vino 

katse). Museoesineistön ja queer-temaattisen katsomisen tavan väliltä voi löytyä monenlaisia 

linkkejä, joista osa voi esimerkiksi liittyä aineiston tekijöihin, heidän identiteettiinsä ja sitä 

kautta teoksissa nähtäviin queer-temaattisiin elementteihin. Tämän lisäksi ehkä suurempi osa 

opastusten sisällöstä tarkastelee museoesineistöjä laajemmin, pohtimalla muun muassa 

seksuaalisuuden ja sukupuolen merkitystä yleisellä tasolla. Informantti A koki, että 

seksuaalisuus ja sukupuoli itsessään ovat niin monimuotoisia ja kirjavia kategorioita, että niitä 

hyödyntämällä museoaineistosta voi paljastua monia eri näkökulmia. 

 Aineistossa korostuu queer-opastusten järjestämiseen liittyvä mielikuvituksellinen ja 

luova työ, sillä queer-tematiikka ei aina ole helposti nähtävissä museoaineistoissa, jos kohteena 

ovat esimerkiksi teollisuuslaitteisto, vaatteet tai arkeologinen esineistö. Joissakin tapauksissa, 

kuten vaikkapa nykytaiteessa queer on monella tapaa vahvemmin läsnä ja tarjoaa tällöin 

hedelmällisen pohjan opastuksen järjestämiselle. Informantti A kertoi esimerkin Magnus 

Enckellin taiteesta, joka ilmentää queer-temaattista kuvastoa vahvasti itsessään. Usein riittää, 

jos aineisto edes jollain tapaa keskustelee sukupuolen tai seksuaalisuuden teemojen kanssa, 

niin queer-opastus olisi tällöin mahdollista tuottaa.  
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 Informantti A piti tärkeänä sitä, että queer-lähestymistapaa hyödynnettäisiin museossa 

aktiivisesti tulevaisuudessakin mahdollisimman monilla eri tavoilla. Opastusten lisäksi 

museoissa voitaisiin rakentaa pysyviin näyttelyihin esimerkiksi queer-temaattisia polkuja, 

joiden avulla museokävijä pystyisi tutustumaan näyttelyyn muun muassa sateenkaarihistorian 

näkökulmasta (vrt. National Museum of Iceland). Museoiden muuttuminen yhä enemmän 

interaktiivisen kehityksen ja toiminnan suuntaan antaisi monipuoliset mahdollisuudet 

esimerkiksi keskustelutilaisuuksille tai muille yleisöä osallistavalle toiminnalle. Kuten 

aiemmin tutkielmassa esitin, suomalainen queer-lähestymistapaa hyödyntävä museotoiminta 

on tällä hetkellä vielä paljolti rajoittunut queer-opastuksiin, mutta lähestymistapaa voitaisiin 

potentiaalisesti hyödyntää muillakin tavoin.   

 

4.2 Queer-lähestymistavan merkitys museoille  
 

Queer-lähestymistavan hyödyntäminen museotyössä vaatii museotyöntekijöiden asiaan 

perehtymistä ja ymmärtämistä sekä sitoutumista monimuotoisemman kulttuurin tuottamiseen. 

Museotyöntekijältä saamieni tietojen perusteella kyseisessä museossa oli pyritty näihin 

tavoitteisiin keskustelemalla ja pohtimalla esillä olevien näyttelyiden sisältöjä queer-

näkökulmasta katsottuna. Työntekijöitä oli koulutettu seksuaalisen moninaisuuden teemoista 

ja sensitiivisestä moninaisuuden kohtaamisesta. Koen, että tällainen henkilökunnan 

kouluttaminen aiheen perusteista mahdollistaa pohjan syvällisemmälle queer-lähestymistavan 

hyödyntämiselle ja rakenteelliselle muutokselle museoiden toiminnassa.   

 Aineistosta nousi esiin queer-lähestymistavan merkitys yleisön lisäksi myös 

museoammattilaisille itselleen. Esimerkiksi queer-opastuksien ohjaamiseen kouluttaminen 

mahdollistaa museoammattilaisille faktaperusteisesta näkökulmasta irrottautumisen. Queer-

näkökulma on Informantti A:n mukaan faktaperusteiseen tietoon keskittyvän sijaan heittäytyvä 

ja lennokas, sillä siinä on enemmänkin kysymys mielikuvista ja yhteyksistä nykypäivään. 

Queer-lähestymistapaa hyödyntävä museotoiminta on siis riippuvainen museoammattilaisten 

halukkuudesta, koulutuksesta sekä aiheesta tehdystä tutkimuksesta. Queer-lähestymistapaa on 

hyödynnetty akateemisessa tutkimuksessa lukuisissa tutkimuskohteissa ja lukuisilla eri aloilla, 

mikä tarjoaa materiaaleja queer-tematiikan ja museoaineistojen yhdistämiselle riippumatta 

museosta tai sen esittämistä aineistoista. Jos queer-lähestymistapaa hyödyntävällä 

akateemisella tutkimuksella on merkittävä vaikutus queer-opastuksiin, voi tällaisen 

tutkimuksen yleistyminen myös olla yhtenä taustasyynä queer-opastusten yleistymiselle. 

Museoammattilaisen näkökulmasta queer-lähestymistavan hyödyntäminen mahdollistaa 
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luovan tavan käsitellä ja analysoida museoaineistoja sekä rikastuttaa museon tarjontaa tuomalla 

esiin myös queer-temaattisen tutkimuksen näkökulmia. 

  Aineistosta nousi esiin museon vastuu ja asema instituutiona yhteiskunnallisen 

keskustelun ja muutoksen mukana. Museon yhteiskunnallisuuden korostaminen on antanut 

queer-lähestymistavan hyödyntämiselle hedelmällisen pohjan. Museo on aikaisemmin 

edustanut enemmän neutraalia ja puolueetonta toimijaa, joka ei ota vahvasti kantaa 

yhteiskunnallisiin asioihin: 

 
’’-- tavallaan koetaan just, että museotoimella on jotain sanottavaa meidän 
yhteiskunnasta ja kulttuurista tällä hetkellä. Halutaan olla siinä jotenki myöskin 
aktiivisesti mukana, eikä vaan sellasena jotenkin pölyttyneenä museoinstituutiona, 
vaan jotenki semmosena aktiivisena kannanottajana myöskin.’’ Informantti A 

 

Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja kulttuuri-instituutioiden vastuun 

pohtiminen on merkittävä muutos historiassa, sillä nykypäivänä museoiden ainakin oletetaan 

vaalivan monimuotoista ja tasa-arvoista kulttuuria (af Hällström 2011: 100–101). Tänä päivänä 

erityisesti nuoret yleisöt ovat valveutuneita kuluttajia, jotka ehkä myös vaativat museoita 

tiedostamaan ne valtahierarkiat, joista käsin museotyötä tehdään ja kokoelmia kartutetaan. 

Erityisesti nykytaidetta esittelevissä museoissa korostuvat yhteiskunnallisten epäkohtien 

tarkastelu sekä esiin nostaminen. Informantti A:n mukaan nykytaide itsessään kyseenalaistaa 

ja nostaa esille yhteiskunnallisia asioita ja siihen kuuluu olennaisesti erilaisten normistojen 

purkaminen. Tämän vuoksi nykytaide tarjoaa queer-lähestymistavalle erittäin hedelmällistä 

aineistoa ja helpon pohjan queer-temaattisen opastuksen suunnitteluun.  

 Aineistossa korostui se, että queer-lähestymistapaa hyödyntävä museotoiminta on 

mahdollistunut museo- ja kulttuurialan kohtaamien suurempien muutosten vaikutuksesta. 

Museoiden on täytynyt pohtia omaa asemaansa ja rooliaan yhteiskunnassa sekä analysoida 

omien aineistojensa lähtökohtia: 

 
’’Taidemuseoiden kokoelma-, näyttely- ja yleisötyötä on tehty viime vuosiin asti hyvin 
vahvasti heteronormatiivisesta, länsimaisesta ja keskiluokkaisesta näkökulmasta. Nyt 
me yritämme etsiä muita puhetyylejä ja ottaa siihen etsintään mukaan erilaisia 
yleisöjämme. Työ on vasta hyvin alussa.’’ Museotyöntekijä 

  

Vaikka työ on edelleen alussa, on suuri askel jo otettu siinä, että museot ovat pohtineet omia 

positioitaan ja niitä etuoikeutettuja asemia, joista käsin kulttuuriperintöä on tuotettu, tallennettu 

ja ylläpidetty. Ensisijaisesti queer-lähestymistavan hyödyntämistä perusteltiin vetoamalla 

yhteiskunnalliseen tarpeeseen kulttuurin monimuotoistamiselle ja erilaisten näkökulmien 
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laajentamiselle. Tämän vuoksi kulttuuri-instituutioilla on vastuu käyttää ääntään näiden 

tarpeiden mahdollistamiseksi. 

  Museon viestinnän ja eri kohderyhmien houkuttelemisen puolesta queer-

lähestymistapa voi myös lisätä halukkuutta ja intoa tulla museoon. Informantti A epäili, että 

suurin osa queer-opastusten osallistujista ovat aktiivisia museo- ja kulttuurimaailman 

kuluttajia, joita aihe kiinnostaa, mutta toisaalta opastukset voivat houkutella paikalle myös 

paljon HLBTQ-yhteisön jäseniä. Heille queer-opastus voi olla kiinnostava tilaisuus vierailla 

museossa matalammalla kynnyksellä, vaikkei kyseessä muuten aktiivinen kulttuurimaailman 

kuluttaja olisikaan.  

 Uusien yleisöjen houkutteleminen on toki myös osa taloudellista strategiaa, mikä tulee 

huomioida tässäkin tapauksessa. Museot voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, 

millaista yleisötyötä tehdään, millaisille kohderyhmille niitä suunnataan ja mitkä ryhmät 

halutaan omalla toiminnalla nostaa esiin. Queer-opastusten järjestäminen ei aina 

automaattisesti kerro normeja aktiivisesti purkavasta ja tasa-arvoa edistävästä museosta. Hyvin 

usein queer-opastukset nousevat esille ainoastaan pride-viikkojen aikana tai 

toimintakertomuksissa museon yleisötyöstä. Suuri ero on huomattavissa siinä, että tukeeko 

museo aktiivisesti eri vähemmistöjä yhtenä viikkona vuodesta vai aktiivisesti taide- ja 

kulttuuritoiminnan saavutettavuutta sekä inklusiivisuutta ympäri vuoden.  

 

4.3 Queer-lähestymistavan merkitys yleisölle 
 

Taide- ja kulttuurimaailman sisällöllisestä saavutettavuudesta puhuttaessa queer-

lähestymistapaa hyödyntävä museotoiminta voi parhaimmassa tapauksessa luoda kuulluksi ja 

nähdyksi tulemisen tunteen henkilöille, joiden kulttuuriperintö ja yleinen representaatio 

museoissa on ollut vähäistä. Tämä viestii queer-lähestymistavan hyödyntämisen 

merkityksellisyydestä. Queer-opastusten järjestämisen merkitys yleisölle tulee esiin erityisesti 

opastuksista annetussa palautteessa. Aineistosta nousi esille esimerkiksi osallistujien 

voimaannuttaminen ja voimaantuminen, joilla tarkoitettiin erityisesti sateenkaariyhteisöön 

identifioituvien vahvistunutta kokemusta sekä tunnetta siitä, että heidän kulttuurinsa ja 

vaikutuksensa ovat merkityksellistä ja tärkeää. Museoihin ja niissä esillä oleviin aineistoihin 

liitetään usein tietynlaista arvokkuutta, minkä vuoksi on merkityksellistä, millaisia yhteisöjä 

museo pyrkii aineistoissaan ja toiminnassaan nostamaan esiin.  Seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöön kuuluville queer-opastus voi olla ensimmäinen kokemus, jossa 

henkilö pystyy jollakin tapaa samaistumaan museoaineistoihin ja tätä kautta inspiroitumaan 
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niistä. Queer-lähestymistapaa hyödyntämällä museotoiminta hyväksyy vähemmistön 

kokemukset todeksi, arvokkaiksi ja merkityksellisiksi.    

 Pohdinta queer-lähestymistapaa hyödyntävästä museotoiminnasta kytkeytyy 

laajempaan keskusteluun representaatiosta ja eri ihmisryhmiä kuvaavien esitysten moni- tai 

yksipuolisuudesta sekä siitä, kenellä on vastuu esimerkiksi vähemmistöjen kulttuuriperinnön 

säilyttämisestä ja keräämisestä. Informantti A:n mukaan sisällöllisen saavutettavuuden yksi 

vaikeus on myös siinä, että kaikista Suomessa vaikuttaneista vähemmistöistä, kuten 

esimerkiksi suomenjuutalaisista ei välttämättä ole yhtäkään heitä kuvaavaa esinettä tallessa. 

Tällaiset aukot kokoelmissa luovat aukkoja myös kulttuurihistoriallisten museoiden esityksiin 

ja näyttelyihin. Voi olla vaikea pyrkiä nostamaan kattavasti näyttelyissä esiin historiassa 

vaikuttaneiden yhteisöjen merkitys aukottomasti, jos heidän kulttuureihinsa linkittyviä 

materiaalisia esineistöjä ei ole ollenkaan kokoelmissa.  

 Aineiston perusteella voidaan todeta, että queer-lähestymistapaa hyödynnetään, jotta 

kaikki ihmisryhmät, erityisesti HLBTQ-yhteisöön identifioituvat henkilöt kokisivat olonsa 

tervetulleiksi museoon.  

 
’’Ennen kaikkea queer-näkökulman esiin tuominen museotoiminnassa antaa viestin, 
että taidemuseo on kaikille. Myös ne, joiden on ollut vaikea toimia yhteiskunnassa 
ennen ennakkoluulojen takia, ovat museoon lämpimästi tervetulleita. Ja myös ne, jotka 
edustavat vanhaa normia, näkevät, että museossa voidaan toimia kaikkien ehdoilla, 
syrjimättä.’’ Museotyöntekijä 
 

Tähän on pyritty muun muassa tukemalla viestinnässä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

oikeuksia ja näkökulmaa sekä asettamalla selkeät turvallisen tilan periaatteet, joiden mukaan 

museotyötä tehdään. Turvallisen tilan periaatteet tulivat usein esille tutkimusaineistossa sekä 

queer-opastuksista tekemistäni taustatutkimuksista. Turvallisella tilalla tarkoitetaan muun 

muassa omien oletusten tiedostamista, tilan antamista muille, toisten rajojen kunnioittamista ja 

sellaisen kielen käyttämistä, joka ei ole poissulkevaa tai syrjivää (Ruskeat Tytöt Media). Täten 

turvallinen tila kytkeytyy queer-temaattisen museotyön perusteisiin läheisesti, sillä ne 

molemmat kannustavat kriittiseen omien katsojapositioiden tarkastelemiseen, moninaisuuden 

kunnioittamiseen sekä saavutettavuuteen. 

 Museolle lähetetystä kyselystä nousi esille queer-temaattisen museotyön ja turvallisen 

tilan luomisen merkitys myös museon henkilökunnalle. Viesti kaikille avoimesta ja kaikki 

lämpimästi tervetulleeksi toivottavasta museosta ei tavoita vain yleisöä, vaan myös museon 

työntekijät. Kyselyyn vastanneen museon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat 

työntekijät olivat kokeneet tärkeäksi sen, että työnantaja on julkisesti tukenut queer-temaattista 
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työtä ja näin osoittanut tukensa HLBTQ-yhteisölle.  Keskittyessäni queer-lähestymistavan 

merkitykseen museokävijöiden näkökulmasta, en ymmärtänyt sen merkityksellisyyttä myös 

työntekijöiden osalta. Tämä huomio kuitenkin puhuu mielestäni queer-temaattisen museotyön 

merkityksellisyydestä, sillä se voi luoda turvallisen tilan osallistua ja työskennellä museossa.  

 

5 Yhteenveto ja pohdinta  
 

Queer-temaattista, inklusiivista ja normikriittistä yleisötyötä tehdään aktiivisesti vain murto-

osassa suomalaisista museoista ja täten huomioni koskevat ainoastaan tätä pientä osaa 

suomalaisen museoalan toimijoista. Queer-lähestymistapaa hyödynnetään näissä museoissa 

yleisölle näkyvimmin queer-temaattisten opastusten muodossa. Tämän lisäksi museot ovat 

myös järjestäneet aiheeseen liittyviä keskustelutilaisuuksia sekä pyrkineet 

kokoelmavalinnoillaan sekä näyttelyiden kokoamisessa kiinnittämään huomiota moninaisen 

kulttuuriperinnön esille tuomiseen. Queer-temaattisen yleisötyön lisäksi kulttuurista 

kestävyyttä sekä sisällöllistä saavutettavuutta on pyritty lisäämään myös museoinstituution 

rakenteellisella tasolla henkilökuntaa kouluttamalla ja esimerkiksi toimimalla turvallisen tilan 

periaatteiden mukaisesti. Uskon, että kulttuuritarjonnan kestävyyden puolesta olisi 

merkittävää, että pelkkien queer-opastusten lisäksi pyrittäisiin museoinstituution 

rakenteellisiin muutoksiin, jolloin museoiden toimintaperiaatteet palvelisivat tasa-arvoista ja 

monimuotoista kulttuuria.  

 Queer-lähestymistapaa hyödyntävä museotoiminta sekä queer-opastukset ovat 

merkityksellisiä ja tärkeitä, jotta tarjolla oleva kulttuuri palvelisi moninaisuutta, 

mahdollisimman monia eri yhteisöjä sekä toisi näkyväksi ja kuulluksi aiemmin vaimennettujen 

yhteisöjen kulttuuriperintöä ja kokemuksia. Mitä moninaisempia representaatioita museot 

välittävät, sitä useampi museokävijä pystyy niihin samaistumaan ja kokemaan tulleensa 

kuulluksi sekä nähdyksi. Enemmistöihin kuuluvat museokävijät voivat taas oppia uutta, kokea 

empatian ja ymmärryksen kautta erilaisia tapoja tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa sekä omia 

ennakko-oletuksia. Erityisesti valtion tuella toimivat museot ovat vastuussa esittämään ja 

ylläpitämään kaikkien suomalaisten historiaa ja kulttuuriperintöä. Tällöin museoiden aineistot 

eivät voi keskittyä vain valkoisten ja muiden enemmistöjen kulttuuriperinnön esittämiseen, 

vaan niiden on toimittava kulttuurisen kestävyyden edistämisen periaatteiden mukaisesti.  

 Queer-lähestymistapaa korostava museotyö on tarpeellista vähintäänkin niin kauan, 

kunnes museoiden keräämä ja esittelemä aineisto sekä kokoelmat heijastelevat realistisesti 

yhteiskuntamme demografista monimuotoisuutta. Koska museoiden historialliset kokoelmat 
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eivät usein täytä tällaista vaatimusta, on tärkeää, että queer-opastusten kaltaisten, 

normikriittisten yleisötyön muotojen avulla pyritään kompensoimaan kokoelmien 

monimuotoisuuden puutteellisuus. Tulevaisuuden kannalta merkityksellistä olisi taas kerätä 

nykypäivän kulttuuriperintöä mahdollisimman monilta eri yhteisöiltä ja täten monipuolistaa 

kulttuuriperinnön tallentamista. Yhteiskunnan normiston muuttuessa ja kulttuuriesityksissä 

nähtävien representaatioiden monimuotoistuessa on hyvinkin mahdollista, että myös queer-

lähestymistapaa hyödyntävän museotyön toimintatavat muuttuvat ja kehittyvät. Tulevaisuuden 

museo voi toivottavasti vastata mahdollisimman monen marginalisoidun ryhmän toiveisiin ja 

omat lähtökohdat tiedostaen olla aktiivinen tekijä kulttuurisen kestävyyden saavuttamisessa. 

 Olennaista mielestäni on mainita se, että tutkimuskohteeni analysoi museotoiminnan 

sisällöllisestä saavuttavuudesta vain rajattua, queer-teemoihin liittyvää osaa. Tutkielmani ei 

kata kaikkien vähemmistöryhmien kokemuksia kulttuurilaitoksen tarjonnasta, sillä sen fokus 

on seksuaalisuuden ja sukupuolen teemoissa. Normikriittisestä lähestymistavasta olisi varmasti 

hyötyä myös muiden marginalisoitujen ryhmien ja kulttuuritarjonnan välisten suhteiden 

tarkastelussa. Tämän lisäksi olisi tärkeää tutkia sitä, miten erilaiset marginalisoidut ryhmät, 

kuten vaikka maahanmuuttajat, romanit, saamelaiset tai vammaiset kokevat kulttuuritarjonnan 

Suomessa ja kuinka sitä voitaisiin kehittää paremmin heidän näkemyksiään ja tarpeitaan 

vastaavaksi ja kunnioittavaksi. Siinä missä museot voivat osallistua seksuaalisuuden ja 

sukupuolen esitysten moninaisuuden luomiseen, ne voisivat esimerkiksi tarkastella 

museoaineistoja dekolonisoivalla katseella, kiinnittäen huomiota kolonisoivan kulttuurin 

tapaan tuottaa valtahierarkioita ja tämän kautta myös osaltaan pyrkiä noiden hierarkioiden 

purkamiseen. Esimerkiksi antirasistista, dekolonisoivaa lähestymistapaa hyödyntävä 

museotoiminta olisi mahdollinen tutkimusaihe toisena näkökulmana suomalaisten museoiden 

saavutettavuuden tarkastelussa.  

 Tutkielmalle valitsemani aiheen merkityksestä puhuu mielestäni sen 

työstämisprosessin aikana toistuvasti esiin nousseet huomiot siitä, että queer-näkökulmaa 

hyödyntävä museotoiminta on monelle tuntematon aihe. Näkökulmaa ei suinkaan hyödynnä 

edes suurin osa suomalaisista museoista johtuen oletettavasti erinäisistä syistä, kuten 

museohenkilökunnan aiheeseen liittyvän koulutuksen tai kiinnostuksen puuttuminen. 

Taustatutkimusta queer-lähestymistapaa hyödyntävästä museotoiminnasta tehdessäni 

huomasin, että lähestymistapaa hyödynnetään lähinnä Etelä-Suomen isoissa kaupungeissa. 

Maakuntamuseot ja erilaiset erikoismuseot muualla Suomessa harvoin esimerkiksi järjestävät 

queer-opastuksia tai queer-temaattisia keskustelutilaisuuksia. Tähän voi toki liittyä museoiden 

suosio, kävijämäärät, resurssit ja viestintä, mutta on mielenkiintoista huomata, että queer-
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lähestymistapaa ei kuitenkaan hyödynnetä tasalaatuisesti ympäri maan, vaan se on keskittynyt 

tiettyyn alueeseen. En kuitenkaan keräämäni aineiston perusteella epäile, etteikö queer-

näkökulma museotoiminnassa voisi nimenomaan monipuolistaa sen sisältöä, lisätä sen 

sisällöllistä saavutettavuutta ja merkityksellisyyttä yleisölle. Mielenkiintoinen 

jatkotutkimuksen aihe olisi mielestäni toisaalta myös kehittää museoille helposti käytettävä ja 

sovellettava queer-opastusten runko, jotta queer-temaattiseen museotyöhön olisi kaikkien 

museoiden helppo tarttua ja tutustua.  

 Kuten kulttuuriantropologinen tutkimus yleensäkin, myös tämän tutkielman aihe on 

poliittisesti värittynyt. Tutkijan itsereflektion kannalta koen oleelliseksi kuitenkin mainita 

tiedostavani nämä lähtökohdat. Queer ja siihen liittyvät teemat ovat niin arkielämässä kuin 

myös akateemisessa tutkimuksessa aina olleet ja varmasti tulevatkin olemaan poliittisen 

historiansa tulos. Tämä korostuu tutkielmani aiheessa, sillä myöskään queer-lähestymistapaa 

hyödyntävä museotoiminta ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan monisyisten yhteiskunnallisten, 

sosiaalisten ja poliittisten verkostojen sekä muutosten prosesseissa. Koen perustelleeni aiheeni 

valinnan sekä sen merkityksellisyyden tuomalla esiin queer-lähestymistapaa hyödyntävän 

museotoiminnan kumouksellisen potentiaalin ja sen kulttuuritarjontaa perustavanlaatuisesti 

rikastuttavan luonteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 24 

Lähteet 
 
I Kenttätyöaineisto 
 
Jenna Mutanen 
 
1. Haastattelu. Informantti A. 12.2.2021. 
2. Kysely museolle. 11.6.2021. 
 
 
II Painetut ja sähköiset lähteet 
 
Butler, J. (2006) Hankala sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus.  
 
Hekanaho, P. L. (2010) Queer-teorian kummia vaiheita. Teoksessa Käsikirja sukupuoleen. 

 Toim. Juvonen T., Rossi L-M. & Saresma T. Vastapaino. S. 144–155.  

af Hällström, J. (2011) Näyttelyviestintä. Toim. Suomen museoliiton julkaisuja 60. Suomen 

 museoliitto.  

Juvonen, T. (2021) Queer as a queer guided tour. SQS 14(1–2). Queer History Month. 

 Suomen Queer-tutkimuksen Seura. S. 1–21. 

Karkulehto, S. & Valjus, K. (2005) VALTAMEDIA/VASTAMEDIA. Kirjoituksia 

 mediakulttuurista. S. 9–15.  

Lahtinen, E. & Paqvalén, R. (2014) ”Hurjan paljon enemmän queer!” – Seksuaali- ja 

 sukupuolivähemmistöjen toiveita ja kokemuksia taide- ja kulttuuritarjonnasta. 

 Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta Ry. URL: 

 http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/hlbti_-selvitys/Hurjan-paljon-enemman-

 queer_VALMIS.pdf. Viitattu 2.9.2020.  

National Museum of Iceland. n.d. A Rainbow Thread. URL:   

 https://www.thjodminjasafn.is/english/for-visitors/the-national-museum/visitor-

 informations/events-exhibitions/temporary-exhibitions/a-rainbow-thread-1. Viitattu 

 31.10.2021.  

Rastas, A. & Koivunen, L. (2021). Marginaaleista museoihin. Vastapaino.  

Rossi, L-M. (2003). Heterotehdas: Televisiomainonta sukupuolituotantona. Gaudeamus. 

Rossi, L-M. (2005). Mainonnastako vastamediaksi? Tuottava katsominen ja vastustavat 

 merkitykset. Teoksessa VALTAMEDIA/VASTAMEDIA. Kirjoituksia mediakulttuurista. 

 Toim. Karkulehto, S. & Valjus, K. S. 19–27.   

Rossi, L-M. & Karkulehto, S. (2018). Queer -- avoimuuden ja moninaisuuden opetusta toisin. 

 Teoksessa Feministisen pedagogiikan ABC: Opas ohjaajille ja opettajille. Toim. 



 25 

 Laukkanen, A., Miettinen, S., Elonheimo, A-M., Ojala, H. & Saresma, T. 

 Vastapaino. S. 46–57.  

Ruskeat Tytöt Media. n.d. Turvallisempien tilojen periaatteet. URL: 

 https://ruskeattytot.squarespace.com/turvallisempien-tilojen-periaatteet-/-rt-live. 

 Viitattu 26.11.2021.   

Sateenkaarihistorian ystävät Ry. 2021. Sateenkaarihistorian merkkivuosi 2021. Viitattu 

 1.11.2021. URL: https://sateenkaarihistoria.fi/merkkivuosi-2021/.  

Seppä, A. & Rossi, L-M. (2007). Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. 

 Gaudeamus.  

Vänskä, A. (2006). Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen 

 kulttuurin tutkimus. Taidehistoriallisia tutkimuksia 35. Taidehistorian seura. 

 Jyväskylä: Gummerus.  

Vänskä, A. (2007). Vikuroiva teoria? Taidehistoria, visuaalisen kulttuurin tutkimus ja queer-

 teoria. Teoksessa Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Toim. Rossi, 

 L-M. & Seppä, A. Gaudeamus. S. 55–76.  

Werstas. 3.11.2020. Satenkaarihistoriakuukausi alkaa Werstaalla pienoisnäyttelyllä miesparin 

 koskettavasta rakkaustarinasta. Viitattu 1.11.2021. URL: 

 http://www.werstas.fi/sateenkaarihistoriakuukausi-alkaa-werstaalla-

 pienoisnayttelylla-miesparin-koskettavasta-rakkaustarinasta/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Liitteet 
 
Liite 1 
 
Haastattelun teemalista 
 
Queer-opastukset:  

• Osaatko kertoa queer-opastusten taustasta/historiasta Suomessa?  

• Miten queer-opastus voitaisiin määritellä?  

• Kuinka queer-opastukset eroavat tavallisista museo-opastuksista?  

• Millaiset teemat nousevat esille opastuksilla ja millaisiin teemoihin huomiota 

kiinnitetään? 

• Kenelle queer-opastukset on tehty?   

• Kuinka vinon katseen/ ‘’vastakarvaan’’ katsomisen käsitteet voitaisiin määritellä?  

• Voidaanko queer-lähestymistapaa hyödyntää kaikenlaisiin näyttelyihin?  

• Millainen prosessi queer-opastuksen suunnitteleminen on, millä tavoin museoesineitä 

tai taidetta tarkastellaan? 

• Kannustetaanko osallistujia aktiiviseen osallistumiseen ja keskusteluun?  

 

Mahdollisuuksista:  

• Millaisia mahdollisuuksia ja uutta tietoa opastukset voisivat tarjota museokävijälle?  

• Voitaisiinko normeja purkaa taiteen keinoin?  

• Voisiko queer-lähestymistapaa hyödyntävä museotoiminta edistää museoinstituution 

saavutettavuutta? 

• Miksi queer-opastuksia järjestetään?  

 

Merkityksistä:  

• Miksi queer-opastukset ovat tärkeitä ja merkityksellisiä?  

• Mitä merkityksiä on kriittisellä, stereotypioita ja itsestäänselvyyksiä purkavalla katsoj

uudella?   

• Pyrkiikö queer-opastukset jonkinlaiseen muutokseen? Millaiseen?  

• Mitä queer-opastuksilla mahdollisesti pyritään saavuttamaan?  

• Liittyykö opastusten motiiveihin esimerkiksi yhdenvertaisuuden 

edistäminen tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen representaatioiden lisääminen?  

 

Palaute:  
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• Millaista palautetta queer-opastukset ovat saaneet yleisöltä?  

• Millainen osa queer-opastuksilla olisi mielestäsi tulevaisuuden museoissa?   
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Liite 2  

 

Kysely 

 
Miksi queer- näkökulma on huomioitu osana museonne toimintaa? 

 
Miten queer-näkökulmaa on hyödynnetty museonne toiminnassa? 

 
Millainen merkitys queer-näkökulman hyödyntämisellä on museolle ja voiko queer-

näkökulman hyödyntäminen rikastuttaa museotoiminnan tekemisen tapoja? 

 
Mikä queer-näkökulman hyödyntämisessä on tärkeää museon ja/tai yleisön kannalta? 

 
Oletteko saaneet palautetta yleisöltä liittyen queer-näkökulman hyödyntämiseen? Jos, niin 
millaista? 


