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1 Johdanto 

 

Valta on ilmiönä monitahoinen ja se koskettaa jokaista yksilöä, siinä missä yhteisöäkin. 

Tämä ilmenee muun muassa sosiologian ja politiikan tutkimuskentillä siten, että valtaan 

on liitetty useita käsitteitä ja teorioita, joista osa on limittynyt ja osa poissulkee toisensa 

(Hakosalo 2006, 253). Valtasuhteilla puolestaan tarkoitetaan kahden tekijän välistä suh-

detta, jonka perustana toimii jokin vallan eri ilmenemismuodoista. Valtasuhteita esiintyy 

ihmisten välillä, mutta valtasuhteita on yhtä lailla löydettävissä esimerkiksi yksilön ja 

jonkin instituution väliltä. Olemassa olevat valtasuhteet synnyttävät rooleja, joihin liite-

tään odotuksia ja kirjoittamattomia sääntöjä. 

 

Arjessa sukupuoli on yksi ilmeinen luokittelun peruste, kun lapsia tai aikuisia asetetaan 

erilaisiin järjestyksiin (Ylitapio-Mäntylä 2012, 15). Vallan jakautuminen sukupuolten vä-

lillä on yksi tasa-arvon peruskysymyksistä ja yhteiskunnallisesti sukupuolittunut valta on 

juurruttanut olemustaan syvälle kulttuuriimme ja jokapäiväiseen elämäämme. Naisten ja 

miesten välistä valta-asetelmaa on feministisen kirjallisuudentutkimuksen piirissä tutkittu 

niin kauan, kun tutkimussuunta on ollut olemassa. Nainen on nähty esimerkiksi toisena 

sukupuolena, joka määrittyy miehen kautta (ks. Beauvoir 1949). Vaikka tämä on yleisin 

pinnalla ollut näkökulma sukupuolten valta-asetelmiin, toiseutta on kuitenkin havaitta-

vissa myös sukupuolivähemmistöjen yhteydessä.  

 

Yhteiskunnan pitäessä yllä sukupuolijärjestelmää, joka kietoutuu vain kahden sukupuo-

len ympärille, johtaa tämä väistämättä siihen, että jaon ulkopuolelle jäävät sukupuolivä-

hemmistöt kokevat eriarvoisuutta, rakenteellista vallan käyttöä ja syrjintää. Sukupuolira-

jojen ylittäminen on uhka sellaiselle maailmankuvalle, jossa kaksinapaisella sukupuoli-

järjestyksellä on keskeinen paikka (Aarnipuu 2008, 15). Tällainen eriarvoisuus, raken-

teellinen vallan käyttö ja sukupuoleen perustuva syrjintä perustuu ongelmallisiin toimin-

tamalleihin, joita yhteiskunta ja näin ollen yhteiskunnan jäsenet, yksilöt, pitävät yllä. Esi-

merkkeinä tällaisista ongelmallisista toimintamalleista ovat niin sukupuolenkorjaamis-

prosessiin liittyvät vaatimukset, kuin myös sanavalinnat tai tietoisuuden kannalta olen-

nainen representaation puute.  
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Sukupuolen moninaisuus on ajankohtainen aihe mediassa ja politiikassa. Vuosituhannen 

vaihde on ollut sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden tunnistamisen ja tun-

nustamisen kannalta mullistavaa aikaa. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien ilmi-

öiden näkyvyys on moninaistunut sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että laajemminkin 

länsimaissa viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana (Karkulehto & Rossi 2017, 7). 

Ajankohtaisuuteen vaikuttavat muun muassa lakiuudistukset, jotka ovat olleet viime ai-

koina esillä. Tällä hetkellä voimassa olevassa translaissa on monia sellaisia pykäliä, jotka 

ovat varsin ongelmallisia ihmisoikeuksien kannalta ja tästä syystä ovat luonnollisesti syn-

nyttäneet tarvittavaa poliittista keskustelua aiheen ympärille. Esimerkiksi Suomi vaatii 

ainoana Pohjoismaana sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota, joka pyritään lakiuudis-

tuksen myötä kumoamaan (Seta ry. 2021). Sterilisaation vaatiminen sukupuolen korjauk-

sen yhteydessä tuo esille jo merkittäviä valtasuhteisiin liittyviä ongelmia, sillä kyseinen 

vaatimus vie yksilöltä päätösvallan omaan kehoonsa.   

 

Tutkielmassani syvennyn tutkimaan sukupuoleen liittyviä valtasuhteita Siri Kolun (s. 

1972) teoksessa Kesän jälkeen kaikki on toisin (2016, jatkossa KJKT) sekä Marja Björkin 

(s. 1958) teoksessa Poika (2013). Teosten transsukupuolisten päähenkilöiden kokemuk-

set heteronormatiivisessa ja sukupuolinormatiivisessa yhteiskunnassa varttumisesta ja 

elämisestä tuovat esiin monen tasoisia vallitsevia valtasuhteita. Kyseiset teokset toimivat 

hedelmällisenä tutkimuskohteena sukupuolittuneille valtasuhteille, sillä päähenkilöiden 

kasvutarinoiden lisäksi teoksista on luettavissa lukuisia sukupuolittuneen vallan eri ilme-

nemismuotoja. Tutkin valtasuhteita niin romaanin henkilöhahmojen välillä kuin myös 

vallan yhteiskunnallisia yksilöä rajoittavia rakenteita teosten maailmoissa. Pyrin vastaa-

maan tutkielmallani seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaisia sukupuoleen pohjautuvia 

valtasuhteita kohdeteoksista on havaittavissa? Miten valtasuhteet näkyvät teoksissa? Ke-

nellä teoksissa on valta määritellä yksilön sukupuolta?  

 

Lähestyn aihetta kohdeteosten lähiluvun ja tätä tukevan teoreettisen viitekehyksen avulla. 

Valta-analyysilleni tärkeimpänä teoriataustana toimii Michel Foucault’n näkemykset 

tuottavasta vallasta. Foucault’n rinnalla yhtenä merkittävimmistä lähteistä toimii Judith 

Butlerin käsitykset vallasta ja sukupuolesta – erityisesti sukupuolen performatiivisuu-

desta.  Analysoidessani sitä, miten ja miksi kohdeteosten päähenkilöt kätkevät toiseuttaan 

hyödynnän Eve Kosofsky Sedgwickin teoriaa kaapin tieto-opista.  
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1.1 Kohdeteokset 

 

Valitsin tutkielmani kohdeteoksiksi kaksi kotimaista nuortenkirjallisuuden teosta, joille 

yhteistä on transsukupuolinen päähenkilö. Molemmat kohdeteoksista voidaan luokitella 

nuortenromaaneiksi. Nuortenromaanien syntyminen liittyy sellaiseen kirjallisuuden vai-

heeseen, jolloin toiminnallisuuden sijaan alettiin kiinnittää huomiota yksilön minuuteen, 

kasvuun ja kehitykseen. Nuortenromaanin ytimeksi usein luonnehditaankin etsintää ja 

identiteettikriisiä. Tämä nuortenromaaneille tyypillinen identiteettikriisi johtuu siitä, ettei 

nuorella enää ole tietä takaisin lapsuuteen, ja muutos on näin ollen kiistämätön. (Rättyä 

2003, 3.)    

 

Marja Björkin Poika-teos kuvaa Marionin (esiintyy myöhemmin teoksessa nimellä Miro) 

kasvua ja kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Teos kasvaa Marionin mukana, kun 

hän rakentaa sukupuoli-identiteettiään vuosien vieriessä. Marion käy sukupuolenkorjaus-

prosessissa läpi niin prosessin sosiaalisen, juridisen kuin lääketieteellisenkin puolen. Teos 

kuvaa prosessia lapsuuden sukupuolen kanssa kipuilusta, oikean termin, transsukupuoli-

suuden, löytymiseen, jonka jälkeen kuljettaa nimenvaihtoprosessin ja korjausleikkauk-

sien kautta siihen pisteeseen, jossa Marion/Miro kokee elävänsä miehenä osana yhteis-

kuntaa. Näiden konkreettisten vaiheiden lisäksi teoksessa kuvataan sitä, kuinka prosessi 

vaikuttaa hänen identiteettinsä rakentumiseen ja ihmissuhteisiin.  

 

Marionin elämää värittävät useat hankaluudet ja vaikeat ajat, jotka vaikuttavat hänen kas-

vutarinaansa. Teos alkaa sillä, kun Marion, hänen äitinsä ja veljensä Aaron muuttavat 

pois Lapista. Syynä muuttoon on Marionin ja Aaronin isän menehtyminen moottorikelk-

kaonnettomuudessa. Marionin äiti pyrkii tarjoamaan lapsilleen mahdollisimman hyvän 

elämän siitä huolimatta, että yksinhuoltajuus on hänelle vaikeaa. Perhe kamppailee talou-

dellisen tilanteen kanssa useaan otteeseen varsinkin lasten ollessa nuoria. 

 

Teos on osittain omaelämäkerrallinen, sillä se perustuu Marja Björkin oman pojan koke-

muksiin (Poika, takakansi). Poika on ilmestynyt vuonna 2013. Ylen haastattelussa Marja 
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Björk kuvailee kirjan ilmestymisajan puhekulttuuria sanoen keskustelun loppuvan Suo-

messa aina siihen, kun huomataan, ettei yhtä vastausta ole1.   

 

Toinen kohdeteoksistani KJKT on pienoisromaani, joka kuvaa päähenkilön Peetun elä-

mää yhden kesän ajan. Kesä on merkittävä käännekohta Peetun elämässä, sillä kesän jäl-

keen hänestä tulee täysi-ikäinen ja hänen sukupuolenkorjausprosessinsa etenee kohti 

mastektomiaa, eli rintojenpoistoleikkausta. Kesän aikana Peetu käy myös isänsä kanssa 

kymmenellä purjelennolla, jotka osoittautuvat niin isälle kuin pojallekin merkittäviksi 

hetkiksi.   

 

Teos perustuu pitkälti Peetun itsereflektioon tapahtumista menneisyydessä ja kesän ai-

kana, sekä ajatuksiin siitä, mitä kaikkea kesän jälkeen on tapahtumassa. Kesä, joka on 

teoksen tapahtumahetki, on kuitenkin välitila jo itsessään, sillä se on Peetulle lähinnä tu-

levan odottamista ja siihen valmistautumista. Jo teoksen otsikko viittaa siihen, että muu-

tos tapahtuu kesän jälkeen. Kesä kuvastaa Peetulle vanhan ja uuden elämän taitekohtaa. 

     

Teosten vastaanotosta kertoo se, että kumpikin nuortenromaaneista on ollut ehdolla Fin-

landia Junior -palkinnon saajaksi. Björkin Poika-teos oli ehdokkaana vuonna 2013 ja Ko-

lun KJKT ilmestymisvuotenaan 2016. Poika-teos palkittiin vuoden 2014 Nuori Aleksis -

palkinnolla. KJKT-teos on voittanut Topelius-palkinnon vuonna 2017.   

 

Finlandia Junior -valintalautakunta perusteli KJKT-teoksen valintaa ehdokkaaksi sillä, 

että Kolun pienoisromaanissa sanojen painolla on aivan erityinen voima. Teosta kuvail-

tiin kielellisesti ja rakenteellisesti loppuun asti hiotuksi. Tunnustusta sai myös Kolun hie-

novarainen ja herkkä ote vaikeaan aiheeseen. (Parkkinen 2016.) Poika-teos etenee valin-

talautakunnan mukaan perinteisistä poika/tyttö-asetelmista paljon syvemmälle. Björkin 

teoksen lukukokemusta kuvaillaan voimakkaaksi. Teoksen nähdään lisäävän ymmärrystä 

sellaista toiseutta kohtaan, jota ulkopuolisen on lähes mahdotonta tajuta. (Natri 2013.) 

 

Teosten yhtenä suurimpana eroavaisuutena on se, millaisessa ympäristössä päähenkilöt 

elävät ja varttuvat. Poika-teoksen Marion elää ja etsii itseään sellaisena aikana, jolloin 

sukupuolen moninaisuus on vielä tuntematon ja vaiettu ilmiö. Hän ei tunne termejä, hänen 

 
1 Björk, Marja. Aamun kirja: Poika11.4.2013. Haastattelijat Seppo Putkonen ja Nadja Nowak. Yle 

Areena. Saata-villa: https://areena.yle.fi/1-1888098 
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ympärillään ei ole muita vähemmistön edustajia ja erilaisuuteen suhtaudutaan kammok-

suen ja vieroksuen. Peetun ympäristö KJKT-teoksessa on huomattavasti valistuneempi ja 

modernimpi. Peetulle on selkeää, millä termillä häntä kuuluu kutsua. Termien lisäksi Pee-

tulla on tietämystä yhteisönsä kokemuksista, ongelmista ja historiasta.  

 

 

1.2 Aiempi tutkimus 

 

 

Sukupuolen moninaisuuden teemat ja aiheet ovat lisääntynyt yhteiskunnallisen keskuste-

lun lisäksi myös kirjallisuudessa. Kotimaisen kirjallisuuden saralla sukupuolen moni-

naisuus on kuitenkin varsin tuore ja vasta yleistyvä aihe. Nuorten- ja lastenkirjallisuuden 

saralla julkaistaan koko ajan enemmän teoksia, jotka pyrkivät purkamaan sukupuoleen 

liittyviä stereotypioita ja tuovat esille sukupuolen moninaisuutta. Tätä edustavat vuonna 

2019 ilmestynyt Kuura Autereen teos Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat, joka on 

ensimmäinen suomenkielinen lastenkirja intersukupuolisuudesta ja vuonna 2021 ilmes-

tynyt Jani Toivolan teos Poika ja hame, joka jo otsikkotasolla pyrkii kyseenalaistamaan 

yhteiskunnassamme vallitsevia sukupuolirooleja ja -odotuksia.  

 

Transsukupuolisia henkilöhahmoja on esiintynyt teosten henkilöhahmoina kotimaisessa 

kirjallisuudessa vuodesta 2000 asti. Näistä romaaneista suurin osa on nuortenkirjalli-

suutta. Nuorille suunnattuja teoksia, joissa esiintyy transhahmo ovat muun muassa: Poika 

nimeltä Iines (Lehtinen, Tuija 2000), Jalostamo (Parkkola ja Repo, 2004), Poika (Björk, 

Marja 2013), Anaché (Turtschaninoff, Maria 2013), Kesän jälkeen kaikki on toisin (Kolu, 

Siri 2016) ja Lumikki-trilogia (Silmukka, Salla 2013–2014).  

 

Suomalaisessa aikuisten kirjallisuudessa transhahmoja on alkanut esiintyä vasta myö-

hemmin. Vuonna 2015 ilmestyivät esimerkiksi teokset Sisimmäinen (Haavisto, Maija) ja 

Seksistä ja matematiikasta (Rauma, Iida), jotka edustavat aihetta käsittelevää aikuisille 

suunnattua kirjallisuutta. Tämä johtunee siitä, että monet yhteiskunnalliset ilmiöt ehtivät 

yleiseen tietoisuuteen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kautta sen lyhyen muodon ja yk-

sinkertaisen esitystavan vuoksi jopa aikuisten kirjallisuutta nopeammin (Heikkilä-Halttu-

nen 2013, 247–249).  

 



 

8 

 

Aiemmin tutkielmani kohdeteoksia on tutkittu kahdessa pro gradu -tutkielmassa. Poika-

teos on yks kuudesta Jarkko Volasen (2018) pro gradu -tutkielman Saanko olla onnelli-

nen? Kotimaisen nykykirjallisuuden sankarihenkilöhahmot kohdeteoksista. Volanen on 

tutkielmassaan tutkinut sitä, millaisia elämänkaaria ja kohtaloita sateenkaarihenkilöhah-

moille kirjoitetaan 2000-luvun Suomessa.  

 

Toinen kohdeteoksiani käsittelevä tutkielma on Kaarna Tuomenvirran (2019) pro gradu 

Transnormatiivisuutta kerronnassa? Transhahmot 2000-luvun alun suomalaisissa ro-

maaneissa. Tuomenvirran tutkielman kohdeteoksina toimivat Poika- ja KJKT-teosten li-

säksi yhdeksän muuta romaania, joissa on keskeinen transhahmo. Tutkielmassaan Tuo-

menvirta käsittelee muun muassa sitä, millaisia aiheita transhahmoihin yhdistetään ja mi-

ten heistä kerrotaan kaunokirjallisuudessa.  
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2 Teoreettiset lähtökohdat 

 

Sukupuolittunutta valtaa tutkiessa on luonnollisinta lähteä liikkeelle siitä, mitä sukupuo-

lella tarkoitetaan. Sukupuoli on pitkään yhteiskunnassamme käsitetty karkean kahteen 

sukupuoleen perustuvan jaon mukaan – sukupuoli on nähty käsittävän vain sukupuolen 

biologisen ulottuvuuden. Tutkielman kannalta näin suppea näkökulma sukupuolesta on 

hedelmällisintä hylätä heti alkuun. Vaikka sukupuolen moninaisuudesta puhutaan ja tie-

detään entistä enemmän yhteiskunnassamme, siitä huolimatta puhutaan sukupuolista yhä 

pitkälti kahtiajakona naisten ja miesten välillä. Tällöin jaon ulkopuolelle jääviä ihmisiä 

pidetään usein poikkeamina sukupuolinormista (ks. Rossi 2010, 23). Sukupuoli ei ole yk-

siselitteinen tieteellinen ilmiö, joten sen määritteleminen kattavasti on haastava ja kenties 

mahdotonkin tehtävä. Pyrin kuitenkin esittelemään sukupuolta käsittelevässä alaluvussa 

sukupuolta ja sen eri ulottuvuuksia siltä osin, kun se on tutkielmalleni välttämätöntä.  

 

Sukupuolen performatiivisuutta käsittelevässä alaluvussa käyn läpi Judith Butlerin 

(s.1954) teoriaa sukupuolesta diskursiivisesti synnytettynä ja tekemisen sekä toistojen 

kautta muodostuvana kokonaisuutena. Koen teorian olevan luonteva lisä myöhempään 

kohdeteoksien analyysiin, sillä Butlerin ajatukset sukupuolesta näyttäytyvät jossain mää-

rin myös kohdeteosten maailmoissa ja henkilöhahmojen toiminnassa.  

 

Valtaa tutkiessani kohdeteoksista merkittävimpänä lähteenä toimii Michel Foucault’n 

(1926–1984) näkökulmat. Valtaa käsittelevässä alaluvussa tulenkin esittelemään aiheeni 

kannalta oleellisimpia Foucault’n näkemyksiä vallasta. Nostan esille Foucault’n näkökul-

mista varsinkin diskurssien aseman vallan tuottajina ja normalisoivan vallan. Näiden kah-

den Foucault’n valtakäsityksen linjauksen näen linkittyvän merkittävällä tavalla kohde-

teosten analyysissa esiin tuleviin valtasuhteisiin, joten koen saavani valtateoriasta kor-

vaamattoman teoreettisen viitekehyksen tutkielmalleni.    

 

Queer-kirjallisuudentutkimuksen tuominen osaksi tutkielman teoreettisia lähtökohtia tun-

tui itsestään selvältä vallinnalta. Queer-kirjallisuudentutkimuksen yhtenä tarkoituksena 

on haastaa ja asettaa kyseenalaiseksi heteronormatiivinen valtakulttuuri, joka on myös 

yksi kohdeteoksissa toistuva ja esiin nouseva valtarakenne, jonka sisäisiä tiedostettuja ja 
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tiedostamattomia normeja ja toimintatapoja pyrin tutkielmassa nostamaan näkyväksi ja 

kyseenalaistamaan. Pyrin queer-kirjallisuudentutkimusta koskevassa alaluvussa tutki-

mussuuntauksen esittelyn lisäksi avaamaan tutkielman olennaisia termejä, kuten hete-

ronormatiivisuutta ja sukupuolinormatiivisuutta. 

 

2.1 Sukupuoli käsitteiden aallokossa   

 

Historian eri ajanjaksoissa sukupuoli on ymmärretty toisin kuin nykypäivänä ja sukupuo-

len määrittely on riippuvainen myös siitä, missä kontekstissa sukupuolta käsitellään. Su-

kupuolen käsite määritellään eri perustein esimerkiksi lääketieteellisestä, psykologisesta 

tai yhteiskunnallisesta kehyksestä käsin. (ks. Colebrook 2004.) Konteksti painottuu eri-

toten suomen kielen kohdalla puhuttaessa sukupuolesta. Siinä missä esimerkiksi englan-

ninkielisessä feministisessä tutkimuskeskustelussa on eritelty käsitteet sex ja gender, on 

suomen kielessä käytössä vain yksi 1800-luvun puolivälissä kehitetty sana. Tällöin voi-

daan puhua biologisesta, sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta, symbolisesta tai kulttuurisesta 

sukupuolesta, jotta lukijalle tulee näkyväksi se, mitä sukupuolen monista aspekteista kul-

loinkin tarkastellaan. (Juvonen, Rossi & Saresma 2010, 12.) Tämän tutkielman kehyk-

sessä tärkeimmiksi sukupuolen aspekteiksi nostan biologisen ja sosiaalisen sukupuolen.  

 

Biologisen ja sosiaalisen sukupuolen erottelun juuret ovat peräisin 1950–1960-luvuilta 

(Aarnipuu 2008, 64). Tuon uuden ja merkittävän askeleen sukupuolentutkimuksessa taus-

talla vaikutti se, että biolääketieteelliset teoriat eivät pystyneet enää selittämään riittävästi 

sukupuolijakoa ja sukupuoliin liitettäviä sosiaalisia ilmentymiä. 1950-luvulla keksittiin 

ja otettiin käyttöön myös termistö, joka piti sisällään termit gender role eli sukupuolirooli 

ja gender-identity eli sukupuoli-identiteetti. (Ruotsalainen 1995, 310–311).   

 

Tuolloin keskustelun aiheeksi nousi maskuliinisuus ja feminiinisyys sosiaalisina kon-

struktioina, jolla tarkoitetaan sitä, että ne ovat syntyneet ihmisten välisissä suhteissa ra-

kennettuina asioina. Sosiaalisen sukupuolen irrottaminen biologisesta oli erityisen tär-

keää varsinkin feministisissä keskusteluissa ja naisliikkeissä, sillä tämä mahdollisti aja-

tuksen siitä, että sukupuoliroolit voisivat näin ollen myös kokea muutokset, joka laajen-

taisi tuolloin vallinnutta suppeaa naiskuvaa. (Aarnipuu 2008, 64.) Biologisen ja sosiaali-

sen sukupuolen välistä suhdetta on kuvattu esimerkiksi niin, että sukupuolen biologia on 
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jotain, mihin synnytään ja sukupuolen sosiaalisuus puolestaan on jotain, millaiseksi tul-

laan (ks. Beavoir 2011).   

 

Puhuttaessa biologisesta sukupuolesta viitataan sukupuolikromosomeihin, ulkoisiin ja si-

säisiin sukupuolielimiin, hormonitasoihin, sukurauhasiin sekä niin sanottuihin toissijai-

siin sukupuoliominaisuuksiin kuten rintoihin, karvoitukseen, lihaksiin ja ääneen. (Aar-

nipuu 2008, 64.) Biologisen sukupuolen näin yksiselitteiseen määrittelyyn liittyy kuiten-

kin myös kyseenalaistusta, sillä tämä biologisen sukupuolen muotti antaa yksilölle aika 

suppean ja rajatun määritelmän, johon kaikki yksilöt eivät biologialtaan yksinkertaisesti 

sovi.     

 

Sosiaalinen sukupuoli puolestaan viittaa sosiaaliseen ja kulttuuriseen naisena tai miehenä 

olemiseen ja elämiseen sekä käyttäytymiseen ja tietoisuuden tasolla koettuun minuuteen 

naisena tai miehenä – tai jonain muuna. Kuitenkin sosiaaliseen sukupuoleen liitetään 

usein oletus siitä, että se edustaa suoraan ihmisen biologista sukupuolta ja elää tälle tyy-

pilliseksi nähdyssä roolissa, jota kyseisen kulttuurin kontekstissa pidetään sopivana. Su-

kupuolen ilmaisu vaatteiden, hiusten, ehostuksen, kävelytavan, eleiden ja ilmeiden ja 

usein esimerkiksi ammatinvalinnankin kautta on osa sosiaalista sukupuolta. Lisäksi voi-

daan yksilön seksuaalinen suuntautuminen mieltää osaksi hänen sosiaalista sukupuoltaan. 

(Aarnipuu 2008, 65.) Sosiaalinen sukupuoli ja se, miten kohdeteosten päähenkilöt sitä 

ilmaisevat, nousevat esille myöhemmin kohdeteosten tulkinnassa.  

 

Transihmiset-käsitettä käytetään yleiskäsitteenä henkilöille, joiden sukupuolen ilmaisu 

on täysin tai osittain erilainen kuin odotukset heidän syntymänsä yhteydessä määritellylle 

sukupuolelleen. Transihminen-käsite kattaa transvestiitit, transgenderit ja transsukupuo-

liset. Transvestiiteilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden sukupuoli-identiteettinsä vastaa 

heille syntymässä määriteltyä sukupuolta, mutta he voivat eläytyä kumpaankin sukupuo-

leen. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että transvestiitit ilmaisevat itseään esimerkiksi pu-

keutumalla tavalla, joka koetaan tyypillisemmäksi toiselle sukupuolelle. (Alanko 2014, 

5.) Lähes aina käsitteellä viitataan mieheen tai poikaan, jolla on tarve välillä eläytyä nai-

sen tai tytön rooliin. Joillekin transvestisuus voi olla osa laajempaa sukupuoli-identiteetin 

pohtimista ja jäädä yhdeksi elämänvaiheeksi matkalla kohti transtutkimuksia ja sukupuo-

len korjausprosessia. (Aarnipuu 2008, 80–81.)   
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Transgender tarkoittaa henkilöitä, jotka eivät identifioidu selkeästi kumpaankaan suku-

puoleen. Transgender saattaa sijoittaa oman sukupuoli-identiteettinsä jonnekin naiseuden 

ja mieheyden väliin, sekä mieheydeksi tai naiseudeksi, sukupuolettomuudeksi tai identi-

teetiksi, jonka kuvaamiseen ei ole mahdollista käyttää kaksinapaista sukupuolijärjestel-

mää. Transgenderin sijaan voidaan joskus käyttää myös termejä intergender, muunsu-

kupuolinen tai genderqueer. (Alanko 2014, 5.) Transgender-käsitettä on 2000-luvulla 

käytetty transtutkimuksissa psykiatristen diagnoosien selityksenä, tarkentamaan todettua 

”muuta sukupuoli-identiteetin häiriötä”. Transgender-ihmisen minäkuva voi siis olla yhtä 

aikaa hyvin maskuliininen ja hyvin feminiininen, mistä käytetään termiä androgyyni. 

(Aarnipuu 2008, 78–79.)  

 

Transsukupuolisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka ei identifioidu heille syntymässä 

määriteltyyn sukupuoleen. Teosten päähenkilöt ovat transsukupuolisia miehiä, eli heidät 

on syntymässä määritelty kehonsa perusteella tytöksi, mutta he kokevat itsensä miehiksi. 

(Alanko 2014, 5.) Transsukupuolisuudesta on käytetty muun muassa lääketieteessä sekä 

lainsäädäntökielessä termiä ”transseksuaalisuus”, joka esiintyy myös joissain vanhem-

missa lähteissä, jotka käsittelevät sukupuolen moninaisuutta. Kyseisen termin taustalla 

on käännösvirhe, sillä englanninkielisen termin transsexual voi suomentaa niin transsek-

suaaliseksi kuin transsukupuoliseksi. Transseksuaalisuus termi on harhaanjohtava ja 

loukkaava monille transihmisille, sillä kysymys ei ole seksuaalisuuden variaatiosta.   

Isossa osassa teoksissa esiintyy päähenkilöiden sukupuolen korjausprosessi, jonka ter-

mistöön on myös liittynyt epäselvyyttä. Sukupuolen korjausprosessiin viitatessa on käy-

tetty hyvin usein myös ilmausta ”sukupuolen vaihtaminen”, mutta kysymys ei kuitenkaan 

ole sukupuolen vaihtamisesta tai vaihtumisesta vaan ruumiin korjaamisesta vastaamaan 

sitä sukupuolta, jonka henkilö on kokenut omakseen jo pitkän aikaa – usein lapsesta 

saakka. (Aarnipuu 2008, 74–75.) Tästä syystä viittaan prosessiin tutkielmassani käyttä-

mällä termiä sukupuolen korjaus.  

 

 Tutkielmani kannalta tärkeää on myös määritellä cissukupuolisuuden määritelmä. Cis-

sukupuolisella tarkoitetaan henkilöä, jonka sukupuoli-identiteettinsä ja/tai sukupuolen il-

maisunsa vastaavat enimmäkseen syntymässä määriteltyä sukupuolta. Tällöin cisnainen 

on henkilö, joka on syntymän yhteydessä määritelty kehonsa mukaan naiseksi ja jolle on 

myöhemmin kehittynyt naisen sukupuoli-identiteetti. (Alanko 2014, 5.) 
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2.2 Sukupuolen performatiivisuus Judith Butlerin mukaan  

 

Alun perin jaottelu biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen on pohjautunut ajatukseen 

siitä, että on olemassa jokin syntymässä määräytynyt, luonnollinen ja alkuperäinen suku-

puoli, jonka päälle sosiaalinen sukupuoli rakentuu. Judith Butler (1990, 10–11) kuitenkin 

kyseenalaistaa tätä suhdetta ja esittää, että itseasiassa vain sosiaalisen sukupuolen kautta 

voimme ylipäätään määritellä ja tarkastella biologista sukupuolta. Judith Butler on ang-

loamerikkalainen poststrukturalistisen feminismin johtava teoreetikko, joka on ollut 

maassamme 1990-luvun lopulta lähtien yksi eniten lainatuista ajattelijoista naistutkimuk-

sen, kulttuurin tutkimuksen ja feministisen politiikan tutkimuksen parissa (Nieminen 

2004, 292).  

 

Butlerin kuuluisin ajatus sukupuolen luonteesta on, ettei sukupuoli palaudu naisen ja mie-

hen väliseen ruumiilliseen eroavaisuuteen eikä mihinkään alkuperään, sillä sukupuoli ei 

ole itsessään olemista vaan tekemistä (Pulkkinen 2000, 43). Butlerin mukaan sukupuoli 

ei ole pysyvä ja selkeästi määritelty, vaan sukupuoli itsessään on performatiivi, jota tuo-

tetaan sosiaalisissa käytännöissä, diskursseissa ja instituutioissa toistamalla tiettyjä sään-

töjä ja normeja, joita sukupuoleen liitetään (Butler 1993, 12). Tällaisia kulttuurillisesti 

vakiintuneita tekoja ja eleitä, ovat esimerkiksi tietynlainen puhe- ja kävelytyyli, tunneil-

maisut, koristautuminen ja ruumiin muokkaaminen (Pulkkinen 2000, 52–53).  

 

Oleellista kuitenkin on se, että performatiivisuus ei koskaan voi olla yksittäinen teko 

(Butler 1990, 25). Performatiivisuus siis toteutuu toistojen kautta ja tekojen täytyy olla 

toistettavissa, jotta niillä voi olla seurauksia (1993, 70). Sukupuolen performatiivisuuden 

perustana on, että olemassa on valmis kielellinen vakiintunut ja arkinen merkittyjen te-

kojen valikoima, joka on matkittavissa ja esitettävissä uudelleen (Butler 1990, 235).   

 

Butlerin teoria sukupuolesta siis puoltaa sitä, että sukupuoli on tekemistä eikä olemista ja 

hän katsoo, että tekeminen on riippuvainen kulttuurisista tekijöistä ja yhteiskunnan val-

tarakenteista (Butler 1990, 235).  Butler siis keskittyy sukupuolen alkuperän muodon tai 

syyn sijaan tutkimaan niitä kielellisiä rakenteita, jotka tekevät ylipäätään mahdolliseksi 

sukupuoleksi kutsutun ilmiön esiintymisen. Lähestymistavalle on olennaista se, että to-

dellisuutta ei ajatella koskaan voivan tavoittaa sellaisenaan, vaan että se mikä on, on 

meille vain ja ainoastaan käsitteittemme, käsityksiemme ja viime kädessä kielemme 
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kautta olemassa (Pulkkinen 2000, 50). Butler näkeekin kielen osaltaan rajoittavan kuvi-

teltavissa olevaa sukupuolta (Butler 1990, 58).  

 

Butler on kiinnostunut niistä vallan mekanismeista, joilla saadaan aikaan tietynlaista on-

tologista ja luonnollisen kaltaista toimintaa ja käyttäytymistä, joista sukupuoli voidaan 

tunnistaa. Butler ikään kuin esittääkin kysymyksen siitä, mitä on se valta, joka saa aikaan 

sukupuolen sellaisenaan kuin nykyään tunnemme sen. (Pulkkinen 1998, 176.) Butler 

myös näkee kaikkien seksuaalisuuden ja sukupuolen muotojen olevan vallan tuotteita, 

sillä vallan ulkopuolelta tuleva valmis tai sukupuoleton muoto on hänen mukaansa mah-

dottomuus (Butler 1990, 86).   

 

Tutkielmani kannalta Butlerin ajatukset sukupuolen performatiivisuudesta ovat hedel-

mällinen lähtökohta, sillä kohdeteoksista löytyy monia sellaisia kohtia, jotka tukevat But-

lerin ajatuksia sukupuolen performatiivisuudesta. Butlerin käsityksien sukupuolen per-

formatiivisuudesta on myös katsottu edustavan foucault’laisen tuottavan vallan piirteitä, 

joka toimii toisena päälähteenä tutkielmalleni ja jota käsittelen seuraavassa alaluvussa. 

 

 

2.3 Tuottava valta Michel Foucault’n mukaan  

 

Ranskalaisen filosofin Michel Foucault’n valtasuhteiden analyysilla on ollut suuri merki-

tys sukupuolen, seksuaalisuuden ja vallan tutkimukselle (Kantola 2010, 84). Foucault 

keskittyi 1970-luvulla tutkimaan valtaa, ruumista ja seksuaalisuutta sekä näiden suhdetta 

toisiinsa modernissa yhteiskunnassa. Hänen tapansa käsitellä valtasuhteita sekä näitä fe-

minismille keskeisiä teemoja nähtiin tuolloin uutena ja omaperäisenä. (Oksala 1997, 

169.) 

 

Foucault’n yksi tunnetuimmista valtaan liittyvistä lausahduksista on toteamus siitä, että 

valtaa on kaikkialla (Foucault 1998, 93). Tämä toimii lähtökohtana myös vallan analyy-

sille kohdeteoksieni maailmoissa. Foucault hahmottaa vallan yksilöiden tai ryhmien vä-

lisinä suhteina. Hän käsittää vallan muuttuvana ja elävänä kokonaisuutena, joka muodos-

tuu muihin vaikuttavista ja toinen toistaan seuraavista toiminnoista. (Foucault 1982, 217.) 
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Valta Foucault’n mukaan elää nimenomaan vuorovaikutussuhteissa ja näin ollen on läsnä 

jokaisessa vuorovaikutusta sisältävässä hetkessä ja tilanteessa. Valta ei kuitenkaan ole 

vain osapuolten välistä vuorovaikusta, vaan se on syytä nähdä myös tapana, jolla tietyt 

toiminnat muokkaavat toisiaan. Valta ilmenee toiminnan yhteydessä sen sijaan, että se 

vaikuttaisi välittömästi yksinomaan kohteeseen. Se voi siis vaikuttaa parhaillaan tapahtu-

van toiminnan kulkuun tai niihin tapahtumiin, jotka mahdollisesti tulevat tapahtumaan 

tulevaisuudessa. (Foucault 1982, 219–220). Foucault’n mukaan yhteiskunta ilman valta-

suhteita on pelkkä abstraktio. Tällä hän viittaa siihen, ettei voi olla olemassa vuorovaiku-

tussuhdetta, jossa ei ilmenisi valtaa. Vain se, miten ja missä muodossa valta esiintyy, 

vaihtelee. (Foucault 1982, 222–223.) Tämä tarkoittaa sitä, että myös ne, jotka näyttäyty-

vät ”vallattomina”, ovat osallisina valtasuhteissa ja niiden ylläpitämisessä (Kantola 2010, 

84).  

  

Foucault’n valtakäsityksen mukaisesti valtasuhteet ovat sisäisiä ja olennaisia pikemmin 

kuin ulkoisia ja satunnaisia. Koska valtasuhteet siis tekevät yksilöstä sen mitä hän on ja 

muovaavat häntä subjektina ja yksilönä, yksilöä ei voi määritellä eikä ymmärtää ilman 

häntä muovaavia valtasuhteita, tai tunnistamatta ja analysoimatta hänen kykyään tai tai-

pumustaan omaksua tiettyjä rooleja valtasuhteissa. (Kusch 1991, 111.) 

 

 Yksi Foucault’n valtakäsityksen oleellisimpia sukupuoleen kietoutuneita käsitteitä on 

diskurssi. Michael Foucaultin mukaan diskurssit ovat kulttuurissa olevia, vakiintuneita 

tapoja puhua tietyistä aiheista, lausumien ryhmiä, jotka tarjoavat kielen, jonka avulla tiet-

tynä aikana voi puhua tietyistä asioista määrätyllä tavalla. Diskurssit tuottavat tietoa ja 

rajaavat pois muut tavat puhua esimerkiksi sukupuolesta (Koskela & Rojola 1997, 163–

164).   

 

Foucault ei etsi ruumiin muuttumatonta, alkuperäistä olemusta. Hänelle ruumis, kuten 

myös sukupuoli ja seksuaalisuus ovat kulttuurillisesti muodostuneita. Ruumis siis näh-

dään sidoksissa valtaan ja sen tavoitteisiin ja valta näin ollen toimii ruumiiden kautta. Ei 

siis ole olemassa niin sanottua ”luonnollista” ruumista, eikä näin ollen myöskään ”luon-

nollista”, oikeaa, sukupuolta. (Oksala 1997, 169.) Foucault’n mukaan ihmisen sukupuoli 

on siis itsessään vallan tulos ja tuotos. Tutkielman analyysivaiheessa puhuttaessa korjaus-

prosessista lääketieteellisenä toimenpiteenä on olennaista nostaa esiin käsite biovallasta. 

Foucault määrittelee biovallan ihmisruumiseen kohdistuvana elämää säätelevänä valtana. 
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Biovallan tehtävä on varmistaa, että väestö pysyy elinvoimaisena ja terveenä (Foucault 

2005, 39–45).   

 

Valta piileekin juuri diskursseissa eli puhetavoissa. Keskeistä on siis kiinnittää huomiota 

siihen, että sukupuolesta ylipäätään puhutaan, ja tämän lisäksi siihen, ketkä siitä puhuvat 

ja millä tavoin. (Foucault 1998, 17).  Tuottava valta nähdään tehokkaimpana. Väkivallan 

sijaan biovalta tuottaa kansalaisia ruumiillisina subjekteina. Esimerkiksi moderni valtio 

ei pyri niinkään vahvistamaan valtaansa väkivallalla, vaan ohjailemaan kansalaisia erilai-

silla normeilla, jotka säätelevät yksilöitä eri elämänalueita seksuaalisuudesta hyvään van-

hemmuuteen (Kantola 2010, 84–85).  

 

Foucault’lainen valta on normalisoivaa. Se siis itsessään tuottaa sen, mitä pidetään totuu-

tena ja normaalina (Pulkkinen 1998, 107). Modernissa yhteiskunnassa hallinta perustuu 

normalisaation pohjalle. Tämä vallan toimintatapa korostaa vallan ja tiedon kietoutumista 

toisiinsa. (Foucault 1982, 208.) Vallan ja tiedon välinen suhde korostuu analyysiosuu-

dessa varsinkin puhuttaessa päähenkilöiden paineesta pitää biologinen sukupuolensa pii-

lossa.  

 

Foucault (1982, 208) viittaa normalisoivaan valtaan myös käsitteellä jakavat käytännöt. 

Jakavat käytännöt saavat subjektin jakamaan itsensä erille muista. Subjektin jakaessaan 

itsensä erille muista perustuu kokemukseen, joka hahmotetaan poikkeavaksi normaalista. 

Yksilöiden jaottelu ja ruumiiden kurinpito on Foucault’n mukaan alkanut varotoimenpi-

teenä ruttoa vastaan. Jatkuva ja kaikkia koskeva jako normaaleihin ja epänormaaleihin 

yksilöihin on saanut binaarisen leimaamisen ja spitaalisten karkottamisen ulottumaan 

omaan aikaamme saakka. Nykyään jaottelun kohteet vain ovat uusia. (Foucault 1975, 

272.) Kohdeteoksissa korostuu useaan otteeseen jaottelun mukainen ajatus normaalista ja 

epänormaalista.   

 

Feministisessä tutkimuksessa on tarkasteltu kurinpidollisen vallan sukupuolittuneisuutta, 

ja tämän myötä on käynyt ilmi se, että naiset ovat sisäistäneet patriarkaalisen yhteiskun-

nan katseen ja tarkkailevat itse itseään. Tästä kertoo esimerkiksi nenän puuterointi, kar-

vojen ajeleminen ja nyppiminen sekä esimerkiksi painonhallinta. Useat feministiset tut-

kimukset osoittavat, että sukupuolittunut kurivalta perustuu normatiiviselle feminiinisyy-
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delle ja maskuliinisuudelle – naiseuden ja miehisyyden normeille ja ihanteille, joita pyri-

tään noudattamaan. Nämä ihanteet muokkaavat subjektiuksiamme. (Kantola 2010, 85.) 

Kohdeteosten päähenkilöt yrittävät samaan aikaan niin rikkoa kyseisiä normeja kuin osal-

taan myös sopeutua niihin.   

 

 

2.4 Queer-kirjallisuudentutkimus 

 

Queerin määrittely on sinänsä vaikeaa, koska termiä käytetään niin adjektiivina, substan-

tiivina ja verbinä. Tämän lisäksi queer-termi itsessään pyrkii välttämään sitovia määreitä. 

(Kekki 2004, 28.) Queer-tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, joka lähti liikkeelle 1990-

luvun alussa ja levisi nopeasti myös Eurooppaan. Queer-tutkimus on normikriittinen su-

kupuolten ja seksuaalisuuksien tutkimusta (Rossi 2015, 7). Queer-tutkimuksen taustalla 

ovat vaikuttaneet homo- ja lesbokirjallisuudentutkimukset. Kirjallisuudentutkimuksen 

alalla homo- ja lesbokirjallisuuden teoretisoinnin on katsottu lähteneen 1970-luvulla liik-

keelle yhteisistä kysymyksistä: Kuka on homo- tai lesbokirjailija? Mitä on homo- ja les-

bokirjallisuus? (Kekki 2004, 16.)  

 

Queer-tutkimus pyrkii yhdistämään homo-, lesbo-, bi- ja transtutkimusaloja sekä huomi-

oimaan sellaiset identiteettiä jäsentävät asiat kuten ”rodun”, etnisyyden tai luokan. 

Toiseksi queer-tutkimuksen pyrkimykseksi voidaan nähdä heteronormatiivisen ajattelun 

kyseenalaistaminen tarkastelemalla epäkonventionaalisia ja heterosentrismiä horjuttavia 

ilmiöitä niin vähemmistökulttuurissa kuin heteroseksuaalistetussa kulttuurissakin. (Kekki 

2004, 28–29.) 

 

Aiemmin homo- ja lesbotutkijat halusivat toiminnallaan vapauttaa homo- ja lesbokirjal-

lisuuden osaksi taiteen ja kulttuurin valtavirtoja tähdäten siihen, että se tulisi osaksi ka-

nonisoitua taidetta. Nykyinen queer-tutkimus puolestaan pyrkii haastamaan valtakirjalli-

suuden asettamalla sen kyseenalaiseksi ja osoittamalla, että toiseus on itseasiassa jollain 

tavalla läsnä ja löydettävissä myös kanonisoidussa kirjallisuudessa. (Kekki 2004, 14.) 

Ajatus siitä, että toiseutta on löydettävissä kaanonisoidusta valtakirjallisuudesta tukee sitä 

näkökulmaa, että vaikka queer-tutkimuksen katsottaisiin olevan suhteellisen uusi suun-

taus, ei aihe itsessään ole syntynyt tyhjästä.   
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Suomessa queer-tutkimus tuotti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä runsaasti 

korkeatasoista materiaalia, sekä heterouden normiasemaa alettiin kyseenalaistamaan. 

Queer-tutkimuksen käsitteitä alettiin kääntää suomen kielelle ja niitä alettiin ottaa käyt-

töön. Tällöin myös heteronormatiivisuuden käsite alkoi tulla tutuksi. (Rossi 2015, 7.)  

 

Heteronormatiivisuuden käsite voidaan nähdä yhtenä sytykkeenä 2000-luvun kritiikille, 

jota suomalaisessa populaarikirjoittelussa on kohdistunut feminismiin, seksuaalisuuteen 

liittyvään aktivismiin ja sukupuolentutkimukseen. (Rossi 2015, 15). Käsitteenä hete-

ronormatiivisuus tarkoittaa normatiivista oletusta siitä, että ihmiset jakautuvat kahteen 

toisilleen vastakkaiseen ja toisiinsa vetoa tuntevaan sukupuoleen, naisiin ja miehiin. 

Tämä heteronormatiivisuuden oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajatusmalli, 

joka pitää sisällään ajatuksen siitä, että kaikki ovat heteroita. (Alanko 2014, 6.)  

 

Käsite on 1990-luvulta asti asettunut niin queer-tutkimuksen kuin feministisen keskuste-

lun ja sukupuolentutkimuksen vakiosanastoon (Rossi 2015, 15). Heteronormatiivisuuden 

käsite on mahdollistanut sen, että käsitteen avulla on kiinnitetty huomiota heteroseksuaa-

lisuuden ja heteorisukupuolten luonnollistettuun ja etuoikeutettuun asemaan (Rossi 2006, 

19). Tätä aiemmin esimerkiksi tässäkin tutkielmassa yhtenä päälähteistäni käyttämän Ju-

dith Butlerin teoksissa on käytetty rinnastettavia käsitteitä kuten heteroseksismi, hetero-

seksistinen oletus sekä heteroseksuaalinen matriisi tai heteroseksuaalinen hegemonia 

(Rossi 2015, 16).  

 

Heteronormatiivisuuden rinnalle tutkielmani kannalta on oleellista nostaa myös toinen 

käsite, sukupuolinormatiivisuus. Sukupuolinormatiivisuudella tarkoitetaan sukupuoli-

identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskevia stereotyyppisiä oletuksia, jotka perustuvat 

perinteiseen kaksi sukupuolta käsittävään järjestelmään. Sen mukaisesti jokaisen olete-

taan olevan sukupuoleltaan joko mies tai nainen, sekä yksilön oletetaan ilmaisevan ja 

kokevan sukupuoltaan sille tyypillisellä tavalla. Toisinaan puhutaan myös cisnormatiivi-

suudesta, joka olettaa kaikkien olevan cis-ihmisiä. Normatiivisuus pitää sisällään myös 

oletuksen siitä, miten normista poikkeavuuteen tulee suhtautua. Tällaisia tapoja ovat esi-

merkiksi kyseenalaistaminen ja näkemättömäksi tekeminen vaikenemisen avulla. 

(Alanko 2014, 6.) 
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Queer-tutkimukselle merkityksellisiä ovat olleet niin Butlerin näkemykset sukupuolen 

performatiivisuudesta ja heteroseksuaalisesta, kuin niidenkin taustalla vaikuttaneet Fou-

cault’n ajatukset seksuaalisuudesta (ks. Rossi 2010). Heidän lisäkseen yhtenä Queer-tut-

kimuksen uranuurtajana on pidetty Eve Kosofsky Sedgwickiä (1950–2009). Sedgwick 

tunnetaan kenties parhaiten hänen tavastaan jäsentää seksuaalisuuteen liittyvän salaami-

sen merkitystä länsimaiselle kulttuurille aivan keskeisenä seikkana. Teoriaa hän nimittää 

kaapin epistemologiaksi.  (Rossi 2010, 25.) Sedgwickin näkemyksiä ja teoriaa kaapista 

hyödynnän tutkielmassa käsitellessäni kohdeteosten paljastumisen pelkoa ja sukupuoleen 

liittyvää salailua. 
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3 ”Häkki, jonka kaltereita moni cis-nainen ja -mies ei näe” – valta ja sukupuoli-

roolit 

 

Sukupuolirooleista ja -odotuksista sekä niiden haitallisuudesta käydään yhä enemmän jul-

kista keskustelua. Tästä kertoo esimerkiksi se, että sukupuolisensitiivisen kasvatuksen 

merkitystä pyritään lisäämään varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa. Silti ajatukset 

tytöistä ja pojista erilaisina, toistensa vastakohtina, elävät ja ovat läsnä arjen eri tilan-

teissa. Teknologia mahdollistaa lapsen sukupuolen selvittämisen jo ennen syntymää ja 

lapsen syntyessä ensimmäinen kysymys vanhemmilta kätilölle on, kumpaa sukupuolta 

hän edustaa. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 15.)  Tämä itsessään kielii jo siitä ajatuksesta, että 

sukupuolella on vaikutusta niin arkisissa valinnoissa kuin kasvatuksessakin.   

 

Sukupuoliroolit ovat osa sukupuolistereotyyppista ajattelutapaa. Sukupuoliroolit on mää-

ritelty odotusten ja normien summiksi, jotka kohdistetaan henkilön käyttäytymiseen, pu-

keutumiseen ja persoonallisuuteen hänen sukupuolensa vuoksi (Huttunen 1990, 9–10). 

Sukupuoliroolit voidaan nähdä käsittävän myös sen, millainen käytös liitetään kuhunkin 

sukupuoleen, ja mitä miehiltä ja naisilta odotetaan. Sukupuoliroolit ovat elinympäristöstä 

opittuja ja ne saattavat muuttua iän ja muotivirtausten myötä ja ympäristön paineiden 

vuoksi, sekä vaihdella yksilöstä, kulttuurista ja tilanteesta toiseen. (Keskinen & Hopea-

ruoho-Saajala 1994, 17–18.) 

 

Tässä pääluvussa käsitellään valtaa sukupuoliroolien kautta. Poika-teos edustaa aikaa, 

jolloin sukupuolen moninaisuuden aiheet tai sukupuoliroolit eivät olleet vielä juurikaan 

puheenaiheena. Ne näyttäytyvät vahvasti teoksen henkilöhahmojen arjessa, ajatuksissa ja 

mielipiteissä, mutta niitä ei juurikaan kyseenalaisteta. KJKT-teoksessa puolestaan henki-

löhahmot elävät selvästi jo maailmassa, jossa aiheista on enemmän tietoa.   

 

Ensimmäinen alaluku 3.1 käsittelee teosten päähenkilöiden lapsuudessa ja nuoruudessa 

koettua kamppailua sukupuoliroolien tiukkojen rajojen kanssa. Toisessa alaluvussa 3.2 

käsitellään kenties yhtä naiseksi syntyneiden suurinta sukupuoliroolista kantautuvaa odo-

tusta – äitiyttä.  

 

 



 

21 

 

3.1 Tyttöjen sukkahousuja, pinnejä ja pompuloita 

 

Teoksissa jo päähenkilöiden lapsuudesta asti toistuvat stereotyyppisten sukupuoliroolien 

mukaiset oletukset siitä, millaisia tytöt ovat verrattuna poikiin.  Roolikäsitykset muodos-

tuvat jo varhaisessa iässä. Lapsi oppii sukupuolirooleista seuraamalla aikuisten toimintaa 

ja puhetta. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 91). Tuskin kukaan ajattelee jokaisen naisen tai mie-

hen istuvan samaan muottiin, mutta tämä ei kuitenkaan näy sukupuolirooleja ylläpitä-

vässä puhetavassa. Tällainen yleistämispuhe häivyttää eroja tyttöjen välillä sekä poikien 

välillä (Ylitapio-Mäntylä 2012, 17).   

 

Teoksissa oletukset tulevat lähinnä ulkopuolelta mutta myös päähenkilöt toimivat usein 

opittujen stereotyyppisten ja sukupuolittuneiden oletuksien varassa. Sukupuoli toimii te-

hokkaasti vallan välineenä juuri siksi, että sitä pidetään kyseenalaistamattomana ja luon-

nollisena itsestäänselvyytenä. Näin se saa kaikessa rauhassa kuiskia meille esimerkiksi, 

millainen käytös on kenellekin sopivaa tai mahdollista (Aarnipuu 2008, 14). 

 

Sukupuoliroolit ja roolien synnyttämät odotukset näkyvät jo varhain henkilöhahmojen 

kasvuympäristöissä. Peetun äiti sanoittaa tuntemuksiaan, kun sai esikoispoikansa Pyryn 

jälkeen biologiselta sukupuoleltaan tytöksi syntyneen Peetun, seuraavasti: ”Kun sä Peetu 

synnyit, mä ajattelin että onneks. Onneks mulla on yks tyttö ja yks poika, mulla on mo-

lemmat, mä saan oppia molemmat kielet.” (KJKT, 60.) Lainauksesta tulee ilmi äidin aja-

tus siitä, kuinka eri biologisen sukupuolen omaavat lapset tulevat opettamaan hänelle eri 

kielen. Hän asettaa jo Peetun syntymähetkellä selkeän eron Peetun ja Pyryn välille, Pyryn 

kohdalla hän ”oli kauhuissaan, koska ei tiennyt yhtään miten se toimii” (KJKT, 60), kun 

taas Peetun kohdalla hän kuvitteli tilanteen olevan erilainen.  Äidillä on itsellään kokemus 

siitä, millaista on kasvaa ja varttua tyttönä: sukupuoliroolit ja -odotukset ovat hänelle 

omasta kokemuksesta jo tuttuja, joka antaa hänelle mielestään paremmat valmiudet kas-

vattaa tyttölasta.   

 

Teoksissa päähenkilöiden lapsuuden kuvauksessa tuodaan esille transsukupuolisten hen-

kilöhahmojen identiteetin kehitykselle tyypillistä toisen sukupuolen preferointia (ks. De-

vor 2004). Tämä näkyy Marionin kohdalla lapselle kasvun ja kehityksen kannalta tärkei-

den asioiden kohdalla, kuten leikkimisessä. Leikin avulla lapsi ilmaisee itseään ja luo-

vuuttaan. Stereotyyppisesti feminiinisemmät leikit tuntuivat hänestä aina väärältä: 
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Päivähoidossa tytöt leikkivät nukeilla. Katselin sitä ihmeissäni enkä tajunnut mi-

tään. En käsittänyt, mitä leikkimistä niissä oli. Päivähoitotäti teki ruudullisesta esi-

liinakankaasta muumin, jonka joulupukki toi. Siitä tykkäsin. Muuten leikin vain 

poikien kanssa. Pojat halusivat leikkiä juoksukilpailuja. Tulin aina viimeiseksi maa-

liin. Joka kerta vannoin, että vielä minä voitan. (Poika, 11–12.) 

 

Valtaan toisen sukupuolen preferointi kytkeytyy päähenkilöiden toiminnan vastaanoton 

kautta. Lapsi itse ei lähtökohtaisesti tiedä, mikä on hänen sukupuoliroolinsa puitteissa 

stereotyyppisesti hyväksyttävää käytöstä, vaan lapsen valitsemat käyttäytymismallit ovat 

riippuvaisia mallien tuottamisen seurauksista. Tällä tarkoitetaan sitä, onko vastaavanlai-

sesta käyttäytymisestä moitittu vai palkittu. (Määttä ja Turunen 1991, 31–32.) Monet lap-

set kokeilevat toisen sukupuolen vaatteita tietämättä tai tuntematta, että kokeilussa olisi 

mitään outoa tai epäsovinnaista. Tieto sukupuolen rajoista ja ristiinpukeutumisen kulttuu-

risista merkityksistä tulee aikuisilta (Aarnipuu 2008, 66). Marionin äiti tunnistaa, ettei 

lapsi tunne vetoa tyttömäisinä pidettyihin asioihin, mutta rohkaisee ja kannustaa Marionia 

siihen suuntaan tästä huolimatta: 

 

Sinisissä taloissa asui poika nimeltä Timo. Leikin sen kanssa Laivapuistossa. Yh-

tenä päivänä Timo tuli meidän ovelle kysymään, voinko minä olla. Sillä oli pikku-

sisko selän takana. Äiti kysyi pikkusiskon nimeä. ”Katso nyt Marioin, Viivilläkin 

on hame. Ottaisit Viivistä mallia.” (Poika, 11.) 

 

 

Tällainen kehotus viestii siitä, että olisi jollain tavalla parempi tai suotavampaa, että hän 

olisi enemmän Viivin kaltainen – enemmän tyttömäinen. On tavanomaista, että yleensä 

juuri biologisen sukupuolen mukaisesta käyttäytymisestä palkitaan ja vastakkaisesta ran-

gaistaan. Tällä tavalla lapset oppivat ne käyttäytymismallit, jotka ovat kummankin suku-

puolen kannalta toivotumpia ja tavallisempia. (Määttä & Turunen 1991, 31–32.) Suku-

puoleen kasvamisen ei tulisi olla kapea-alaista ohjaamista kaksijakoiseen sukupuolimal-

liin, vaan lapsen tulisi saada kokeilla sukupuolisuutensa rajoja (Vilkka 2010, 144). Äidin 

kehotus kuvastaa teoksessa juuri lapsen ohjaamista kaksijakoiseen sukupuolimalliin ra-

jaamalla häneltä kokeilemisen mahdollisuudet ja osoittamalla, että jompikumpi vaihto-

ehto olisi toista suotavampi.  

 

Peetun kohdalla toisen sukupuolen preferointi näyttäytyy hieman erilaisessa valossa. 

Peetu kuvaa mieltymystään stereotyyppisesti maskuliinisempana pidettyihin vaatteisiin: 

”Valitsin peetun vaatteet heti kun tiesin, mitä eroa on röyhelöpaidalla ja peetupaidalla, 
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peetutennareilla ja hello kitty-tennareilla.” (KJKT, 36.) Lainaus tuo ilmi sen, että valin-

taan liittyy tiedostaminen. Epäselväksi jää se, mitä Peetu tarkoittaa sanoessaan valin-

neensa röyhelöpaidan ja peetupaidan välillä heti, kun tiesi mitä eroa niillä on. Peetu näkee 

röyhelöpaidan ja hello kitty-tennarit selvästi vastakkaisina sille, millaisiksi hän käsittää 

peetupaidan ja peetutennarit. Röyhelöiden ja hello kitty-tennareiden voidaan nähdä edus-

tavan stereotyyppisesti feminiinistä ja tyttömäistä. Maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat 

kulttuurisia merkkejä, eleitä ja tyylejä, joita voi käyttää hyväkseen sukupuolta esittäessä 

(Ylitapio-Mäntylä 2012, 24). Peetun voi nähdä kapinoivan tätä feminiinisyyttä vastaan 

tietoisesti: ”Olen aina mennyt kohti Peetua kaikessa, koska se olen.” (KJKT, 36.)  

 

Tiedostaminen toistuu myös myöhemmin Peetun kohdalla. Peetu käy diagnoosiaan var-

ten konsultaatiossa, jossa hän joutuu avaamaan kokemuksiaan lapsuudestaan. Tällöin 

Peetu kokee tarvetta muunnella totuutta:  

 

Ensimmäistä kertaa tunsin tarvetta valehdella. Se oli välttämätöntä, että saan sen 

mitä haluan. Halusin asettua toden ja sen toivotun väliin ja vähän vain työntää to-

tuutta odotettuun suuntaan. Kerroin osatotuustarinoita. (KJKT, 41.) 

 

 

Osatotuuksissaan Peetu turvautuu stereotyyppisiin sukupuolirooleja ja -odotuksia mukai-

leviin elementteihin. Hän korostaa sitä, kuinka feminiinisiksi mielletyt asiat eivät koskaan 

tuntuneet omalta. Hyppynarut, kevätjuhlamekot, tyttöjen sukkahousut ja alusvaatepitsi 

toimivat Peetun esimerkeissä edustamassa tätä puolta osatotuuksista (KJKT, 41–42). 

Maskuliinisuuttaan hän vahvistaa esimerkiksi tuomalla esiin pitkät kalsarit, ninjahypyt, 

ja sinisen värin (KJKT, 42).  

 

Huomioitavaa on myös se, että Peetu kokee tarpeelliseksi sukupuolenkorjaamisprosessin 

aikana myös korostaa omaa maskuliinisuuttaan toteuttamalla näitä stereotyyppisiä suku-

puoliodotuksia saadakseen diagnoosin, jolloin hänen voidaan nähdä tuottavan osaltaan 

vallitsevaa sukupuolijärjestelmän. Butlerin sukupuoliteoriassa käsittelemiin sukupuolen 

performatiivisuuteen ja performatiiveihin liittyy aina huiputtamisen ja huiputetuksi tule-

misen mahdollisuus (Rojola 1998, 257). Peetu valitsee korostaa maskuliinisuuttaan jopa 

totuutta muuntamalla ja näin ollen tuottaa sukupuolta ja kuvaa itsestään miehenä.  

 

Marion iloitsi siitä, ettei hänen äitinsä pakottanut häntä pitämään pitkiä hiuksia eikä os-

tanut pinnejä ja pampuloita (Poika, 16). Kampaajakäynnistä muodostuukin Marionille 
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hiusten leikkausta merkittävämpi kokemus, kun hän kokee kampaajan kanssa odottamat-

toman yhteyden: 

 

Minna, äidin kampaaja, ymmärsi minua alusta alkaen. Se kertoi, että lapsena sekään 

ei ollut kiinnostunut nukeista eikä sillä ollut tyttökavereita ja mieluiten se rassasi 

isänsä kanssa autoja. Sen isä opetti sille, miten moottori toimii. (Poika, 17.) 

 

 

Kielen lisäksi minäkuvan muodostumisessa auttavat samastumiskohteet, roolimallit, ku-

vat ja mielikuvat ihmisistä, jotka ovat jollain tavalla samankaltaisia (Aarnipuu 2008, 63). 

Marion kuvittelee löytäneensä Minnasta samastumiskohteen: hänkään ei ole innostunut 

tyttömäisiksi mielletyistä asioista. Löytynyt samastumispinta murenee kuitenkin nope-

asti, kun Marionin ja Minnan keskustelu jatkuu pidemmälle: 

 

Se oli kuitenkin hakenut kampaajalinjalle, ja vasta amiksessa siitä oli tullut naisel-

linen. Se sanoi, että minustakin tulisi joskus. En tajunnut, mitä Minna tarkoitti. En 

tuntenut olevani sen paremmin naisellinen kuin miehellinenkään. Minä olin minä. 

(Poika, 17.) 

 

Minnan väite siitä, että Marionistakin joskus tulisi naisellinen hämmentää häntä. Ihminen, 

johon hän hetken jo luuli voivansa samastua, osoittautuukin edustavan samoja stereotyyp-

pisiä sukupuoliodotuksia ja -rooleja kuin kaikki muutkin Marionin ympärillä. Tällöin 

Minna kommentillaan rikkoo myös samastumisen ja ymmärryksen tunteen heidän välil-

tään. Marion osoittaa lainauksessa sen, ettei koe istuvansa paremmin naiselliseen kuin 

miehiseenkään muottiin, eikä välttämättä koe edes tarvetta.  

 

Marion ei vielä varttuessaan osaa täysin sanallistaa ja määritellä sitä, miksi hän kokee 

olevansa erilainen, hän tunnistaa silti nämä tuntemukset itsestään:  

 

Olin niin kuin näytelmän Cyrano de Bergerac, se isonenäinen mies. Mutsi kävi 

katsomassa näytelmän viisi kertaa ja puhui siitä koko ajan, mutta minusta tuntui, 

ettei se pohjimmiltaan tajunnut mistä näytelmä kertoi. Minä tajusin heti. Se kertoi 

siitä, mitä on olla vääränlainen ja vajavainen, vaikka on sankari. (Poika, 27.) 

 

Samalla Marion vertailee itseään äitiinsä tekemällä heidän välilleen selkeän eron, siinä 

missä hänen äitinsä ei pysty näytelmään paneuduttuaankaan ymmärtämään näytelmän 

isonenäisen miehen ulkopuolisuutta, Marionille se on selkeää heti. Tämä johtuu siitä, että 

tunne siitä, että on vääränlainen ja vajavainen on Marionille tuttu ja omakohtainen.  
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Pohtimalla omaa paikkaansa sukupuolijakaumalla sekä Marion että Peetu kyseenalaista-

vat vallitsevat sukupuoliroolit ja niihin liittyvät odotukset: 

 

Nykyisin vanhemmat eivät kai mieti sekä tytön että pojan nimeä, kun lapsen suku-

puoli tiedetään ennen syntymää. Lasta aletaan kasvattaa sukupuolen mukaan jo sil-

loin kun se on kohdussa. Ostetaan vaaleanpunaiset tapetit ja verhot tai vaaleansini-

nen potta. Se ei ole oikein. Lapsi lokeroidaan ennen kuin se on syntynytkään. 

(Poika, 198.) 

 

Mä olen ollut poika ihan koko ajan. Kuka sanoo millainen on pojan keho? Kuka 

määrittää että tuollainen, samanlainen, noin menee lanne ja tähän rytmiin sykkii 

sydän. Pojan ruumis on mun, munlainen, minä. Umpimielinen lippispoika. Viekas 

puuhunkiipeejäpoika. Viisas, uskollinen valanvannojapoika. Mä olen ollut Peetu 

niin kauan kun olen ollut minä. Se että äiti haluaa Petran, on petos. (KJKT, 28.) 

 

 

Foucault’n (2002, 329) mukaan valtaa voidaan tutkia muun muassa sen vastustamisen 

kautta. Kun valta kyseenalaistetaan tai kieltäydytään kunnioittamasta sitä, joutuu se aloit-

tamaan vastatoimet. Päähenkilöt alkavat kyseenalaistamalla kahden sukupuolen ympä-

rille kietoutunutta sukupuolijärjestelmää ja järjestelmän hengissä pitäviä sukupuoliroo-

leja- ja odotuksia. 

 

 

3.2 Ydinperheleikkejä ja lapsenlapsitoiveita   

 

Naiseksi syntyneiden yksi kenties suurimmista sukupuoliroolin mukanaan tuomista odo-

tuksista liittyy suvunjatkamiseen ja äidiksi tulemiseen. Tämä johtunee siitä, että biologian 

kannalta katsottuna naiset ovat se sukupuoli, joka kykenee tuottamaan munasoluja, kan-

tamaan sikiöitä ja synnyttämään (Vuori 2010, 109). Tämä oletettavasti aiheuttaa kohde-

teosten päähenkilöissä ristiriitaisia ja vaikeita tunteita, sillä äitiys on niin ehdoitta liitetty 

naiseuteen, eivätkä he koe olevansa naisia.  

 

Peetun äiti pyytää Peetua harkitsemaan mastektomiaa vielä, sillä hän kokee, ettei Peetu 

”tiedä tarpeeksi siitä, mitä voit isona haluta olla” (KJKT, 97.) Äiti perustelee Peetulle 

leikkauksen väliin jättämistä myös tulevaisuuden kannalta vedoten siihen, ettei Peetun 

rinnat ole vain ja yksinomaan hänen, vaan ne ovat myös hänen mahdollisten tulevien lap-

sien: 

 

Sä alat nauttia rinnoistas myöhemmin. Se on ihan normaalia häpeillä niitä nyt. Tää 

kulttuuri seksualisoi kaiken. Ei haittaa ettei ole samanlainen kuin muut. Mutta usko 
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mua. Sä rakastat rintojasi vielä. Sä rakastat niitä, kun sulla on lapsia, jotka saa nii-

den kautta ravinnon. (KJKT, 97–98.) 

 

 

Peetun ja hänen äitinsä välisen suhteen kireyden voi aistia kaikista heidän vuorovaikutus-

tilanteistansa. Peetu ei koe hyväksyntää äidiltään, eikä täysin ymmärrä miksi. Perheillal-

linen, joka alkaa ruuan lomassa keveällä keskustelulla, muuttuu pian äidin valkoviinin 

sävytteiseksi avautumiseksi, jossa käy ilmi äidin näkökulma tilanteeseen:  

 

Kun sä sanot, ettet sä ole koskaan ollutkaan tyttö, se ottaa jotain multakin pois. Me 

tajuttiin toisiamme niin hyvin. Me oltiin samanlaisia. Kaikki ne asiat, mitä tytölle 

pitäisi kertoa – kaikki ne asiat, joita mä olisin kertonut sulle jos sä alkaisit odottaa 

vauvaa, kenelle mä ne nyt kerron? (KJKT, 60.) 

 

 

Äiti on peilannut Peetuun itsensä ja omia kokemuksiaan: tyttölapsen, joka kasvaa naiseksi 

ja hankkii aikanaan omia lapsia. Peetun hankkiessa lapsia hän saisi tehtäväkseen olla se 

henkilö, jonka puoleen kääntyä. Hän saisi jakaa kokemuksia, olla tukena ja ymmärtää 

tavalla, jolla vain toinen äiti voi ymmärtää. Äitiyden kokemus ja naisen suhde lapseen voi 

olla naisille rikastuttava ja vahvistava asia (Vuori 2010, 113).  

 

Äidin puheenvuoro saa Peetun tolaltaan. Hän tietää, mitä pitäisi sanoa, jotta äiti rauhoit-

tuisi, mutta päättää, ettei aio helpottaa äitinsä oloaan sanomalla mitään, sillä hän kokee 

olonsa loukatuksi (KJKT, 60). Peetu päätöksellään ei alennu asemaan, jossa hän lohdut-

taisi äitiään, mutta hän ei myöskään vaikenemisellaan vielä asetu keskustelussa äitiään 

vastaan.  

 

Peetun ja hänen äitinsä välinen vuorovaikutus kuvataan usein teoksessa yksipuolisena. 

Peetu kuvailee äitinsä puolustautuvan sillä, että hän sanoo kaiken ensimmäisenä. Lisäksi 

hän kokee, että äiti on perheessä aina se, joka ”unohtaa oman tunnelaatikkonsa tyhjennet-

tyä kysyä meiltä muilta, että mitä mieltä te olette” (KJKT, 12). Peetu itse puolestaan tah-

too ennen vastaamista pohtia, miten asia vaikuttaa häneen ja muihin ihmisiin (KJKT, 12). 

Siinä missä Peetun äiti kokee, että hän on vallan kahvassa silloin, kun hänellä on sana-

valtaa, käyttää Peetu usein vallanvälineenä pois sulkemista.  

 

Poika-teoksessa Miron äidin suhtautuminen mahdollisiin lapsenlapsiin on huomattavasti 

erilainen kuin Peetun äidillä:    
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Aluksi psykiatri kyseli, miltä äidistä tuntuu. Mutsi sanoi, että pelottaa ja jännittää. 

Hän ei haluaisi, että silvon itseäni, ja häntä mietitytti, miten minulla voisi enää olla 

hyvää seksiä. ”Lapsenlapsia en ole edes ajatellut. Se on lasteni oma asia.” (Poika, 

187.) 

 

Siinä missä Peetun äiti painottaa Peetun kohdalla juuri äitiyttä, Miron äiti puhuu vain 

lapsenlapsista yleisesti. Miron äidin lainauksesta käy ilmi se, ettei hän tee selvää suku-

puolittavaa rajanvetoa lastensa välillä perheenlisäyksen suhteen. Hän asettaa sekä Miron, 

että hänen veljensä Aaronin samalle viivalle.  

 

Peetun tapauksessa hänen äitinsä kokee Peetun vieneen häneltä vallan vaikuttaa lapsensa 

päätöksiin: ”Tää on ensimmäinen asia, josta sä päätät yksin, eikä sillä ole merkitystä mitä 

mä siitä ajattelen, vaikka tää sun korjaus korjaa mut myös.” (KJKT, 59.) Peetun päätös-

vallan lisääntyminen ja itsenäistyminen saavat äidin tuntemaan, että kaikki on yhtäkkiä 

muuttunut: ”Siitä on muutama hassu vuosi kun pesin teidän pyykkejä.” (KJKT, 59.) 

 

Äiti kokee, että tytön ja pojan äitiys on erilaista äitiyttä kuin kahden pojan. Kahden pojan 

äitinä oloa hän kuvailee ”ihan kauheaksi” (KJKT, 61). Äidin ajatuksissa kulminoituu su-

kupuoliodotusten merkitykset. Hänen reaktionsa viestii siitä, että hän tuntee kokeneensa 

menetyksen – hän on menettänyt tyttölapsensa. Hän on menettänyt mielikuvan siitä, mitä 

tyttölapsen saaminen merkitsee. Suhde äitiin saa joko (positiivisen) samaistumisen luon-

teen tai (negatiivisen) eron ja erilaisuuden merkityksen, riippuen lapsen sukupuolesta 

(Vuori 2010, 114). Äiti kokee tunteneensa Peetun kohdalla aluksi positiivisen samaistu-

misen, mutta se on riistetty häneltä. Peetua häiritsee ajatus siitä, että hänen äitinsä muis-

telee kaihoten aikaa, jolloin Peetu ei ollut vielä aloittanut sukupuolenkorjausprosessiaan: 

  

En uskalla ajatella, mitä äiti niillä valokuvilla haluaa tehdä. Katsooko se niitä ja 

huokaa, juo kahvia ja miettii sitä aikaa, jolloin sillä oli yks poika ja yks tyttö. Täy-

dellinen ydinperhe yks plus yks. (KJKT, 28–29.) 

 

Miron äiti puolestaan sanoittaa psykiatrin vastaanotolla sen, että hänelle korjausproses-

sissa vaikeinta on tottua ajatukseen siitä, että lapset eivät olekaan sellaisia kuin on toivo-

nut ja äidin tehtävä on hyväksyä se, että he kulkevat omaa tietään (Poika, 189). Taustalla 
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ei kuitenkaan ole ajatus siitä, että Miron korjausprosessi kumoaisi äidin omat sukupuoli-

rooleihin pohjautuvat odotukset, vaan enemmänkin pelko siitä, että Miro tulisi toisiin aja-

tuksiin (Poika, 189).    

  

Teosten välillä on suuri ero siinä, kuinka niissä tuodaan perhetematiikkaa esille. KJKT-

teoksessa nousee huomattavasti useammin esille äitiys ja ydinperheajattelu. Nämä teemat 

kytkeytyvät Peetun äidin henkilöhahmon ympärille. Peetun äiti ilmaisee puheenvuoroil-

laan sitä, kuinka kokee menettäneensä niin vallan vaikuttaa Peetun asioihin kuin tyttölap-

sensa. Poika-teoksessa Miron äiti puolestaan tuo esiin eri näkökulman samasta asiasta. 

Hänen mielestään vallan menettämisen hyväksyminen on äidin tehtävä, kun lapsi aikuis-

tuu.  

 

Sukupuoliodotuksiin ja perheenlisäykseen liittyvä analyysi täydentyy vielä myöhemmin 

tutkielman seuraavassa luvussa, joka käsittelee vallasta luopumista liittyen omaan kehoon 

ja steriiliyttä. Luvussa käsitellään myös sterilisaatiokeskustelua, jossa Peetu rikkoo äiti-

ään kohtaan liian pitkään jatkuneen hiljaisuuden.  
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4 ”Olin oma kotini, asuin minussa” – valta ja tila  

 

Erilaiset rakentamattomat, rakennetut, yksityiset, puolijulkiset ja julkiset tilat, joissa lii-

kumme ja vietämme aikaamme, määrittävät keskeisellä tavalla olemistamme. Tilat kyt-

keytyvät kysymyksiin minän ja maailman sekä tilan ja ympäröivän maailman välisestä 

suhteesta ja vuorovaikutuksesta. (Saarikangas 1998, 247.) Kohdeteoksissa vallan ympä-

rille kytkeytyy monitasoisia tiloja ja tilojen ulottautuvuuksia. Tilan ja vallan välinen 

suhde on väistämätön. Tilanjärjestelyiden ja tilallisten käytäntöjen voidaan nähdä olevan 

monin tavoin sukupuolittuneita ja sukupuolittavia. Lisäksi sukupuolinen ja paikallinen 

identiteettimme muotoutuu tilassa ja tilan käytössä. (Saarikangas 1998, 259.) En kuiten-

kaan rajaa analyysissani tilan käsitettä tarkoittamaan vain jotain konkreettista rakennettua 

tilaa, vaan hyödynnän käsitteen moniuloitteisuutta myös kuvaamalla tilan käsitteellä hen-

kistä tilaa.  

 

Tila-käsitteenä on moniulotteinen ja -merkityksellinen. Sen voidaan katsoa viittaavan 

sekä avaruuteen että (rajattuun) fyysiseen, geometriseen ja materiaaliseen tilaan ja edel-

leen rajoiltaan epämääräisempään mielentilaan. (Saarikangas 1998, 248.)  Liitän tilaan 

myös kehollisuuden käsittelyn, sillä teoksissa keho heijastaa tilaa esittämällä sen jonain 

sellaisena, joka on selkeästi jonkun omistuksessa oleva asia ja sitä koskee tietyt säännöt, 

mutta jonka valtadynamiikka muuttuu merkittävästi teosten edetessä. Lisäksi käsittelen 

myös ajallista tilaa, sillä teoksissa korostuu myös se, miten jotkut ajalliset jaksot ja tilat 

määrittävät keskeisellä tavalla päähenkilöiden olemista.  

 

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa käsittelen päähenkilöiden valtakamppailua 

omasta kehostaan. Valtakamppailu painottuu aikajaksollisesti päähenkilöiden sukupuo-

lenkorjausprosessin vaiheisiin. Ensimmäisessä alaluvussa nostan esille päähenkilöiden 

kokemuksia siitä, kun heillä on ollut valtaa päättää omasta kehostaan prosessin aikana ja 

heidän tuntemuksiaan eri vaiheiden aikana. Toisessa alaluvussa 4.2 käsittelen kehoon liit-

tyvästä vallasta luopumista. Vallan luopuminen liittyy päähenkilöiden elämässä oleelli-

sesti muun muassa murrosiän mukanaan tuomiin fyysisiin muutoksiin. Toisena merkittä-

vänä tapahtumasarjana esiin nousee sukupuolenkorjausprosessin vaiheet, joissa päähen-

kilöt luovuttavat vallan omasta kehostaan jonkun toisen käsiin.   
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Alaluvussa 4.3 paneudun puolestaan teosten perinteisimpiin tilan kuvauksiin, jotka kyt-

keytyvät valtaan. Käsittelen luvun alussa lyhyesti julkisia tiloja, jotka nähdään valtaa 

tuottavina. Julkisten tilojen käsittelyyn en syvenny niin tarkkaan tässä luvussa, sillä ne 

nousevat käsittelyyn myös seuraavan luvun 5 alaluvussa 5.1, jossa käsitellään salailun, 

paljastumisen ja kiinni jäämisen pelkoa, mihin tilat ja niiden tuottava valta oleellisesti 

kytkeytyvät. Luvun 4.3 pääpaino onkin niin sanotuissa omissa, henkilökohtaisissa ti-

loissa, joista tärkeimmäksi nousee esiin kodin käsittely suhteessa valtaan. Koti nähdään-

kin kirjallisuuden keskeisenä tapahtumapaikkana (Kurikka 1998, 10). Tämä pätee myös 

tutkielmani kohdeteoksiin, joissa koti nousee esille yhtenä keskeisimmistä tapahtumapai-

koista.    

 

4.1 Tissittömyys antoi selkärangan, kyvyn hengittää ja puoli metriä pituutta 

 

Transsukupuolisuus aiheuttaa useimmiten voimakkaan sukupuoliristiriidan tunteen, joka 

helpottaa vain sukupuolen korjaamisella. Korjausprosessin päämääränä on saada biologi-

nen sukupuoli vastaamaan koettua, sosiaalista, sukupuolta. Korjaamiseen sisältyy useim-

miten hormonihoitoja ja kirurgiaa. Prosessiin liittyvä kirurgia pitää sisällään genitaalialu-

een leikkauksien lisäksi paljon muitakin toimenpiteitä, kuten rintojen poistamista, pie-

nentämistä tai suurentamista, aataminomenan hiomista ja kasvonpiirteiden pehmentä-

mistä tai muuten muuttamista. (Aarnipuu 2008, 73).  

 

Korjausprosessi on vuosia kestävä elämänvaihe, jota edeltää usein vuosien harkinta. Suo-

messa prosessin ensimmäinen vaihe on se, että ihminen hakee omalta lääkäriltään lähe-

tettä transtutkimusyksikköön. Tämän useiden kuukausien mittaisen tutkimusjakson jäl-

keen seuraa noin vuoden kestävä niin sanottu tosielämän koe. Tällöin yksilö elää oikeaksi 

kokemassaan sukupuolessa, saattaa vaihtaa etunimensä ja usein aloittaa hormonihoidot. 

Osa leikkauksista on myös mahdollista tehdä tuolloin. Tosielämäkokeen onnistumista ar-

vioidaan vielä uuden intensiivisen tutkimusjakson puitteissa ja jos kaikki näyttää sujuvan 

hyvin, psykiatri tekee lopullisen diagnoosin ja kirjoittaa tarvittavat lähetteet sekä lausun-

not juridisen sukupuolen muuttamista varten.  (Aarnipuu 2008, 75.) Teosten päähenki-

löille sukupuolen korjausprosessi on erittäin tärkeä muutos niin henkisesti ja fyysisesti, 

mutta myös vallan näkökulmasta.  
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Peetu kuvaa korjausprosessiin kuuluvia lääkäritapaamisia siten, että hän ”suhtautuu jo-

kaiseen lääkäritapaamiseen kuin taisteluun” (KJKT, 40). Hän kokee taistelunsa olevan 

lääkärin näkökulmasta näkymätön, mutta silti lääkäri on tässä vaiheessa se, jolla on valtaa 

arvioida hänen taisteluaan. Vaikka hänen tulkinnastaan tilanteesta huokuu se, että lääkä-

rillä on tilanteessa häneen nähden suurempi valta, sillä lääkäri on arvioimassa Peetua, 

kuvaa hän silti omaa asemaansa taisteluna. Hän ikään kuin näkee siis taistelevansa val-

lasta tehdä päätöksiä ja muutoksia oman kehonsa suhteen. Tämä mukailee Foucault’n 

valtakäsityksen ajatusta minuuteen vaikuttavasta tuottavasta vallasta. Peetu pyrkii omalla 

käytöksellään muokkaamaan asiantuntijan mielipidettä hänen identiteetistään prosessin 

aikana.  

 

Yksi käänteentekevä vaihe sukupuolen korjausprosessissa teosten päähenkilöille on ma-

sektomia, eli rintojen poistoleikkaus. Peetun kohdalla masektomia on edessä vasta tule-

vana jouluna, mutta leikkaus nousee kuitenkin teoksessa esiin useaan otteeseen niin hänen 

omien odotustensa kuin käytyjen keskustelujen aiheena. Kuten luvussa 3.3 nousee esille, 

Peetun äiti kyseenalaistaa hänen päätöstään masektomialeikkaukseen menosta ja vetoaa 

muun muassa siihen, että hän tulee rakastamaan rintojaan myöhemmin, kun hänellä hänen 

lapsensa saavat ravintoa rintojen kautta (KJKT, 98). Peetu on kuitenkin päätöksensä teh-

nyt, sillä hänelle leikkauksessa on kyse jostain suuremmasta, vapaudesta.  

 

Hän kuvaa vapautta liittämällä sen konkreettisesti siihen vapauteen, ettei hänen joulun 

jälkeen tarvitse enää koskaan sitoa rintojaan (KJKT, 17). Vapauden voi Peetun tapauk-

sessa nähdä myös viittaavan vapauteen valita, vapauteen olla itse päättämässä omasta ke-

hostaan ja se muutoksista. Päätösvalta herättää kuitenkin Peetussa myös toisenlaisia tun-

teita. Ilman valtaa päättää omasta kehostaan ainoa suhtautumistapa muutoksiin on sopeu-

tua niihin, nyt tilanteen ollessa toinen Peetu tunnistaa myös valtaan liittyvät riskit: 

 

Pelkään sitä että masektomiassa menee jokin pieleen. Jos mä arpeudun järkyttä-

västi, jos ne sileään rintakehään kiinnitetyt nännit ei kiinnity kunnolla? Jos tikit ei 

mene siististi umpeen, se on ihotyypistä kiinni, ne sanoi. Jos se dreeninpoisto sat-

tuu. --- --- Mikä pointti kaikessa on, jos nyt saan jonkun komplikaation? Jos mä 

elän, mutta olen niin kuin muovia, jos multa menee tunto? (KJKT, 89.) 
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Vallan ja valinnan vapauden kannalta mielenkiintoista on myös Miron pohdinta korjaus-

prosessin alkaessa:  

 

Jos joku olisi kertonut minulle, kun olin ollut kymmenen tai kaksitoista, että saisin 

vielä muuttua kokonaan mieheksi, elämäni olisi ollut paljon helpompaa. Olisin val-

mistautunut muutokseen ja ollut rohkeammin poika ja mies jo silloin. Mutta jos ajat-

telen tarkemmin, olisin halunnut olla mies koko ajan, hetki hetkeltä. Olisin halunnut 

elää lapsuuteni ja nuoruuteni kokonaan poikana. (Poika, 179.) 

  

Miro käyttää lainauksessa ilmausta ”saa muuttua kokonaan mieheksi”.  Miron sanavalin-

nan ”saa muuttua” voi tulkita tarkoittavan joko sitä, että hän saa joltain luvan muuttua 

kokonaan mieheksi tai sitä, että hän saa tietää, että hänen on mahdollista joskus vielä 

aloittaa sukupuolen korjausprosessi. Koen jälkimmäisen tulkinnan tukevan paremmin 

Miron tarinaa, sillä hän on kyseisellä hetkellä oppinut vasta vähän aikaa sitten, mitä trans-

sukupuolisuus tarkoittaa ja että korjausprosessi olisi hänen kohdallaan mahdollinen. Fou-

cault’n valtateorian mukaan tieto ja valta kulkevat perustavanlaatuisesti käsikädessä, sillä 

tuottamalla tietoa oikeutetaan ja mahdollistetaan vallankäyttöä. (ks. Foucault 2005.) Mi-

ron kohdalla vasta tieto sukupuolen korjausprosessin mahdollisuudesta antoi hänelle yk-

silönä vallan tunnetta omasta sukupuolestaan.  

 

Lainauksessa hän myös pohtii sitä, kuinka hänen elämänsä olisi ollut helpompaa, jos hä-

nellä olisi ollut tietoa mahdollisesta korjausprosessista. Mielenkiintoista on, että hän ko-

kee, että olisi tuolloin voinut jo menneisyydessään olla rohkeammin poika ja siihen olisi 

riittänyt vain tieto tulevasta päätösvallasta korjausprosessinsa suhteen. Pohdinnassa ko-

rostuu jälleen tilallisuuden ajatus. Jos Mirolla olisi ollut koko ajan tieto siitä, että suku-

puolen korjausprosessi on hänelle myöhemmin mahdollinen, olisi hänenkin kohdallaan 

korostunut prosessia ennen tietynlainen ajallinen väliaikaisuus, joka näkyy Peetun ole-

muksessa teoksen tapahtumahetkellä. Peetulle on selkeää se, että korjausprosessia edeltää 

niin sanotusti pakollinen välitila, joka jakaa vahvasti hänen elämänsä kahteen osioon: 

syntyy aika ennen ja jälkeen (KJKT, 13).  

 

Masektomian jälkeen Mirosta tuntuu, kuin leikkauksen ja tissien lähdön myötä hänelle 

olisi tullut selkäranka ja hän olisi kasvanut puoli metriä pituutta (Poika, 205). Hän kuvai-

lee leikkauksen jälkeistä oloansa kuin olisi ollut euforian vallassa: 
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Tuntui kuin keuhkoni olisivat suurentuneet leikkauksessa. Sain ilmaa, laajenin, pys-

tyin hengittämään! Oli aivan kuin olisin asunut koko ikäni solukämpässä, jossa ei 

ollut mitään omaa, ja äkkiä olin herännyt kuin unesta ja omistin kaksi huonetta ja 

keittiön siistiltä alueelta. Olin oma kotini, asuin minussa. Olin löytänyt rajani. Mietin, 

miltähän minusta tuntuisi, kun saisin miehen sukuelimet. (Poika, 203.) 

 

Miron leikkauksen jälkeisissä tunnelmissa korostuu erityisesti kehollinen tilallisuus. Hän 

rinnastaa oloaan omassa kehossaan siihen, kun olisi saanut konkreettisesti enemmän elin-

tilaa. Hän rinnastaa myös kehoaan kotiin ja kotiin liittyvään valtasuhteeseen. Tilan eriyt-

täminen voi korostua rajojen näkyvällä merkitsemisellä, jolloin oma koti pyritään erotta-

maan ulkomaailmasta (Saarikangas 2002, 80). Miro toteaakin löytäneensä rajansa, jonka 

voisi nähdä selkeänä rajanvetona hänen itsensä ja ulkomaailman välille – nyt hän tuntee 

vihdoin kehonsa omakseen.  

 

Miron pohdinnassa hän heijastelee jo tulevaa miettien, miltähän hänestä tuntuisi sitten, 

kun hän saisi miehen sukuelimet. Masektomia oli itsessään Mirolle jo voimauttava koke-

mus, eikä sukuelinkirurgiaan päätyminen ole hänelle kuitenkaan itsestään selvä päätös ja 

hänelle annetaan aikaa pohtia valintaa. Miro perustelee päätöstään seuraavalla tavalla: 

”Ensin ajattelin, että jos siinä menee kyky saada orgasmi, en ota. Tarve tulla kokonaan 

mieheksi on kuitenkin tosi voimakas, pakottava” (Poika, 206). Miro käyttää teoksessa 

useaan kertaan ilmausta ”kokonaan mies” viitaten sukupuolenkorjausprosessiin ja tämä 

on myös yksi syy sukuelinkirurgiaan lähtemiselle. Se, mitä toimenpiteitä kokee riittäväksi 

sukupuolenkorjausprosessissa, on yksilöllistä, mutta sanavalinnoillaan Miro myös osal-

taan tuottaa kaksinapaista sukupuolijärjestelmää rinnastamalla kokonaisvaltaisen miehi-

syyden biologisiin ominaisuuksiin, kuten sukuelimeen.    

 

 

4.2 Väistämättömät muutokset ja ehdot, joita noudattamatta saa olla oma itsensä   

 

Teosten päähenkilöiden kohdalla käsittelen vallasta luopumista kehollisen tilallisuuden 

kautta. Kehollisen tilallisuuden puitteissa päähenkilöiden kohdalla vallasta luopuminen 

kytkeytyy erityisesti kahden tapahtuman ympärille, joista kumpikin liittyy vahvasti muu-

tokseen. Ensimmäinen niistä on murrosiän mukanaan tuomat kehon muutokset.  Trans-

sukupuoliselle kouluiän sukupuolinormatiivisuuden ja murrosiän mukanaan tuomat, ke-

hoa väärään suuntaan kehittävät muutokset voivat olla äärimmäisen ahdistavia kokemuk-

sia (Aarnipuu 2008, 72). 
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Siinä missä ennen murrosikää lapsi elää osana tiettyä viattomuutta, jossa sukupuolijako 

ei vielä ole hänelle selkeä eikä sukupuolta nähdä tärkeänä ihmisiä erottavana tekijänä, 

tulee tähän usein muutos (Huuska 1998, 21). Lapsen yhtenä mahdollisena selviytymis-

keinona sukupuoliristiriitaa kokiessaan voi olla esimerkiksi se, että hän kieltäytyy näke-

mästä sukupuolta itsellä tai toisilla. Hän voi myös kieltäytyä oppimasta sukupuoleen liit-

tyviä käsityksiä, jotka aiheuttavat ristiriitaa hänen omien tunteidensa kanssa. (Huuska 

2013, 53). Tämä näkyy teosten maailmassa esimerkiksi Marionin ajatuksista rintojen kas-

vusta: ” Tiesin, että tytöille kasvaisi kohta tissit, mutta en osannut ajatella että ne kasvai-

sivat myös minulle. Ajattelin, että en ollut niin tyttö, vaan jäisin väliin” (Poika, 53).  

 

Kuten Marionin kokemuksesta huomaa, viimeistään murrosikä tuo julki sukupuolijaon 

ehdottomuuden ja lapsuuden unelmat murenevat (Huuska 1998, 23). Siinä missä Marion 

lapsena oli äidin lähdettyä hänen ja veljensä yhteisestä huoneesta yhteisen iltarukouksen 

jälkeen rukoillut vielä sitä, että hänelle kasvaisi yön aikana pippeli (Poika, 14), joutuu 

hän nyt järkytyksekseen huomaamaan, että sen sijaan hänelle kasvaakin rinnat: ”Aloin 

olla murkku. Tunnustelin kipeitä ketunneniäni. Olin kauhuissaan, koska näytti vääjää-

mättömältä, että muuttuisin naiseksi. Istuin pimeässä, jotta en näkisi itseäni” (Poika, 63).  

 

Väärältä tuntuvat ruumiinosat ja piirteet saattavat herättää ahdistusta ja vihaa (Aarnipuu 

2008, 73). Tämä näkyi Marionin kohdalla myös tietynlaisena kontrollin puutteena omasta 

tilastaan ja kehostaan, ja hän lihoo kahden talven aikana kaksikymmentä kiloa ja kuvailee 

mahaansa valtavaksi ja naamaansa ämpärin kokoiseksi (Poika, 54). Hän kuvailee epätoi-

voiselta tuntuvaa vaihetta seuraavasti:  

 

Olin ihan yksin. Yhä edelleen rukoilin, että minulle kasvaisi muna. Minusta tun-

tui, että moni on tehnyt samassa tilanteessa itsarin. Ihmettä ei tapahdu, muna ei 

kasva, tulevaisuutta ei ole, jokainen päivä on epätoivoinen. (Poika, 54.) 

 

 

Rintojen kasvun lisäksi yksi olennainen murrosiän mukanaan tuoma muutos on kuukau-

tisten alkaminen, joka teki teosten päähenkilöiden kohdalla oman osansa vieraannutta-

malla heitä omasta kehostaan. Marionin kohdalla kuukautisiin liittyi häpeän tunnetta ja 

häpeän tunteen hän liittää erityisesti kokemukseen, jossa terveydenhoitaja tuli pitämään 

luokan tytöille oppituntia kuukautisiin liittyen ja ilmaisi julkisesti asian koskevan myös 

Marionia: ”Olin ihmeissäni, kun sitten menkkatunnilla terveydenhoitaja työnsi paketin 
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minunkin käteeni. Olin ajatellut, että menkat eivät voi tulla minulle.” (Poika, 56) Hän 

tunsi häpeää kuukautisten alettua terveyssiteiden ostamisesta itse, sillä hänestä ”jätkä jos-

sain vitun kassajonossa Libresse-paketit käsissään” (Poika, 91) tuntui väärältä. Myöhem-

min Miro koki helpotusta ja onnellisuuden tunnetta huomattuaan, että kovan treenaami-

sen johdosta kuukautiset jäivät pois (Poika, 145). 

 

Sukupuolenkorjausprosessi itsessään näyttäytyy päähenkilöille tietynlaisena päätösval-

tana omasta kehostaan, kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, mutta prosessi pitää kuitenkin 

sisällään jotain vaiheita, joissa vallitseva valta-asetelma pistää heidät jälleen alisteiseen 

osaan. Tällaiselle alisteiselle asemalle päähenkilöt teoksissa altistaa medikalisaatio. Lää-

ketieteellinen katse erottaa ihmisen kehon tämän identiteetistään keskittymällä niihin asi-

oihin, joita se voi aistien ja apuvälineiden avulla havainnoida (ks. Foucault 2013). Peetu 

sanoittaa tuntemuksiaan medikalisaatiosta pohtimalla sitä, että hänen on vaikea ymmär-

tää, että ”se kuka hän on, on jollekkin toiselle diagnoosi” (KJKT, 13). Tämä medikalisaa-

tion vaikutus korostuu esimerkiksi erilaisissa arvioinneissa ja lausunnoissa, joita päähen-

kilöt joutuvat diagnoosin saamiseksi hankkimaan, jotta sukupuolen korjausprosessi on 

mahdollista aloittaa. Tällöin lääkäri pyrkii arvioimaan ja laskelmoimaan lääketieteen ja 

sen säännöstön avulla potilasta ja hänen lausuntonsa määrittää sen, miten prosessi etenee: 

 

Ennen lupaa mennä masektomiaan tarvitsin toisen mielipiteen Tampereelta, lausun-

tojen jälkeen sain oikeuden henkilötunnuksen vaihtoon. Tein kaiken Tamperetta 

kohti, sitä yhtä pientä konsultaatiota. En halunnut että niiden diagnoosi on masen-

tunut, tai se 64.8, muu sukupuoli-identiteetin häiriö, jolloin ne voi alkaa roikuttaa 

sitä leikkausta, niin voi käydä. Mä olen niin nuori että voi jäädä jonoon pariksi vuo-

deksikin. Mä taistelin saadakseni dg:n 64.0: transsukupuolinen. (KJKT, 40–41.) 

 

Peetu kokee, että hänelle koko hoitoprosessi on painajainen, sillä hän kokee olevansa 

”yksityinen kundi” (KJKT, 41). Hoitoprosessi kuitenkaan ei jätä varaa yksityiselle, sillä 

siinä pitää päästää lääkärit sekä pään sisälle että iholle (KJKT, 41). Prosessin etenemiselle 

on välttämätöntä se, että altistaa itsensä arvioinnille ja niin sanotun valvovan silmän alla 

olemiselle. Mirossa korjausprosessiin lähtö herättää myös monenlaisia tuntemuksia:  

 

Totta kai sukupuolenkorjaukseen lähteminen oli rohkea veto. En tiennyt, mitä siinä 

tapahtuisi, paljonko se maksaisi ja mistä saisin tietoja. Kokeilin googlettaa, mutta 

aina tuli juttuja miehistä, jotka haluavat naisiksi. Tuli tunne, että en haluakaan kau-

heasti tietää. Ajattelin, että antaa asioiden tapahtua. Asiat tapahtuvat minulle ja tu-

levat sitä mukaa kuin kykenen ottamaan ne vastaan. Ei liika tieto etukäteen hyödytä, 

rupeaa vain pelottamaan. Parasta on ajatella vain päämäärää. (Poika, 181.) 
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Miro päättää luopua vallasta vaikuttaa prosessin etenemiseen suhtautumalla siihen siten, 

että antaa asioiden tapahtua painollaan. Tämä piirtää selvää eroa hänen ja Peetun välille. 

Peetun toiminta on prosessin aikana näyttäytynyt tietoisemmalta ja päämäärätietoisem-

malta, joka käy ilmi jo esimerkiksi siinä, että hän tarkkaan harkitsee mitä päättää kertoa 

ja tiedostaa samalla, miten tiedot voivat vaikuttaa prosessin lopputulokseen. Peetu myös 

käytti keinoja, kuten lääkäriin mennessä valokuvasi asunsa (KJKT, 40). Peetun toiminta 

mukailee Butlerin teoriaa sukupuolen performoinnista, sillä hän tiedostaen valikoi, miten 

toiminnallaan voi tuottaa haluttua kuvaa sukupuolestaan. Miron asenne prosessiin on 

huomattavasti luottavaisempi, mutta toisaalta siinä korostuu myös se, että hänellä on huo-

mattavasti vähemmän tietoa aiheesta.   

 

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten sekä korjausprosessin vaiheiden lisäksi merkit-

tävä hetki, jolloin kehollinen tilallisuus ja vallasta luopuminen kietoutuvat yhteen on ste-

rilisaatio. Sukupuolen korjausprosessiin kuuluu lain mukaan se, että kaksi psykiatria to-

distavat henkilön olevan transsukupuolinen, mutta tämän lisäksi laki vaatii lisääntymis-

kyvyttömyyttä. Lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus on erikoinen yksityiskohta laissa jo 

siitä johtuen, että sukupuolen korjausprosessiin kuuluu lähes poikkeuksetta sellainen hor-

monihoito, joka toimii itsessään jo kemiallisen steriloinnin tavoin ja sen aikana henkilön 

aiempi siittiö- ja munasolutuotanto lakkaa (Aarnipuu 2008, 216–217).  

 

Sterilisaation vaatiminen osana sukupuolen korjausprosessia on ihmisoikeuksien kan-

nalta myös erityisen ongelmallista. Peetu sanoittaa teoksessa sterilisaation ongelmalli-

suutta:  

 

Olen syönyt testosteronia niin monta vuotta, että olen jo steriili. Lakimme tahtoo, että 

olemme steriilejä, että meiltä viedään ihmisenä jatkumisen kyky. Vain sillä ehdolla 

saamme olla niitä ihmisiä, joita olemme. (KJKT, 72.) 

 

Hänen pohdinnassaan korostuu se, että laki riistää yksilöltä vallan päättää omasta suvun-

jatkamisesta pakottamalla valitsemaan sukupuolenkorjausprosessin ja sterilisaation vä-

lillä. Steriiliysvaatimuksen taustalla voidaan nähdä vaikuttavan sama heteronormatiivi-

nen ja sukupuolieron pyhittäminen kuin miesparien ja naisparien avioliiton vastustamisen 

taustalla (Aarnipuu 2008, 217). Tämä kielii yhteiskunnan rakenteellisesta ja merkittävästä 
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ongelmallisuudesta, sillä yhteiskunta pakottaa yksilön käymään läpi sterilisaation sen si-

jaan, että kyseenalaistettaisiin syitä sille, miksi transsukupuolisen lisääntyminen nähdään 

yhteiskunnassamme ongelmana, joka tulisi estää lain nimissä.   

 

Sterilisaatiokeskustelu KJKT-teoksessa kytkeytyy vahvasti Peetun ja hänen äitinsä ym-

pärille ja keskustelu itsessään heijastelee heidän välillään vallitsevaa valta-asetelmaa. 

Keskustelun alkua on käsitelty jo tutkielman luvussa 3.3, jossa käsitellään äitiyttä ja ydin-

perhetoiveita. Peetun äiti pyytää Peetua harkitsemaan rintojenpoistoa tulevien lapsien ta-

kia (KJKT, 97–98). Peetun äiti myös kokee menettäneensä vallan vaikuttaa Peetun asioi-

hin, sillä Peetu on tehnyt päätöksen korjausprosessiin lähtemisestä.  

 

Peetu sulkee usein äitinsä ulkopuolelle omista henkilökohtaisista asioistaan ja vaikenee, 

kun kokee ettei äiti kuuntele häntä, mutta tällä kertaa hän ei tyydy vaikenemaan ja niele-

mään äitinsä sanoja tekemättä omaa kantaansa selväksi. Äidin otettua esiin sen, että Pee-

tun tulisi ajatella tulevaisuuttaan ja harkita vielä valintaansa, Peetu rikkoo heidän väli-

sensä hiljaisuuden ja yksipuolisen keskusteluyhteyden sanallistamalla äidilleen tunteensa 

liittyen lapsien hankintaan: 

 

Äiti, mä en koskaan voi saada lapsia enää. Mut on rikottu. Mä tahdoin mennä rikki 

ja valitsin sen tietäen että niin käy. Mä olen syönyt testoja niin kauan, ettei äitiys 

mua enää pelasta. Halusin malttaa ja olla äitiä viisaampi. Halusin vain vetää rajan. 

Mutta siinä vaiheessa kylmä raivo imi mut mukaansa, enkä voinut sille enää mitään. 

Olen sietänyt tätä ihan liian kauan. -Mä olen steriili. Osaatko sanoa: ste-rii-li. Mä 

haluan olla ihan varma että nyt ymmärrät. Kokeile lauseessa. Ajattele vaikka koko 

sivun mainoskamppanjaa, näyttävää fonttia, hyvää aadeen tekemään leiskaa: Poi-

kani Peetu on steriili. Poikani Peetu on transsukupuolinen. Poikani Peetu on mies. 

Poikani Peetu on oma ihmisensä ja haluaa eri asioita kun minä. Kokeile? (KJKT, 

98.) 

 

Peetu halusi puheenvuorollaan vetää rajan ja osoittaa äidilleen, että tämä on asia josta 

puhuminen ei enää tule kääntämään hänen päätään. Lisäksi hän haluaa selventää, ettei 

äidiksi tuleminen ole hänelle enää mahdollisuus, sillä hän on transsukupuolinen mies. 

Peetu myös esittää äidilleen ehdon siitä, että ellei hän anna hänelle tilaa olla oma itsensä, 

ei myöskään Peetu aio antaa äidille tilaa elämässään:  

 

Äiti, rakastan sua helvetisti. Mutta mä en käy tätä keskustelua koskaan enää. Mä en 

ole sun pikkutyttösi, jota ujottaa. Mä en ole sun tyttösi, ja jos mä en voi olla sun 

poikasi, mä en voi olla sun lapsesi enää. (KJKT, 99.) 
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 Peetu vihdoin asettuu äitiään vastaan ja kääntää heidän välisen valtasuhteensa päälael-

leen asettamalla äidilleen selkeät rajat sen suhteen, mitä hän tilanteessa häneltä vaatii. 

Puhuessaan siitä, että hän on steriili Peetu korostaa sitä, että hän on tahtonut mennä rikki 

ja tehnyt valinnan lähteä sukupuolen korjausprosessiin tietäen, että niin käy. Vaikka ste-

riiliys ei välttämättä olisikaan toivottu ratkaisu, se on asia, jonka kanssa Peetu on valmis 

elämään, sillä hän kokee, että itseksi tulemisen hinta on niin kallis, että sen maksaa kai-

kesta huolimatta (KJKT, 92).     

 

4.3 Epäpaikkoja ja kodin turvaa 

 

Foucault (1982, 252) näkee tilalla olevan keskeinen merkitys kaikessa yhteisöllisessä elä-

mässä ja näin ollen myös vallan harjoittamisessa. Foucault (ks. 1975) painottaa myös eri-

laisten institutionaalisten tilojen osuutta vallan tuottamisen piirissä. Hän näkee, että esi-

merkiksi tilat kuten koulu, sairaala tai vankilat ovat keskeisessä osassa hahmottuessaan 

erityisesti vallan tuottamisen paikkoina. Tämä ajatus korostuu teosten maailmassa julkis-

ten tilojen kohdalla. Kahden toisilleen vastakkaisen ja toisensa poissulkevan sukupuolen 

olemassaoloa pidetään itsestään selvänä (Aarnipuu 2008, 210) ja tätä sukupuolten valta-

käsitystä tuotetaan erilaisten tilojen kautta. Tällaisia julkisia tiloja, joiden voidaan nähdä 

tuottavan sukupuolittuneita valtarakenteita teoksissa, ovat esimerkiksi vaatekaupat, kou-

lut, kahvilat ja hotellit. 

 

Peetun kamppailu julkisten tilojen valtarakenteiden kanssa ilmenee esimerkiksi kahvila-

valinnan yhteydessä: ”Mennään kahville, joo, mennään vaan. Paitsi pitää mennä niihin 

kahteen paikkaan, jossa on unisex-vessat.” (KJKT, 22.) Arkipäiväiset asiat, kuten ves-

sassa käynti osoittautuukin valtakysymykseksi, kun päähenkilöt jäävät pohtimaan, mitä 

vessaa heillä onkaan valtaa ja oikeutta käyttää, kun kumpikaan ei tunnu oikealta. Joskus 

rakenteellinen syrjintä tapahtuu hyvin konkreettisesti rakenteissa, esimerkiksi rakennuk-

sissa (Aarnipuu 2008, 214). 

 

 Se, että jotkut rakennukset ja tilat ovat sukupuolitettu kahdelle sukupuolelle, naiselle ja 

miehelle, ajaa kaikki ne, jotka eivät koe kuuluvansa kumpaankaan näistä sukupuolista 

tyhjän päälle. Marionin kohdalla tämä näyttäytyy vaatekauppojen kohdalla esimerkiksi 
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niin, ettei hän halua mennä niihin ollenkaan (Poika, 39). Tietoinen välttely saattaa onnis-

tua vaatekaupan osalta, esimerkiksi Peetu pyrkii ostamaan kaiken netistä, sillä hän kokee, 

että ”mun alkkarivalinta on mun” (KJKT, 37). On kuitenkin tiettyjä tiloja, joiden välttely 

ei ole yhtä helppoa, kuten kouluympäristö.  

 

Koulu on lapsille ja nuorille ympäristö, jossa he viettävät suurimman osan ajastaan, ja 

koulun merkitys asenteiden ja normien luojana on luonnollisesti huomattava (Alanko 

2014, 26). Moni transihminen on voinut koulussa todella huonosti (Aarnipuu 2008, 

2010). Osaltaan tämä selittyy todennäköisesti juuri koulun valtana tuottaa käsitystä suku-

puolesta ja sen kaksijakoisuudesta. Teoksissa tämä näkyy monissa koulun toimintata-

voissa, joissa tytöt ja pojat jaetaan karkeasti erilleen toisistaan.  

 

Sukupuolittaminen kouluympäristössä tulee teoksissa nopeasti vastaan toimintatavoissa, 

eikä sitä voinut paeta. Välitunnilta ei päässyt sisälle ilman sitä, että oli suorat jonot, joissa 

tytöt ja pojat olivat omissa jonoissaan (Poika, 52) ja ryhmätöissä opettaja jakoi oppilaat 

poikaryhmiin ja tyttöryhmiin (Poika, 34). Yksi ongelmaksi muodostunut ja pelottava aja-

tus päähenkilöille on koululiikunta. Marion koki, että pelottavinta olisi, jos liikuntatun-

neilla hänet laitettaisiin tyttöjen mukaan (Poika, 50).  Peetu puolestaan sai suorittaa lii-

kunnan omatoimisesti pitämällä liikuntapäiväkirjaa, joka auttoi häntä välttämään koulu-

liikunnan aiheuttamat vaikeat tilanteet: ”Ei tyttöjen tai poikien pukkaria, ei raivoa kenen 

uintivuorot menen sekoittamaan” (KJKT, 64). 

 

Pakollisen jompikumpi-asetelman synnyttämän sisäisen ristiriidan lisäksi täytyy joiden-

kin tilojen kohdalla sukupuolivähemmistön edustajan miettiä omaa turvallisuuttaan ja sitä 

voiko yksilö jo pelkällä olemassaolollaan aiheuttaa tietyssä tilassa itselleen turvallisuus-

uhkan.  Esimerkiksi väärä merkintä passissa voi aiheuttaa hankalia ja stressaavia tilanteita 

(Aarnipuu 2008, 230). Peetu pohtii tilojen hänen kohdallaan toteutuvia rajoituksia seu-

raavasti: 

 

Ei mennä halpaan majoitukseen, jossa on isot salit ja nais- ja miespaikat. Ei mennä 

ulkomailla majoituksiin, joka vaatii passit vakuudeksi. Ei varsinkaan maihin, joissa 

kahden naisen nukkuminen samassa huoneessa on jotenkin katastrofi. (KJKT, 22.) 
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Siinä missä tiettyihin tiloihin liittyy teosten päähenkilöiden kohdalta mahdollista turvat-

tomuutta ja pelkoa, voidaan koti nähdä näiden tilojen vastakohtana. Kotiin liittyy ajatus 

viihtyisästä turvapaikasta (Saarikangas 2002, 80). Peetu on muuttanut Aamun luo aikai-

sessa vaiheessa heidän suhdettaan ja hän kokee äitinsä olevan siihen tärkein syy (KJKT, 

47).  

 

Peetu kokee hänen ja äitinsä samassa tilassa olemisen keinotekoisena: ”Kun tulen käy-

mään, se keittää mulle teetä koska se haluaa kohtauksen, jossa äiti ja kotoa muuttanut 

lapsi istuvat kodikkaasti ja luottamuksellisesti keskenään ja jakaa asioita” (KJKT, 47). 

Vaikka äidin teehetkessä korostuu kodille tyypilliset asiat, kuten kodikkuus, lämpö ja 

luottamus, Peetu ei koe tilaa luontevaksi tai kodikkaaksi. Tämä korostuu myös vielä Pee-

tun asuessa lapsuudenkotona. Äiti onnistuu horjuttamaan Peetun kuvaa siitä, että hän saa 

olla kotiympäristössä luonnollisesti ja oma itsensä. Äiti tekee näin muun muassa kehot-

tamalla Peetua olemaan ilman rintojen sitomiseen käytettävää binderiä ”nyt kun kotona 

ollaan ja oman väen kesken” (KJKT, 48–49). Hän jälleen sanoillaan ikään kuin määrää 

Peetua tuntemaan olonsa niin mukavaksi, että hänen poistaisi binderin. Peetulle koti viih-

tyisän turvapaikan muodossa on jossain muualla – tyttöystävänsä Aamun luona. 

 

Peetun ja Aamu parisuhdetta värittää todella vahvasti se, että Aamu ilmentää ja edustaa 

Peetulle tulevaisuutta. Vaikka Aamu ja Peetu ovat olleet osa toistensa elämää jo ennen 

Peetun korjausprosessin alkamista haluaa Peetu visusti pitää Aamun erillään prosessista: 

”Aamu syyttää mua siitä, etten koskaan ota sitä mukaan mihinkään tärkeään. En lääkäriin. 

En sille tyhmälle äijälle, joka myönsi mulle testot. En sinne psykiatrille kun hain ensim-

mäistä dg:tä, Helsingistä” (KJKT, 13.). Peetun osalta Aamun pois sulkeminen on tietoi-

nen valinta, jota hän aikoo toteuttaa siihen pisteeseen asti, kun voi.  

 

Hän ei halua Aamua osaksi ”sairaalan epäpaikkoihin”, vaan haluaa, että Aamu on maail-

massa häntä varten (KJKT, 13). Epäpaikalla näen Peetun viittavan siihen, että sairaala ei 

ole hänelle merkityksellinen ympäristö, eikä hänellä ole siihen mitään henkilökohtaista 

sidettä. Kun ihminen tuntuu kuuluvansa tiettyyn paikkaan, se muuttuu osaksi hänen ko-

kemusmaailmaansa ja osaksi häntä itseään (Koho 2008, 62). Tätä puoltaa myös se, että 

Peetu on diagnoosin saavuttaakseen tietoisesti tuottanut sukupuoltaan esimerkiksi osato-

tuustarinoilla, jolloin Peetulle ympäristö ei toistu henkilökohtaisena, eikä hän koe sen 

liittyvän millään tapaa häneen itseensä.  
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Peetu liittää Aamuun vahvasti kodille tyypillisen turvallisuuden kokemuksen. Aamu piti 

hänestä huolen (KJKT, 100).  Hän haluaa, että Aamu on kotona, kun hän palaa tekemään 

niitä asioita ja toistamalla niitä rutiineja, jotka luovat Peetulle pysyvyyden tunnetta: ”Ha-

luan että se on niissä lököhousuissa, pesee kiipeilykamojaan, hioo käsikänsiään ja syö 

hernekeittoa lusikalla suoraan purkista” (KJKT,13). Aamun olemassaolo ikään kuin maa-

doittaa Peetua, jonka elämässä mikään ei tunnu olevan täysin hallinnassa:  

 

Olen syöksyvöillä kiinni, vyö kuristaa rintaa, ajatus laskuvarjosta ahdistaa, päässä 

nakuttaa tunne, että taas mennään Peetu, tää tapahtuu sulle taas. Jälleen kerran olet 

oman elämäsi matkustaja. Vihaan sitä etten hallitse minulle tapahtuvaa. Joudun 

elämään sen keskellä koko ajan, ja jos voin, koetan välttää sitä. En arvosta vuoris-

toratoja tai kauhuelokuvia tai tiedekeskuksen 4D-elokuvia. Mun elämä on seikkai-

lupuisto-selviämistä. (KJKT, 8.) 

 

Peetu pitää tarkoituksella äitiä erossa uudesta, tulevasta elämästään. Äidin tullessa kylään 

Peetun ja Aamun luokse, valitsee Peetu ajankohdaksi päivän, jolloin hän on varma ettei 

Aamu ole kotona (KJKT, 92). Peetu on päästänyt äidin vastahakoisesti turvapaikkaansa, 

mutta äiti ei sulaudu tähän tilaan:  

 

Äiti oli eksyksissä. Kehui Aamun ompelemat verhotkin, vaikka ne oli kaikkea 

muuta kuin äidin maun mukaiset: oranssinväristä batiikkikangasta, kuvioissa jotain 

mammutteja ja metsästäviä alkuihmisiä. Äiti istui luotisuorana, pelkäsi että tuoli 

kippaisi, meidän halvat ikeakalusteet. (KJKT, 95.)  

 

Koti kuvaa Peetulle tulevaisuuden tapahtumapaikkaa ja se on osin kytköksissä hänen ja 

Aamun yhteiseen konkreettiseen kotiin, johon hänen äitinsä ei tunnu enää kuuluvan. Tä-

täkin enemmän koti liittyy kuitenkin Peetun kohdalla Aamuun. Peetu haluaa ”Aamun 

olevan ensimmäinen ihminen siinä maailmassa johon hän tulee takaisin, kun on vihdoin 

korjattu” (KJKT, 14).  

 

Poika-teoksen alussa Marion, hänen veljensä ja äitinsä muuttavat Rovaniemeltä Tikkuri-

laan isän kuoleman jälkeen. Heidän kolmen yhteiseen kotiin Vantaalla Marion liittää on-

nellisia ja arkisia muistoja siitä, kuinka heillä ei tiukan taloudellisen tilanteen takia ollut 

paljoa, mutta se ei haitannut, sillä äiti viihtyi kotona, laittoi hyvää ruokaa ja piti kodin 

siistinä (Poika, 14). Marion liittää vahvasti kodin kuvaukseen äitiyteen ja hoivaan liittyviä 
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asioita, kuten äidin läsnäolon. Marion muistelee tarkkailleensa äitiä ja sitä, kuinka hän 

hoiti heidän kotiaan:  

 

Minusta oli mukava katsella salaa, kun äiti laitteli meidän kotia. Se silitti meidän 

vaatteet ja laittoi ne hellin käsin kaappiin. Se ei ikinä vain työntänyt vaatteita tai 

tyynyliinoja lipaston laatikkoon tai komeroon, vaan teki siisitit pinot. Aina se jo-

tenkin helli kaikkea, mitä se meidän kolmen kodissa kosketti. (Poika, 15.) 

 

Äidin alettua seurustella Rollen kanssa, moni asia muuttui: ”muutto, ero kavereista, iso 

uusi koti Hakaniemessä, Helsingin keskustassa asuminen ylipäätään, ja äidillä uusi mies, 

jonka kanssa sen piti laittaa kotia ja käydä tilaisuuksissa” (Poika, 49). Tällöin kodin si-

säinen dynamiikka myös muuttui, sillä sinne tuli uusi asukas. Siinä missä asunnon kodiksi 

tekeminen ja tilan haltuun ottaminen oli ennen ollut täysin äidin vastuulla, sillä hän oli 

ollut ainut aikuinen talossa, nyt kotia teki myös Rolle. Myös uuden kodin myötä Marionin 

ei tarvinnut enää jakaa huonettaan Aaronin kanssa, vaan hän sai oman huoneen. 

 

Huoneen merkitys kasvaa siinä vaiheessa, kun Marion alkaa olla murrosikäinen ja kamp-

pailee kehonkuvansa ja sen kanssa, että hänestä tuntuu, kun hänessä olisi mennyt jokin 

”vitusti pieleen” (Poika, 55). Marion löytää lohtua siitä, että saa huoneessaan olla poissa 

kaikkien muiden katseelta ja tehdä omia juttujaan: ”Kaksi talvea kökötin omassa huo-

neessani, tein läksyjä, mussutin pullaa ja katsoin televisiosta kaikki ohjelmat” (Poika, 54). 

Huoneen ja ulkomaailman kontrasti kuitenkin on suuri ja ulos lähtemiseen liittyy turvat-

tomuuden tunteita: 

 

Omassa huoneessani olin iso, minä isonin ja huone pieneni. Mutta kun astuin ulos 

ja piti lähteä kouluun, minä pienenin, talojen seinät näyttivät kaatuvan päälleni, par-

vekkeet työnsivät alahuultaan eteenpäin ja ikkunat irvistelivät. Porthaninkadun ylä-

mäki oli pitkä ja raskas, parempi oli ajaa kouluun pummilla ratikalla, istua takana 

ja mielellään nurkassa ja toivoa, että talvi olisi vieläkin pimeämpi eikä kukaan nä-

kisi minua. (Poika, 55.) 

 

 

Marionin nuoruuteen kuului myös kamppailua väkivallan ja päihteiden kanssa. Tosielä-

män karuutta saatetaan paeta mielikuvitusmaailmaan, unelmiin ja uniin – tai päihteisiin 

(Aarnipuu 2008, 72). Marion on aiemmin paennut tosielämää sulkeutumalla yksin huo-

neeseensa ja uppoutumalla esimerkiksi televisiosarjoihin, mutta löydettyään kaveriporu-

kan, johon hän tunsi vihdoin kuuluvansa, vaihtui pakokeino eristäytymisestä päihteisiin. 
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Rikottuaan äitinsä hänelle asettamia rajoja ja oltuaan humalassa ja aggressiivinen kärjis-

tyy yhtenä iltana tilanne siihen, että äiti heittää hänet ulos heidän kotoaan. Marion on 

mennyt tällöin humalassa kotiin ja tuntenut olonsa nurkkaan ahdistetuksi, kun ei saanut 

mennä koneelle ja tehdä mitä itse halusi, joten hän oli ”pultannut himassa umpikännissä” 

(Poika, 108).  

 

Marion päätyy tilanteen seurauksena asumaan väliaikaisesti mummonsa luona, poissa ko-

toa. Kodin voidaan nähdä olevan elämän tukikohta, jonka antaman suojan puuttuessa 

maailmalta ikään kuin puuttuu keskipiste, joten ihminen vailla kotia on myös ihminen 

vailla identiteettiä (Koho 2008, 63). Tämä kuvaa Marionin kohdalla myös tuota ajanjak-

soa, sillä vaikka äiti ottikin Marionin hetken kuluttua takaisin kotiin asumaan, kalvaa 

kuulumattomuuden tunne Marionin mukana vielä pitkään.   

 

Marionille kotiside muodostuu konkreettisen rakennuksen sijasta Helsinkiin. Pian sen jäl-

keen, kun he ovat muuttaneet Vantaalta, hän kokee, että Kalliossa hänen on huomattavasti 

helpompi olla: ”Jokainen saa olla vapaa ja olla niin kuin on. Sinne uppoaa kaikki. Se on 

meikäläiselle täydellinen turvapaikka” (Poika, 81). Marion ja hänen kaverinsa viettävät 

aikaa ympäri Helsinkiä kesät ja talvet, ja hän kokee, ettei siellä varmaan ole yhtään paik-

kaa, jota hän ei jo tuntisi (Poika, 98). Marion on sitä mieltä, että haluaisi asua Kalliossa 

vaikka koko ikänsä (Poika, 134). Kallio luo Marionille turvapaikan, joka syntyy siitä, että 

”sinne uppoaa kaikki”, näin ollen myös Marionin oma toiseuden ja erilaisuuden tunne 

häivyttyy.  
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5 ”Ei susta koskaan tule samanlaista ku mä” – valta ja toiseus 

 

Toiseudesta puhuvien tutkijoiden mukaan on tavallista, että ihminen määrittelee oman 

identiteettinsä toisten kautta. Tällöin omaa identiteettiä peilataan ja hahmotetaan toisen 

kautta erottaen itsensä vastakkainasettelun kautta. Toiseutta aiheuttavia tekijöitä voivat 

olla esimerkiksi luokka, rotu, sukupuoli, kansallisuus ja seksuaalinen suuntautuminen. 

(Hänninen 2013, 9–10.)  

 

Kansallisesti muodostuneet kulttuuri ja yhteiskunta ovat perinteisesti nähty ihmisten 

identifikaation kohteena, ja ne pyrkivät yhdistämään erilaiset ihmiset yhteen kansalliseen 

identiteettiin. Nämä yhdistämispyrkimykset ovat osa kulttuurillisen vallan rakennetta. Ti-

lanteessa, jossa yksilö tai ryhmä ei identifioidu valtakulttuurin antamaan muottiin, näh-

dään kulttuurillisen vallan toiseuttavan heidät. Toiseuttamiseen johtaa siis se, kun niin 

sanotusta normaalista tai keskiverrosta poikkeava yksilö tai ryhmä määritellään vähem-

piarvoiseksi enemmistön tai vallalla olevan diskurssin myötä. (Hall 1999, 51–53; Hänni-

nen 2012, 9–10.) 

 

Vähemmistöstä puhuttaessa merkittävää on se, mitä sanoilla käytännössä tehdään. Vä-

hemmistöä edustavaan ihmisryhmään saattaa liittyä sanoja, joihin on vuosien saatossa 

latautunut erilaisia tunteita. Vähemmistön ollessa alisteisessa asemassa sanojen mukana 

kulkee voimakkaita valtasuhteita tai sellaisten pelkoa. (Nousiainen 2020, 17.) Tämä nou-

see esille myös kohdeteoksissa yhtenä keinona toiseuttaa päähenkilöitä.    

 

Tässä pääluvussa käsittelen valtaa kohdeteoksissa toiseuden kautta. Toiseuden tunne ja 

oman paikan löytäminen ovat vahvasti läsnä molemmissa teoksissa. Päähenkilöt kamp-

pailevat teoksissa jatkuvasti ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kanssa. Vaikka kyseessä on-

kin nuoruuden ikävaiheelle ominaisia tuntemuksia, jotka kuuluvat itsensä etsimiseen ja 

oman identiteetin hahmottamiseen ja luomiseen, kytkeytyvät ne kohdeteosten kohdalta 

myös yhteiskunnallisiin toiseuttaviin rakenteisiin - päähenkilöt kamppailevat cis- ja he-

teronormatiivisessa yhteiskunnassa tuntien ulkopuolisuutta.  

 

Ensimmäisessä alaluvussa 5.1 käsittelen toiseuden piilottamista kaapin avulla. Kaapin 

käsitteen pohjaan Sedgwickin teoksessa Epistemology of the Closet (1990) esittelemään 
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teoriaan kaapin tieto-opista. Toisessa alaluvussa 5.2 käsittelen teosten päähenkilöiden ja 

heidän veljiensä välisiä valtasuhteita. Veljien ja päähenkilöiden väliset valtasuhteet ilme-

nevät teoksissa toiseuttamisen muodossa, joten tuon alaluvussa ilmi niitä keinoja, joilla 

veljien toimesta tapahtuva toiseuttaminen teoksissa toteutuu. Viimeisessä alaluvussa 5.3 

puolestaan käsittelen hetkiä, jolloin päähenkilöt eivät joudu toiseutetuiksi, vaan heidät 

sukupuolitetaan oikein myös ulkopuolisten toimesta.   

 

5.1 Jatkuva pelko siitä, että joku huomaa 

 

 

Sedgwick määrittelee kaapin metaforan tarkoittavan artikuloimatonta ja vaiettua aluetta, 

jonne seksuaalinen toiseus ja normien vastainen identiteetti on suljettu. Kaapin tieto-opin 

teorian perustana toimii huomio siitä, että kaappimetafora on länsimaisissa kulttuureissa 

näkyvän ja piilotetun sekä julkisen ja salaisen välisen rajankäynnin vertauskuva. Samalla 

siinä ilmentyy tietämisen ja ei-tietämisen rajankäynnin symboliikka ja tietoteoreettinen, 

epistemologinen, ongelma. (Sedgwick 1990, 2–3). Vaikka Sedgwick teoriassaan nimeää-

kin kaappimetaforan edustavan käsitteenä yleisesti seksuaalista toiseutta, on se luettavissa 

vahvasti myös kohdeteoksien sukupuolen toiseutena. Teosten päähenkilöt ovat osa suku-

puolivähemmistöä ja elävät toiseutettuina yhteiskunnassan, jonka kaksijakoisen sukupuo-

lijärjestelmän rajojen sisälle he eivät sovi.  

 

Salailulla, kertomatta jättämisellä ja paljastumisella on merkittävä rooli teoksissa. Kai-

kissa edellä mainituissa teoissa voidaan nähdä ilmentyvän kaapin, jolla päähenkilöt sa-

laavat sukupuolinormatiivisuudesta poikkeavaa olemistaan samalla painiskellen tiedon ja 

tiedottomuuden välillä. Kyseinen toiminta ja sen toistaminen näkyvät teosten päähenki-

löiden elämässä jo lapsuudesta saakka. Marion kokee pakottavaa tarvetta leikata polkka-

tukkansa, koska hän ei halunnut, että naapurissa asuva Heidi näkee, että Marionin olevan 

tyttö (Poika, 16). Ulkoisia piirteitä muokkaamalla biologisen sukupuolen, sukupuolen jo-

hon Marion ei koe millään lukeutuvansa, salailu muiden ihmisten joukossa onnistuisi hel-

pommin. Marion ei halua jäädä Heidille kiinni siitä, että on biologiselta sukupuoleltaan 

tyttö. 

 

Vaihtaessaan koulua Marionin äiti sai suostuteltua hänet menemään uuteen kouluun ha-

meessa: 
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Sen mielestä saisin hyvän alun uudessa koulussa, jos olisin tyttö, koska siellä ku-

kaan ei tiennyt että Tikkurilassa olin ollut poika. Se lupasi viisikymppiä, ne olivat 

muistaakseni markkoja, jos laittaisin ensimmäisenä päivänä kouluun hameen. 

(Poika, 50.) 

 

Hameella Marion voisi ikään kuin haudata salaisuuden siitä, että entisessä koulussaan hän 

oli ”ollut poika”. Lapset oppivat nopeasti, millaiset asiat saavat vanhemmissa aikaan hel-

liä, innostuneita ja ihailevia reaktioita ja millaiset asiat todennäköisesti eivät. Oikeanlai-

sen sosiaalisen sukupuolen omaksuminen on palkitsevaa ja siinä auttavat kaikki: koti, 

päivähoito, koulu, media, lastenkulttuuri. (Aarnipuu 2008, 66). Tämä näkyy Marionin 

äidin käytöksessä, sillä hän lahjomalla kannustaa Marionia ”olemaan tyttö”.  

 

Paljastumisen tunteet kasvavat ja kulkevat Miron mukana pitkään. Oli kyse sitten julki-

sessa vessassa käymisestä tai pukuhuoneen valinnasta, aina pitää pelätä paljastumista: 

”Koko ajan piti pelätä, että joku huomaa että olen tyttö, ja toisaalta en olisi voinut käydä 

naistenkaan pukkarissa.” (Poika, 143.) Nimi on tärkeä osa identiteettiä ja minuutta, pa-

himmassa tapauksessa kuitenkin nimi voi olla myös paljastava tekijä: 

 

Pelkäsin kaikkea, missä oli nimenhuuto tai piti sanoa oma nimi ääneen. Mutsi luuli, 

että olen itsekäs ja laiska, kun en halunnut hakea postista sen Peter Hahnilta tilaamia 

vaatepaketteja. Inhosin mennä postin tiskille jätkänä ja näyttää passia, jossa luki 

Susanna Marion ja oli naisen sotu. (Poika, 71.) 

 

Sekä Foucault että Butler korostavat tietämisen ja tietämättömyyden merkitystä valtasuh-

teissa. Foucault’n (2002, 9–14) mukaan tiedon ja sen, mitä tieto tietää, välillä ei voi olla 

luonnollisen jatkumon suhdetta. Niiden välillä voi ainoastaan olla väkivalta-, dominointi-

, valta-, voimakeino- tai pakottamissuhteita (eng. force). Tieto voi myös olemuksellaan 

yksinkertaistaa asioita ja ohittaa joitain merkittävänäkin pidettyjä asioita. Tieto ei perus-

tele toimiaan, eikä perustu välttämättä mihinkään absoluuttiseen totuuteen. Butlerin 

(2004, 215) mielestä se, kuka on oikeassa tai ylipäätään olemassa ja mikä totta, liittyy 

kiinteästi tiedon käsitteeseen. Butler ja Foucault ovat samaa mieltä siitä, että kyse on eh-

dottomasti myös vallasta. Tieto on valtaa ja tiedon omistaja nauttii vallasta. 

 

Tiedon ollessa valtaa, voidaan tietoa käyttää myös aseena toista vastaan. Tämä näyttäytyy 

Peetun pelossa siitä, että aina ollessa uuden ystävän kanssa on se riski, että kadulla vas-

taan tulee joku ”yläasteajan kusipää” (KJKT,23). Tällöin menneisyydestä tutulla henki-

löllä on valtaa niin sanotusti ”outata” Peetu, kuten aiemmin on käynyt: 
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Ai Petra, sä olet kasvattanut rintalihakset. – Sussa olikin aina vatsastapuhujan vikaa, 

mutta oletsä nielassu sen sun nuken. – Vittu susta tuli söpö kundi. Mut olitkin aina 

helvetin ruma nainen. – Petsku hei vai mikä sä nyt sit olet, Petra, laitatko mun siskoa 

jos saan tulla katsomaan. Olen aina halunnut nähdä miten friikit panee? (KJKT, 23.) 

 

 

Peetulta riistetään tilanteessa valta päättää, avaako seuralaiselleen sukupuoltaan tai men-

neisyyttään sen enempää ja hänet ikään kuin revitään väkisin ulos kaapista ilman suostu-

musta. Tällöin menneisyyden tuttu pääsee nostamaan esille Peetulle aran ja yksityisen 

aiheen esille julkisesti ja nöyryyttävällä tavalla. Tilanne on kuitenkin vain yksi monien 

samankaltaisten joukossa. Peetu pohtii, että ollessaan Aamun kanssa tilanteet ovat hel-

pompia, sillä ”se onnistuu pelkällä läsnäolollaan lannistamaan ne kusipäät” (KJKT, 23).  

 

Butler korostaa tunnistamisen tärkeyttä. Hänen mukaansa tunnistamisella tarkoitetaan 

sitä hetkeä, jolloin huomaamme toisemme ja tulemme itsekin huomatuiksi. Se tapahtuu 

pääosin, joskaan ei ehdottomasti, verbaalisen kommunikaation kautta, kielen avulla. Ta-

pahtuma on kahden subjektin välinen. Se vaatii samastumista, empatiaa ja toisen tiedos-

tavan olennon olemassaolon todentamista ja hyväksymistä. (Butler 2004, 132.) Tunnista-

misen hetkeä kuvaa Peetun aiempaan kokemukseen hyvin erilainen kohtaaminen, jossa 

Miro törmää Timoon, vanhaan lapsuudenkaveriinsa: 

 

Meille tuli vuokrafirmasta liikenteenohjaajaksi Timo, jonka kanssa olin leikkinyt 

Laivapuistossa. Se ei tuntenut minua. ”Me oltiin samalla ala-asteella neljä vuotta”, 

sanoin. Timo meni hämilleen. ”Kuka sä olet?” ”Olin silloin Marion. Nyt olen Miro. 

Korjasin sukupuolta. Täällä kukaan ei tiedä. Älä kerro pomoille.” (Poika, 210.) 

 

Miro lähestyy itse Timoa tunnistettuaan hänet. Timo ei tunnista Miroa, joten Miro päättää 

itse valottaa tilannetta Timolle. Reaktio onkin toivottu ja positiivinen: ”Timo sanoi, ettei 

tietenkään kertoisi, ja lisäsi, että ei minun kannattaisi sitä salata.” (Poika, 210.)     

 

Peetu sanallistaa teoksessa epäreilun, mutta teosten päähenkilöille realistisen taakan, 

jonka kanssa heidän täytyy elää. Hän haluaisi tulla kohdatuksi itsenään, mutta sukupuo-

littuneessa maailmassa tämä ei ole mahdollista. Hänen pitää joko tulla itse kaapista tai 

ottaa se riski, että sen tekee joku toinen:  

 

Haluaisin olla hyville tyypeille Peetu, pelkkä peetu, ei etumerkkejä. Jos yritän sitä, 

naamalle kaatuu aina maailma, joka tahtoo palauttaa minut paikalleen. Mun pitää 

outata itseni kerta toisensa jälkeen tai ottaa riski. (KJKT, 22.) 
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Teosten päähenkilöt pyrkivät toiminnallaan pitämään kiinni kaapista, sillä jos he tulevat 

kaapista ulos tai joku riistää vallan tehdä sen heidän puolestaan, aiheutuu siitä toiseutta-

mista ja muiden suhtautuminen heihin muuttuu. Oman identiteetin salaaminen on nähty 

sekä yhteiskunnan heteronormatiivisuutta tukevana toimintana että itseä vahingoittavana 

ratkaisuna (Pakkanen 2007, 15). Päähenkilöt kaapin avulla pitävät minuutensa ikään kuin 

turvassa ulkopuoliselta arvostelulta, mutta niinkin oleellisen ja kaikkeen vaikuttavan 

asian, kuin minuuden, salassa pito lienee vähintäänkin raskas taakka. Samalla sukupuolen 

moninaisuuden häivyttäminen arkipäiväisestä katukuvasta pitää yllä sukupuolinormatii-

vista ja heteronormatiivista yhteiskunnallista kaappia. Kielletyistä ja normin vastaisista, 

kaappiin suljetuista seksuaalisuuksista on vaiettu länsimaisessa modernissa kulttuurissa, 

mutta samalla vaikeneminen tuottaa julkisen salaisuuden, ”tietämisen ja ei-tietämisen ar-

tikuloimattoman alueen, jolle rakentuu myös suuri osa yhteiskunnallista tietoa (Karku-

lehto 2007, 60). Tämä sama ongelmallisuus tietämisen ja ei-tietämisen välimaastossa rin-

nastuu seksuaalisuuden lisäksi myös sukupuoleen.  

 

 

5.2 Veljien ja itsestäänselvyyksien varjossa 

 

Toiseuttamiselle tyypillistä on se, että siinä vastakohtapareista paremmaksi itsensä ko-

keva vahvistaa omaa identiteettiään vastinparin kautta (Hall 1999, 53). Molemmissa koh-

deteoksissa tämä ilmenee veljien henkilöhahmojen muodossa. Sekä Peetu että Marion 

molemmat kasvavat ja varttuvat isoveljiensä rinnalla. Cissukupuoliset veljet edustavat 

teoksissa sitä puolta maskuliinisuudesta ja miehisyydestä, joka tulee heille itsestään sel-

vyytenä, mutta on transsukupuolisille mahdotonta. He edustavat heteronormatiivisuuden 

ja sukupuolinormatiivisuuden ihannetta, itsestään selvää normin mukaista heteroseksuaa-

lista maskuliinisuutta, jota kuvataan myös käsitteellä kulttuurinen maskuliinisuus. Kult-

tuurinen maskuliinisuus viittaa tietyssä kulttuurissa yhteisesti jaettuun käsitykseen siitä, 

mitä pidetään maskuliinisena (Jokinen 2000, 68). 

 

 KJKT-teoksessa Peetun isä sanallistaa tämän myös Peetulle sanoen, että Pyrylle kaikki 

on ollut helppoa (KJKT, 65). Peetu itsekin pohtii sitä, mikä kaikki on Pyrylle itsestään 

selvää ja tulee luonnostaan: 

 

Katsoin kateellisena, ja listasin, mikä kaikki oli sille itsestäänselvyys: Poikien 

hokkarit. Miesten mallin retkipyörä. Pyöräilyshortsit, joissa on munasyndikuppi. 
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Niiden ihmisten huomio, joiden huomiota se halusi. Niiden hyväksyntä, joita se 

arvosti. Maailma, joka antoi tilaa juuri sille, millainen se halusi kulloinkin olla. Se 

oli ihmissuhderebel, se oli anarkisti, se oli siloiteltu lobbaripoika. Maailma, joka 

antoi sen olla. (KJKT, 65.) 

 

Hänen listaamistaan asioista korostuu se, että pienet ja itsestään selvät asiat kuten miesten 

retkipyörä tai hokkarit. Vastapainoksi näille arkisille asioille Peetu heijastaa omaa koke-

mustaan veljeensä hyväksynnästä, hyväksynnän puutteesta ja huomiosta. Peetu haaveilee 

saavansa vielä jossain vaiheessa olla itsekin väkijoukossa huomaamaton ja Pyryn on aina 

saanut olla sitä, sillä ”maailma antoi sen olla” (KJKT, 65).   

 

 Länsimaisessa kulttuurissa tyypillisesti maskuliinisina ominaisuuksina pidetään tuntei-

den kontrollia, toiminnallisuutta, hallitsevuutta, suoriutumista, rationaalisuutta ja fyysistä 

voimaa. Maskuliinisuuden käsite rajaa ulkopuolelleen tyypillisesti feminiiniseksi määri-

tellyt piirteet, kuten yhteisöllisyys, emotionaalisuus ja empaattisuus. (Jokinen 2010 ,128). 

Peetun kuvaillessa Pyryä nostaa hän esiin juuri näitä maskuliiniseksi miellettyjä ominai-

suuksia, kuten sen, miten Pyry pääsi vakitöihin ensimmäiseen kesätyöpaikkaan, miten 

hän tapaili kaikkia haluamiaan tyttöjä ja miten hän oli oppilaskunnan puheenjohtajana 

(KJKT, 65). Kaikissa Peetun nostamissa asioissa toistuu tietynlainen suoriutuminen ja 

hallitsevuus.  

 

Yksi teoksissa korostuva maskuliiniseksi määritelty odotus on se, että miehen tulisi pys-

tyä suojelemaan läheisiään. Tämä näkyy jo lapsuudessa. Tyttölapsen odotetaan huolehti-

van pikkuveljestään huolehtivaisella, hoivaavalla ja äitimäisellä tavalla, mutta isoveljen 

oletetaan ottavan kunniakkaasti turpiinsa puolustaessaan sisarustaan. (Jokinen 2000, 69) 

Tämä ilmenee teoksissa niin, että Marionin veli Aaron sekä Peetun veli Pyry ovat mo-

lemmat puolustaneet heitä sellaisissa tilanteissa, jossa veljet ovat tulkinneet sisarustensa 

tarvitsevat suojelua:  

 

Broidi juoksi paikalla ja repi minut irti. Se ei lyönyt poikaa, erotti vain meidät toi-

sistaan. ”Et koske mun pikkusiskoon. Viisi metriä on hyvä, minuun kymmenen. 

Huolehdit itse, että turvaväli pysyy.” Aaron oli koulun kingi. Se on ollut joka kou-

lussa kingi ja se on kaikkialla kingi. Minun olisi tehnyt vielä mieli iskeä poikaa, 

mutta broidin asema oli ehdoton. Olin hiljaa, koska tajusin, että nyt oli hetki, jol-

loin kannatti olla tyttö. (Poika, 34.)  

 

Pyry tappeli mun puolesta, se hiljensi yläasteen ja lukion äänekkäät tyhmät. (KJKT, 64) 
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Foucault (2014, 42) painottaa sitä, kuinka valta on aina sidoksissa kieleen. Teoksissa nou-

see esille myös sellaisia tilanteita, joissa veljet tekevät sanavalinnoillaan eron itsensä ja – 

välille. Tämä erojen tekeminen perustuen yhtäläisyyksiin tai eroavaisuuksiin luo katego-

rioita. Kategorisointi tarjoaa kielenkäyttäjälle, eli tässä tapauksessa veljille, valtaa sanoil-

laan tuottaa toiseuden kokemuksen. Kategorisoinnin prosessi käyttää valtaa sen määritte-

lyyn, millaiset asiat ja ominaisuudet muodostuvat normaaleiksi ja mitkä jäävät normaa-

liuden ulkopuolelle jääden näin ollen epänormaaleiksi ja normaalille alisteisiksi (ks. Fou-

cault 2000). Normaaliksi määritelty on kuitenkin myös riippuvainen vastakohdastaan, 

sillä se tarvitsee olemassaoloon vastakohdan, joka on siihen nähden erilainen ja joka on 

mahdollista tuottaa toiseksi (ks. Butler 2006).  

 

Kategorisoinnilla toiseuttaminen tulee ilmi esimerkiksi tilanteessa, jossa Aaron ja Marion 

ajautuvat tappeluun. Sanaharkan päätteeksi Aaron käyttää ikään kuin yhtenä sanallisena 

nyrkin iskuna Marionista termiä pikkusisko (Poika, 101). Pikkusisko-sanaa käyttämällä 

hän laittaa Marionin tietoisesti sellaisen kategorian alle, johon hän ei koe kuuluvansa.  

 

Toinen tilanne, jossa kategorisointi tulee vielä voimakkaammin esille siinä, millaisia sa-

navalintoja päähenkilöistä käytetään, sijoittuu Peetun perheillallisella. Kepeä keskustelu 

saa nopeasti uusia epämiellyttäviä sävyjä, kun Peetun äiti alkaa muistella menneitä ja 

pohtia sitä, kuinka paljon kahden pojan kasvattaminen eroaa tytön ja pojan kasvattami-

sesta (KJKT, 61). Tällä ajatuksellaan hän niputtaa Peetun ja Pyryn pojikseen, joka aiheut-

taa Pyryssä vastareaktion:  

 

Kuule hei, ei meitä voi niputtaa, Pyry sanoi. – Ei Peetu ole mun kanssa sama. Et-

hän sä ole sama, hän sanoi minuun kääntyen. Hänen katseensa oli umpimielinen. 

– Ei susta koskaan tule samanlaista kuin mä. ... - Että siinä mielessä äiti voit olla 

ihan rauhassa, Pyry sanoi ylimielisesti. – Sulla on mut – ja sulla on toi toinen. 

(KJKT, 61.)  

 

Pyryn puheenvuorosta käy ilmi hänen tavoitteensa rakentaa kuilua hänen ja Peetun vä-

lille. Hän käyttää sanavalintoja kuten ”sama” ja ”toinen”, joilla hän pyrkii tekemään sel-

väksi sitä eroa, joka heidän välillään on, ja tulee Pyryn mielestä myös aina olemaan. Tämä 

veljien toimesta tapahtuma päähenkilöiden toiseuttaminen voi kuitenkin kieliä jostain si-

säisestä pelosta, joka tulisi näkyväksi, jos heidät pistettäisiin samaan kategoriaan. Miehet 
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voivat kokea pelkoa omia feminiinisiä puoliaan kohtaan ja myös sukupuoleen perustuvaa 

perinteistä valtarakennetta kohtaan, sekä sitä, mitä kävisi, jos valtarakenne murtuisi. (Nis-

sinen 2011, 26) Tämän voisi nähdä heijastuvan Pyryn kommentissa perheen sisäisenä 

valtarakenteen muutoksena ja sen pelkona, josta syystä hän kokee tarvetta sanallistaen 

toiseuttaa Peetua keskustelussa.  

 

Pyry ja Peetu saaavat riitansa sovittua ja Pyry ehdottaa Peetulle yhteistä tekemistä:  

 

Mitä sitten tehdään, kun sä olet toipunut. Kun sittenhän sä olet mukavasti täysi-

ikäinen. Lähdetäänkö kuppiloihin iskemään naisia? Minä mulkaisen häntä. Se 

dorka unohtaa Aamun. – Vitsi vitsi, Pyry sanoo vähän nolona. Olis kiva tehdä jotain 

broidijuttuja. Sitä vaan. Sä saat valita. Pelataan snookeria tai mennään carting-ra-

dalle tai jotain pimeetä. (KJKT, 78.) 

 

Pyryn ehdotuksen takana lienee hänen halunsa osoittaa tukensa Peetulle, mutta ehdotus 

samalla myös pitää rivien välissä sen oletuksen, että he voivat tehdä ”broidijuttuja” vasta 

Peetun leikkauksen ja toipumisen jälkeen. Miro ja Aaron puolestaan lähentyvät aikuis-

iällä ja he viettävät yhdessä aikaa viikonloppuisin autoja korjaillessa (Poika, 214). Mo-

lempien veljesten yhteinen tekeminen on stereotyyppisestä maskuliiniseksi luettuja akti-

viteetteja. Tämä ilmentää tuottavan vallan periaatteita maalaten kuvaa, että he eivät olisi 

voineet tehdä näitä asioita yhdessä jo aiemmin: heillä olisi voinut olla ”broidijuttuja” jo 

lapsuudesta lähtien, mutta esimerkiksi Pyry lainauksessa sijoittaa yhteisen tekemisen 

vasta tulevaisuuteen.    

 

Veljien osuus on henkilöhahmojen välisten valtasuhteiden tarkastelun kannalta mielen-

kiintoinen. Molemmista sisarsuhteista löytyy samanlaisia piirteitä: veljet toimivat pää-

henkilöille tietynlaisina esikuvina, mutta samalla myös vertauskuvina, joiden kohdalla 

ilmaan jää usein leijumaan se kuilu, joka erottaa heidät päähenkilöistä – veljien kohdalla 

maailma tuntuu olevan heille tehty. Samalla he kokevat tarvetta vielä päähenkilöiden su-

kupuolen korjausprosessia ennen tai sen aikana selkeästi erottamaan itsensä sisaruksensa 

edustamasta ”toisesta”.  

 

5.3 Väkijoukkoon sulautumista ilman katseita, jotka viipyilevät liian pitkään    
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Kohdeteoksissa sukupuolittuneiden valtasuhteiden kannalta merkittävä muutos tapahtuu 

silloin, kun päähenkilöt kokevatkin olevansa muiden silmissä miehiä ja heidät sukupuo-

litetaan jonkun muun toimesta oikein. KJKT-teoksessa Peetu käsittelee tilannetta lähinnä 

haaveena, joka tulee tapahtumaan kesän jälkeen. Peetu vetää kautta teoksen jokaisessa 

tulevaisuutta ja nykyhetkeä toisiinsa vertaavassa pohdinnassa selkää rajaa näiden kahden 

välille, hän kokee, että ” tämän kesän jälkeen kaikki resetoituu” ja tuleva masektomialeik-

kaus jakaa Peetun elämässä ajan vaiheisiin ennen ja jälkeen (KJKT, 13). Kuitenkin hän 

toivoo, että ihan kaikki ei muuttuisi, eikä ”jokainen side menneeseen elämään leikkauk-

sen jälkeen katkeaisi” (KJKT, 19). Leikkauksen jälkeiseen aikaan latautuu toiveita:  

 

Elämäni ensimmäisenä päivänä mä haluaisin olla kukatahansa. Se kukatahansa, jo-

hon katse ei osu. Joka saa mennä metrossa, ratikassa, junassa, lenkoneessa niin, että 

se on joku vain. Ei friikki, ei erityistapaus. Ei sellainen jota katsotaan hitaasti tai 

kaksi kertaa. (KJKT, 70–71.) 

 

Peetu haaveilee siitä, että hän voisi olla se, jonka ohi katse liukuu väkijoukossa (KJKT, 

40). Tällä tulkitsen hänen tarkoittavan sitä, että Peetu toivoisi voivansa ilmaista sukupuol-

taan ilman, että se kiinnittää ulkopuolisten huomiota. Peetu lataa siis lukuisia toiveita 

leikkauksen jälkeiselle ajalle, sillä silloin hän vasta toivoo tulevansa mielletyksi mieheksi 

myös ulkopuolelta. Tämä haastaa Butlerin ajatusta siitä, että sukupuolella ei ole alkuperää 

tai ettei se perustu biologiaan, vaan on täysin sosiaalisen ja kulttuurisen järjestelmän tuo-

tosta ja perustuu toimintaan ja toimintojen toistamiseen. Peetu on Butlerin teorian mukaan 

toiminnallaan performoinut miestä yhteiskunnan normien mukaisesti ja kokee sukupuo-

len omakseen, mutta silti häntä toiseutetaan eikä ulkopuolisten silmissä mielletä mie-

heksi.  

 

Marionin kohdalla merkittävä käänne on kaveriporukan hyväksynnän saaminen ja sitä 

kautta tuleva ”mieheyden ansaitseminen”. Maskuliinisuus on miehisten ominaisuuksien 

ideaali ja voidaankin nähdä, että mitä enemmän mies täyttää maskuliinisia määreitä, sitä 

enemmän hän on mies ja miehenä arvokas. Mieheksi ei synnytä, vaan mieheys ansaitaan. 

(Jokinen 2010, 129.) Marion oli alkanut viettämään aikaa Simon kanssa päivittäin ja 

heistä tuli hyviä kavereita. Pikkuhiljaa myös Simon kaverit alkoivat ottamaan häntä 

osaksi porukkaan (Poika, 79). Hän sai myös heiltä palautetta, joka oli vahvistanut hänen 

omaa miehisyyttään ja sukupuolen ilmaisuaan:   
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Simo sanoi, ettei minua voi kutsu Marioniksi, koska olen niin jätkä. ”Sä olet Make 

tai Makke”. Opettajatkin rupesivat sanomaan minua Makeksi, paitsi Raili Rakko-

lainen, uskonnonopettaja. Aaron oli helpottunut, kun en ollut enää Marion. Myös 

mutsi lopetti huutamasta minua nimeltä, jos näki kaupungilla. (Poika, 79.)  

 

Kaveriporukassa Marion sai nyt olla Makke, joka tuntui hänestä huomattavasti helpom-

malta, koska hän oli kipuillut syntymässä saadun nimensä kanssa jo pitkään. Samalla hän 

sai ikään kuin siunauksen siitä, ettei vanha nimi ole hyvä, sillä se ei ole tarpeeksi masku-

liininen, joltain muulta – ulkopuolelta. Marion kokeekin, että kaveriporukkaan pääsy on 

oleellinen tapahtuma hänen minuuden ja identiteettinsä rakentamisen kannalta: ”Jouduin 

tavallaan huonoon seuraan, mutta kuitenkin seuraan, jota ilman en olisi tässä. Tavallaan 

sain kavereilta kiertopalautetta, että olin tarpeeksi mies” (Poika, 81). Maskuliinisien omi-

naisuuksien voidaan nähdä tuottavan miehen kategorian, mitä enemmän maskuliinisia 

ominaisuuksia yksilö omaa, sitä enemmän hän on 'mies' (Jokinen 2010, 129). 

 

Marion saa tästä sysäyksen rohkeammin ja anteeksi pyytelemättä alkaa toteuttamaan 

omaa maskuliinisuuttaan. Siinä missä Peetu liittää toiseudesta luopumisen pitkälti leik-

kaukseen, kokee Marion jo ennen sukupuolen korjausprosessin alkamista tilanteita, joissa 

hänet sukupuolitetaan oikein ulkopuolelta ja häntä kohdellaan tilanteessa miehenä: 

 

Viereeni istui yksi tosi hyvännäköinen tyttö. Juteltiin pitkään. Kysyin, voisinko päästä 

saattamaan. Se sanoi, että hän on kauhean imarreltu, mutta hän on homoseksuaali ja 

hänellä on vakituinen tyttöystävä. Minä olin että öh äh öö joo. Se luuli minua jätkäksi! 

Itsetuntoni kohosi yhdessä hujauksessa taivaisiin. Jos ihminen voi muuttua sekun-

nissa niin kuin elokuvissa, minä muutuin silloin. Olin sanaton. En ruvennut selittä-

mään, että olen tyttö. Sitä paitsi haluan, että naiseni haluaa miestä eikä naista. (Poika, 

164.) 

 

Sukupuolenkorjausprosessin jälkeen Miron ajatuksiin unelmaelämästä liittyy hyvin pe-

rinteisiksi liitettyjä arvoja:  

 

Unelmaelämäni olisi joskus kolmevitosena sellaista, että Sonja ja minä oltaisiin nai-

misissa, meillä olisi kaksi lasta ja me asuttaisiin jollain brittityylisellä asuntoalueella 

kaksikerroksisessa rivarissa. Sahaisin duunissa Helsingin ja esimerkiksi Kirkkonum-

men väliä. Lauantaina käytäisiin koko perhe kaupassa ja minä olisin lasten kanssa 

sillä aikaa kun vaimo laittaisi ruokaa. Meillä kävisi siivooja. Sunnuntaisin mentäisiin 

koko perhe luontoretkelle. Lenkillä tai salilla kävisin neljä kertaa viikossa, vähintään. 

(Poika, 211.) 
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Miron haaveillessa lapsista, tyttöystävänsä Sonjan kanssa naimisiin menemisestä ja rivi-

talosta, tiedostaa hän kuitenkin sen, ettei nämä asiat ole hänelle niin yksi selitteisiä, vaikka 

hän nyt saakin elää elämäänsä yhteiskunnan silmissä miehenä: ”Tajusin, että tuskin saan 

unelmieni elämää. Harva saa. Ymmärtävätköhän ne olevansa onnellisia joilla on kaikkea, 

koti, muija ja lapset, työ ja oma itse” (Poika, 212). Miro pohtii, miten helposti voi käydä 

niin, että menettää kaikessa kiireessä oman minuutensa (Poika, 212). Minuuden paino-

arvo varmasti korostuu varsinkin silloin, jos sen saavuttaakseen on saanut tehdä töitä 

koko elämänsä, joten on luonnollista, että se on Mirolle perusarvo, josta ei tingitä.  

 

Miro kokee hänen ja Sonjan edustavan perinteistä yhteiskunnan normien mukaista paris-

kuntaa: ”Olen perusmies. Sonja ja minä mennään pian kihloihin. Sonja on tosinainen” 

(Poika, 213). Hän kokee sulautuneensa yhteiskuntaan miehenä ja kokee istuvansa yhteis-

kunnan miehelle asettamiin sukupuoliodotuksiin ja -rooliin hyvin. Samalla hän vahvasti 

osallistuu näiden odotusten ja roolien tuottamiseen esimerkiksi toteamalla, että ”nainen 

on kotona pomo” ja määrittelemällä Sonjaa ”tosinaiseksi” (Poika, 213). Tuottavan vallan 

heteronormatiivisuuteen ja sukupuolinormatiivisuuteen osallistuminen tuottamalla itse 

kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ongelmallista kuvaa sukupuolen moninaisuuden 

puutteesta on haasteellista, sillä yksilö on joutunut jo kärsimään valta-asetelmasta silloin, 

kun hän ei niin sanotusti ulkopuolisen silmiin sopinut kumpaankaan sukupuolen loke-

roon. Tämä aiheuttaa Peetussa vastareaktion myös siitä, että hän vihdoin toiseudesta 

eroon päästyään astuisi uudelleen esiin sukupuolinormatiivisesta massasta poikkeavana 

ja niin sanotusti toiseuttaisi itsensä uudelleen: ”Mä en halua olla esimerkki, opinkappale, 

uutisotsikko. Entä jos mä joka nyrkkiin käveltyäni haluaisin olla postoperatiivisesti vaan 

ihan vitun hiljaa. Minä” (KJKT, 25). Vaikka yksilö tasolla Peetun kaltainen päätös on 

enemmän kuin ymmärrettävä, on moninaisuuden representaatiolle huutava tarve. Tarvi-

taan lisää tietoa ja viestintää, poliittisia aloitteita ja päätöksiä sekä ihmisiä, jotka näyttävät 

esimerkkiä muille (Aarnipuu 2008, 235).   
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6 Päätäntö 

 

Tutkielmalleni kohdeteoksiksi valikoituivat Marja Björkin teos Poika ja Siri Kolun pie-

noisromaani KJKT, sillä molemmissa teoksissa käsitellään nuoren transsukupuolisen 

päähenkilön kokemuksia ja kasvamista osana hetero- ja sukupuolinormatiivista yhteis-

kuntaa. Lähdin tutkielmassani tutkimaan sitä, millaisia sukupuoleen pohjautuvia valta-

suhteita kohdeteokset pitävät sisällään ja miten nämä havaitut valtasuhteet teoksissa nä-

kyvät ja näyttäytyvät. Tämän lisäksi lähdin etsimään vastauksia siihen, kenellä teoksissa 

on valta määritellä yksilön sukupuolta. Lähdin tarkastelemaan kohdeteoksiani lähiluvun 

kautta apunani lähilukua tukeva viitekehys.    

 

Kohdeteoksista löytyi runsaasti eri valtasuhteita, joka tukee Foucault’n näkemystä siitä, 

että valtaa on kaikkialla. Teoksista nousee esiin niin henkilöhahmojen välisiä, yksilön 

sisäisiä sekä yksilön ja yhteiskunnan välisiä valtasuhteita. Henkilöhahmojen väliset val-

tasuhteet näyttäytyvät teoksissa sanoin, teoin ja odotusten luomien roolien muodossa. Sa-

nat ovat isossa roolissa siinä, miten teoksissa henkilöhahmojen väliset valtasuhteet näyt-

täytyvät puhuttaessa sukupuolesta. Sanoilla luodaan teoksissa jatkuvasti eroa sukupuolten 

välille ja näin ollen korostetaan stereotypioita ja sukupuolirooleja. Henkilöhahmojen vä-

liset valtasuhteet näyttäytyvät teoksissa myös väärinsukupuolittamisella. Teosten päähen-

kilöt tulevat väärinsukupuolitetuiksi niin tuntemattomien kuin tuttujenkin toimesta, ja vä-

lillä toiminta on selkeästi tiedostettua ja tarkoituksenmukaista väärinsukupuolittavan osa-

puolen taholta. Päähenkilöitä myös toiseutetaan teoksissa kategorisoimalla heidät käyt-

täen sanavalintoja, jotka rakentavat eroa heidän ja cissukupuolisten henkilöhahmojen vä-

lille.  

 

Sanat eivät näyttäydy teoksissa ainoastaan luomassa alistavia tai toiseuttavia valtasuhteita 

henkilöhahmojen välillä. Teoksissa nousee esille myös tilanteita, joissa päähenkilöt ko-

kevat, että heidän maskuliinisuuttaan tai sukupuolen ilmaisuaan vahvistetaan palautteen 

avulla tai heidät sukupuolitetaan oikein. Tällöin henkilöhahmojen väliset valtasuhteet 

näyttäytyvät teoksissa jo lähtökohtaisesti neutraalimpina. Tällöin valtasuhteet eivät pe-

rustu sille, että toinen osapuoli kokee olevansa valta-asetelmassa jollain tavalla korkeam-

massa roolissa ja näin ollen kokee oikeudekseen asettaa päähenkilöitä haavoittuvaiseen 

tilanteeseen käyttämällä heihin jotain aiemmin mainituista valtakeinoista. Tämä teosten 
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henkilöhahmojen välisen vallan tuottaminen sanoin palautuu Foucault’n näkemykseen 

siitä, että valta piilee diskursseissa. Sillä kuinka sukupuolesta puhutaan, kuka siitä puhuu 

ja mitä siitä puhutaan, on merkittävä rooli siinä, millaisena näemme sukupuolen yhteis-

kunnassamme.  

 

Sanojen lisäksi ja niiden rinnalla henkilöhahmojen väliset valtasuhteet näyttäytyvät teok-

sissa teoin. Tämä näkyy kohdeteoksissa esimerkiksi niin, että päähenkilöitä palkitaan, tai 

annetaan muilla tavoilla tekojen avulla ymmärtää, että syntymässä määritellyn sukupuo-

len mukainen ilmaisu olisi jollain tavalla suotuisampaa ja hyväksyttävämpää. Tämä ai-

heuttaa sen, että päähenkilöt kokevat, etteivät he voi kyseisessä ihmissuhteessa koskaan 

olla tarpeeksi toiselle osapuolelle vain olemalla omia itsejään. Selkeimmin tällaista suh-

detta teoksissa kuvastaa Peetun ja hänen äitinsä välinen suhde KJKT-teoksessa. Kyseinen 

ihmissuhde on mielenkiintoinen jo sinällään, että se on yksi läpi teoksen kantavista Pee-

tun mieltä vaivaavista ongelmista, johon hän palaa aina uudelleen ja uudelleen keskuste-

luissaan ja pohdinnoissaan. Peetu kokee, että hän ei saa äidiltään sitä ehdotonta rakkautta 

ja hyväksyntää, jonka esimerkiksi hänen veljensä saa, vaan hänen ja hänen äitinsä välistä 

suhdetta varjostaa tietynlainen valtakamppailu siitä, kuka hänen asioistaan on päätösval-

lassa.   

 

Sanojen ja tekojen lisäksi valtasuhteet näyttäytyvät kohdeteoksissa sukupuolirooleina ja 

-odotuksina. Lapsuudessaan kohdeteosten päähenkilöt kamppailevat sen kanssa, että he 

eivät istu siihen rooliin, mitä tytöksi syntymässä määritellyltä lapselta odotetaan. Myö-

hemmin päähenkilöt joutuvat kamppailemaan sen kanssa, että he eivät koe istuvansa täy-

sin myöskään pojan rooliin, vaan tuntuvat aina jäävän johonkin sukupuolten välille – tun-

tevat aina olevansa ulkopuolisia ja erilaisia. Mielenkiintoisena teoksista nousee esille 

myös se, että yksilön kokemat muutokset horjuttavat hänen lisäkseen myös muiden hen-

kilöhahmojen kokemusta itsestään: veljet eivät olekaan enää perheen ainoita poikalapsia 

eivätkä äidit tyttölasten äitejä. Tämä heijastuu henkilöhahmojen toiminnassa ja vallan-

käytössä, esimerkiksi Peetun äidin huoli perheen sisäisien valtasuhteiden muutoksesta 

sekä oman identiteettinsä säröilystä, ilmenee heidän välisessä vuorovaikutuksessaan tar-

peena koittaa kontrolloida Peetun valintoja. Samoin esimerkiksi veljien ja päähenkilöiden 

välisissä valtasuhteissa korostuu veljien pelko omia feminiinisiä piirteitään kohtaan, 

mutta myös jälleen perheen valtasuhteiden horjumisen pelko, joka ilmenee veljien tar-
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peena toiseuttaa ja näin ollen kohdistaa päähenkilöihin kategorisoivaa valtaa. Molem-

missa valtasuhteissa on siis pohjimmiltaan kyse siitä pelosta, että päähenkilöiden suku-

puolenkorjausprosessi muuttaa myös korjausprosessin läpikäyneen läheisiä, eikä heillä 

ole vaikutusvaltaa siihen.  

 

Teoksista esille nousee myös päähenkilöiden sisäisiä valtakamppailuja, jotka kulminoi-

tuivat kehollisiin muutoksiin ja niiden vaikutukseen mentaalisesti. Sisäiset valtakamppai-

lut korostuvat päähenkilöillä murrosiän kehollisten muutosten ja sukupuolenkorjauspro-

sessin kohdalla. Murrosiän myötä fyysiset muutokset, kuten kuukautiset ja rintojen kasvu, 

korostavat sitä biologista sukupuolta, joka ei vastaa teosten päähenkilöiden kokemusta 

omasta sukupuolestaan. Tämä aiheuttaa heissä kontrollin menettämisen tunteita, sekä ah-

distusta ja vihaa. Murrosiän lisäksi sukupuolenkorjausprosessiin liittyy tunteita siitä, ettei 

ole vallassa omasta kehostaan. Korjausprosessi on osaltaan voimaannuttava kokemus ja 

jotain, minkä läpikäyminen on päähenkilöille unelmien täyttymys – korjausprosessi mah-

dollistaa heille elämän ilman sukupuoliristiriidan tunnetta, joka on prosessiin liittyvien 

riskien arvoinen. Prosessiin kuuluu kuitenkin vaiheita, joissa päähenkilöiden tulee hyväk-

syä se, että he eivät ole vallassa siitä, mitä tulee tapahtumaan. Diagnoosin saamiseksi 

heidän tulee altistaa itsensä arvioinnilla ja sille, että valta prosessin suunnasta on tervey-

denhuollon ammattilaisen käsissä. Lisäksi prosessin myötä päähenkilöiltä vaaditaan ste-

riiliyttä, joka laittaa heidät cissukupuolisiin verrattuna epäreiluun valta-asetelmaan, sillä 

heidän tulee tehdä valita joko sterilisaation ja sukupuolensa korjaamisen välillä.   

 

Henkilöhahmojen välisten ja päähenkilöiden sisäisten valtasuhteiden lisäksi teoksista on 

havaittavissa yksilön ja yhteiskunnan välinen valtasuhde, joka ilmenee teoksissa raken-

teellisena väkivaltana. Tämä kattaa sisälleen yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita, 

jotka ylläpitävät sukupuolittunutta epätasa-arvoa. Molemmissa kohdeteoksissa toistuu 

kautta teosten päähenkilöiden kokemus siitä, että heteronormatiivinen valtakulttuuri toi-

seuttaa heitä jatkuvasti, sillä he eivät edusta hetero- ja sukupuolinormatiivisuuden luomaa 

normia. Tämä näyttäytyy teoksissa aiemmin mainitun ihmisoikeuksia rikkovan sterilisaa-

tiopakon lisäksi muun muassa kouluympäristössä ja julkisten tilojen kohdalla. Kouluym-

päristö näyttelee suurta osaa lapsen ja nuoren arjessa, sekä myös arvojen ja normien tuot-

tamisessa. Siitäkin huolimatta teoksissa kouluympäristöjen toimintatavat toiseuttavat 

päähenkilöitä tilanteissa, joissa sukupuolta käytetään kategorisoinnin perustana, kuten ja-

kaessa oppilaita tyttö- ja poikaryhmiin. Tämän lisäksi rakenteellinen väkivalta kätkeytyy 
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teoksissa sellaisiin tilanteisiin, jotka ovat cissukupuolisille vain arkipäiväisiä itsestäänsel-

vyyksiä, kuten valitseeko käyttää miesten vai naisten vessaa julkisessa tilassa.  

  

Teosten päähenkilöt tekevät tiedostavia valintoja, joiden voidaan katsoa mukailevan But-

lerin teoriaa sukupuolen performativiisuudesta ja siitä, että sukupuoli tuotetaan teoilla ja 

toistoilla. Tämä ilmenee esimerkiksi Peetun tiedostavalla käyttäytymisellä sukupuolen-

korjausprosessiin liittyvien poliklinikkakäyntien aikana, kun hän valitsee harkitusti, mil-

laisena haluaa sukupuoltansa esittää arviointia suorittavalle terveydenhuollonammattilai-

selle. Tällä tietoisella sukupuolen performoinnilla hän pyrkii luomaan vastapuolelle ha-

lutun kuvan sukupuolestaan. Toisaalta myös Butlerin sukupuoliteoriaa vastaan toimii jat-

kuva ulkopuolelta tuleva väärin sukupuolittaminen, vaikka päähenkilöt toteuttavatkin 

normien mukaisesti toiminnallaan yhteiskunnassa vallitsevaa mieskuvaa. Tämä sukupuo-

len performointi ja tietoisesti tuottaminen linkittyy myös Foucault’n ajatukseen tuotta-

vasta vallasta. Tutkiessani sukupuolittunutta valtaa kohdeteoksissa kaikki palaa aina uu-

delleen ja uudelleen tuottavan vallan ajatukseen. Teoksissa sukupuolta tuotetaan jatku-

vasti ja kaikkien toimesta. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että päähenkilöt itse kyseen-

alaistavat tiukkoja sukupuolirooleja, mutta samalla tuottavat niitä muun muassa sanava-

linnoillaan tai toiminnallaan. Tämä linkittyy myös Sedgwickin teoriaan kaapista. Päähen-

kilöt pyrkivät pitämään kiinni kaapistaan, sillä tämä mahdollistaa toiseuttamiselta ja syr-

jinnältä välttymisen. Toisaalta juuri kaapin avulla he tuottavat juuri sitä sukupuolinorma-

tiivista sukupuolijärjestelmää, joka aiheuttaa sukupuolivähemmistöille eriarvoisuutta.  

 

Viimeisenä tutkimuskysymyksenäni halusin selvittää, kenellä teoksissa on valtaa määri-

tellä yksilön sukupuolta. Kysymys itsessään on vaikea ja siihen liittyy monta tasoa, kuten 

sukupuoleen jo itsessäänkin, joten vastauskaan ei ole yksinkertainen tai yksiselitteinen. 

Teoksissa yksilöt toimivat oman sosiaalisen sukupuolensa määrittäjänä siltä osin, että he 

tietävät olevansa miehiä, ilmaisevat sukupuoltaan esimerkiksi pukeutumisella tai elekie-

lellään ja tekevät valintoja sitä kohti, että pääsisivät korjauttamaan biologisen sukupuo-

lensa vastaamaan sosiaalista sukupuoltaan. Yhteiskunta kuitenkin asettaa tälle sukupuo-

len ilmaisulle tiettyjä raameja, jotka vaikeuttavat yksilön sukupuolensa määrittämistä. 

Tämä ilmenee aiemmin käsiteltyjen rakenteellisen väkivallan keinojen lisäksi konkreet-

tisesti esimerkiksi henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän kautta, joka olemassaolollaan 

altistaa transsukupuolisen yksilön sukupuolen ulkopuolelta tulevan arvioinnin ja kyseen-
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alaistamisen alaiseksi, jos hän ei ole vielä saanut sukupuoltaan vastaavaa merkintää hen-

kilötodistukseen. Kaiken kaikkiaan koen kohdeteoksien tekevän näkyviksi sellaisia ra-

kenteita, jotka olemassaolollaan alistavat ja toiseuttavat transsukupuolisia päähenkilöitä 

vieden heiltä saman oikeuden ja vallan sukupuolensa itsemäärittelyyn, kuin mikä cissu-

kupuolisilla on kyseenalaistamatta.        

 

Koin kohdeteoksieni sukupuolittuneiden valtasuhteiden tutkimisen todella antoisaksi, 

sillä molemmat tarjosivat sille runsaasti materiaalia. Lähtiessäni tutkimaan sukupuolittu-

neita valtasuhteita tarkemmin analyysia tuottaessani huomasin, että niitä tuntui paljastu-

van kaikkialta, jopa teoksen sellaisista kohdista, joihin en olisi osannut aiemmin niitä yh-

distää. Tämä sai minut pohtimaan, miten sukupuolittuneet valtasuhteet näyttäytyisivät te-

oksissa, joissa ei yhtä vahvasti keskitytä transsukupuolisen henkilöhahmon sukupuolen-

korjausprosessiin. Olisi myös kiinnostavaa tutkia, miten valtasuhteiden näyttäytyminen 

mahdollisesti muuttuisi silloin, jos teoksessa ei olisi vain transsukupuolista minäkertojaa, 

vaan teos kertoisi sukupuolenkorjausprosessista esimerkiksi cissukupuolisen läheisen nä-

kökulmasta. Sekä Poika että KJKT-teoksissa päähenkilöt ovat transmiehiä, joten olisi 

myös kiinnostavaa tutkia, miten valtasuhteet näyttäytyvät teoksessa, jossa henkilöhah-

mona on transnainen.     
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