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1 2OLETUS: TYTÖT OVAT KILTTEJÄ, POJAT VILLEJÄ

”Olet liian nätti kiroilemaan”
”Tytöt eivät lintsaa”

Käytöstavat voivat ontua, oli tyttö, poika 
tai jotain muuta. Mikäli opettaja määritte-
lee käytöksesi hyväksi tai pahaksi suku-
puolen perusteella, voit ihmetellä ääneen, 
miksi niin on. Kiltin rooli voi aiheuttaa 
paineita. Jos alkaa varoa tekemisiään ja 
sanomisiaan liikaa, olo tuntuu jatkuvasti 
epämukavalta.

OLETUS: POJAT OVAT VAHVOJA, TYTÖT HEIKKOJA

”Nyt tarvitaan neljä poikaa 
kantamaan pöytiä”

Kokeile ilmoittautua vapaaehtoiseksi. 
Mitä tapahtuu, jos nostat kätesi ilmaan 
ja tarjoudut kantoavuksi? Olivat jotkut 
pojat sinua vahvempia tai eivät, pöydän 
kantaminen luonnistuu tytöiltäkin. Sama 
pätee miesvaltaisiin aloihin – naiset 
sopivat poliiseiksi ja putkiasentajiksi siinä 
missä miehetkin.

OSA OPETTAJISTA EI OSAA KOHDELLA 

OPPILAITA IHMISINÄ, VAAN TYTTÖINÄ JA 

POIKINA. SITÄ EI TARVITSE SIETÄÄ. OPETTAJIEN 

SUUSTA NAPATUT LAINAUKSET TÄSSÄ 

JUTUSSA OVAT ARKEA MONESSA KOULUSSA. 

PYYSIMME APUA ROHKEILTA MUUSIKOILTA JA 

MUOTOILIMME NEUVOT TILANTEISIIN,  

JOTKA VETÄVÄT SANATTOMAKSI.
TEKSTI ERJA KEMPPAINEN KUVAT MALIN GUSTAFSSON
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KUN LOPETTAA 
TYTÖTTELYN JA 
POJITTELUN, VÄLTTYY  
LOUKKAAMASTA MYÖS 
NIITÄ,  JOTKA EIVÄT 
HALUA  MÄÄRITELLÄ 
SUKUPUOLTAAN.
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SITKU 
Sitku-yhtyeen räppäri Tiia 
Karoliina (oik.) ja laulaja-

kitaristi Rosa-Maria pyrkivät 
näyttämään faneilleen, ettei 
valmiiseen muottiin tarvitse 
sopia. Keväällä ilmestyneellä 
levyllä he rikkovat tabuja niin 

kuukautisista kuin muiden 
miellyttämisestä.

TERRI 

Laulaja Terri seisoo 
itsevarmasti feminismin 

puolella. Hänen kappaleensa 
Oo hiljaa kertoo naisten 
ahdistelukokemuksista.

OLETUS: TYTTÖJEN TÄRKEIN PÄÄMÄÄRÄ ON PÄÄSTÄ NAIMISIIN

”Sinuna hankkisin hyvän 
koulutuksen, niin saatat saada 
miehen”

Muistuta opettajaasi siitä, että 2000-luvulla 
nainen tarvitsee hyvän koulutuksen saadakseen 
mieleisensä työpaikan – ei päästäkseen 
naimisiin. Naimisiin mennään, jos mennään, 
rakkaudesta, ei koulutuksen perusteella. Mikäli 
heteronormatiivisuus saa veresi kiehumaan, 
voit kysyä, miksi opettaja ylipäätään olettaa 
sinun haluavan miehen. ♥

OLETUS: POJAT JA TYTÖT OVAT KIINNOSTUNEET ERI ASIOISTA

”Voisiko joku poika kertoa 
autoista enemmän?”

Jos sinä tiedät autoista, osoita se. Kun korjaat 
opettajan virheelliset oletukset, hän muistaa 
jatkossakin paremmin, ettei esimerkiksi 
tekniikka ole pelkästään poikien juttu tai meikit 
tyttöjen alaa. Muutos tapahtuu hitaasti, mutta 
varmasti. Paljastamalla rohkeasti kiinnostuk-
senkohteitasi voit saada myös uusia, samoista 
asioista kiinnostuneita kavereita.

OLETUS: VAIN TYTÖT LUKEVAT JA PANOSTAVAT KOULUUN

”Tytöt osaavat lukea kokeisiin 
paremmin”

Kysy, eikö samanlaista satsausta vaadita 
pojiltakin. Miksi juuri tyttöjen olisi panostettava 
kouluun ja luettava kokeisiin – tuleeko tieto 
poikien päähän pelkästään kirja tyynyn alla 
nukkumalla? Muistuta opettajaa siitä, miten 
moni luokkasi pojista on aivan yhtä hyvä kou-
lussa kuin tytöt. Sitä paitsi nuoret miehet ovat 
syrjäytymisvaarassa heikon lukutaidon vuoksi, 
joten heitä pitäisi kannustaa lukemaan tasan 
yhtä paljon kuin tyttöjäkin.

JOS TYTÖTTELY 
YLLÄTTÄÄ

TOIMI  
PÄINVASTOIN
”Kokeile vastata 

asiallisesti – provosoida 
ei kannata. Huonosti käyt-
täytyvä voi havahtua, kun 
vastaaja käyttäytyy hyvin. 
Luultavasti opettajat eivät 

tajua töykeyttään.”

RYHDY KAPINAAN 
PORUKALLA

”Sopikaa ryhmässä, 
että puututte tytötte-
lyyn yhdessä. Usein 

on helpompi puolustaa 
kaveria kuin itseä.”

ANNA TEKOJESI 
PUHUA

”Jos sinua ei huvita 
haastaa opettajaa, 
ohita koko juttu ja 
todista teoillasi,
mihin pystyt.” 
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