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Lehto, Emilia – Huuki, Tuija. 2018. SEKSUAALIKASVATTAJUUS ISYYDEN JA HEGEMONISEN
MASKULIINISUUDEN RISTIPAINEESSA. Kasvatus 49 (3), 186–197.
Seksuaalikasvatuksesta suomalaisperheissä – erityisesti isästä seksuaalikasvattajana – on olemassa
hyvin vähän tutkimustietoa. Tässä artikkelissa isän seksuaalikasvatusta tarkastellaan
intersektionaalisesta näkökulmasta, jolloin huomion kohteena on isyyden, maskuliinisuuden ja
seksuaalisuuden yhteenkietoutuminen. Tutkimus perustuu vanhempien seksuaalikasvattajuutta
pohtivassa vertaisryhmässä käytyihin keskusteluihin, joihin osallistui kevään 2016 ajan kolme äitiä ja
yksi isä. Tarkastelemme sitä, millaisena suomalaisen isän kasvattajuus näyttäytyy, kun
maskuliinisuus, isyys ja seksuaalisuus risteävät miehen elämässä hänen toimiessaan lastensa
seksuaalikasvattajana, sekä sitä, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia isien toteuttamaan
seksuaalikasvatukseen sisältyy. Havainnollistamme, kuinka isyys yhtäältä edellytti mieheltä
sitoutuneisuutta, jolla ei ole arvoa hegemonisen maskuliinisuuden toimintakentillä. Toisaalta
hegemoninen maskuliinisuus haastoi miestä toimintaan, jolla ei ole arvoa isyyden toimintakentillä.
Nämä vastakkaiset kulttuuriset oletusarvot kohtasivat seksuaalikasvatuksessa, mikä kriisiytti ja
uhkasi luhistaa isän kyvykkyyden seksuaalikasvattajana. Selviytymiskeinona isyyden ja
maskuliinisuuden ristipaineessa toimivat etäisyyden pitäminen seksuaalikasvatukseen, huumori sekä
pojan ehkäisykasvatus. Vanhemmat eivät pitäneet näitä osallistumisen tapoja riittävinä, vaan
toivoivat isältä kokonaisvaltaisempaa osallistumista seksuaalikasvatukseen.
Asiasanat: isyys, seksuaalisuus, seksuaalikasvatus, mies, maskuliinisuus
Leinonen, Minna – Nikkanen, Risto – Otonkorpi‐Lehtoranta, Katri. 2018. NAISTEN JA
MIESTEN ERIARVOISEN KOHTELUN SYYT ASEPALVELUKSEN KOULUTUSTOIMINNASSA.
Kasvatus 49 (3), 198–212.
Asepalveluksen koulutustoiminnassa tavoitellaan ihmisten johtajaksi kasvamista, mutta
institutionaaliset valtasuhteet luovat jännitteitä koulutuksen toteuttamiseen käytännössä.
Käsittelemme artikkelissamme sitä, miten eriarvoinen kohtelu asepalveluksen koulutustoiminnassa
ilmenee ja millaisia, mahdollisesti risteäviä, eroja sen taustalle kätkeytyy. Tutkimuksen aineistona
käytämme joulukuussa 2016 ja maaliskuussa 2017 asepalvelusta suorittaneilta naisilta ja miehiltä
kokonaisotoksena kerättyä kyselyaineistoa. Eriarvoisen kohtelun yleisyys ja syyt perustuvat
vastaajien omaan ilmoitukseen. Mahdollisia syitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, sotilasarvo,
seksuaalinen suuntautuminen ja etninen tausta. Empiirinen analyysi kohdistui koulutustoiminnassa
koettuun syrjintään. Havaintojen perusteella naiset ja erityisesti romani‐ tai saamelaisperheestä
tulevat miehet olivat kokeneet syrjintää muita enemmän. Koetun syrjinnän syissä korostuivat naisilla
sukupuoli ja fyysinen kunto, kun taas miesten vastauksissa ei noussut esiin yhtä heille tyypillistä
syrjinnän syytä tai syiden yhdistelmää.
Asiasanat: asepalvelus, syrjintä, sukupuoli, intersektionaalisuus

Karppinen‐Kummunmäki, Henna. 2018. ELIITIN ELÄMÄNTAPA JA SUKUPUOLI‐IHANTEEN
RISTIRIITA – TYTTÖJEN KASVATUS 1700‐LUVUN ENGLANNISSA. Kasvatus 49 (3), 213–224.
Artikkeli tarkastelee 1700‐luvun englantilaisen eliitin tyttöjen kasvatusta kulttuurihistoriallisesta
näkökulmasta, ja siinä hyödynnetään intersektionaalista tutkimusmetodia. Tyttöjen kohdalla

ristesivät useat eri kategoriat, kuten ikä, sukupuoli ja sosiaalinen asema. He olivat nuoria
naissukupuolen edustajia, jotka elivät patriarkaalisessa maailmassa. Lisäksi he kuuluivat
etuoikeutettuun ryhmään. Tytöt joutuivat näiden ominaisuuksiensa vuoksi tasapainoilemaan
erilaisten odotusten ja ihanteiden ristipaineessa. Tämä ristiriitaisuus näkyy myös heidän
kasvatuksessaan. Lähdeaineiston muodostavat aikakauden normatiiviset lähteet, kuten
kasvatuskirjallisuus, sekä henkilökohtainen materiaali eli egodokumentit, esimerkiksi kirjeet ja
päiväkirjat. Egodokumentit osoittavat, että 1700‐luvun eliitin tytöt olivat hyvin tietoisia heihin
kohdistuvista odotuksista ja osasivat hyvin luovia niiden välillä.
Asiasanat: sukupuolentutkimus, kulttuurihistoria, tyttöys, kasvatushistoria, Englanti, eliitit

