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Tiivistelmä: 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on kuvata, millaisia kokemuksia Rovaniemen Tyttöjen 

talolla toimilla vapaaehtoisilla, eli Isosiskoilla, on sukupuolisensitiivisestä nuorisotyöstä, 

ja tarkemmin vielä sen sisällä tyttötyöstä. Tutkielmassani kysyn, millaisen toiminnan tilan 

Tyttöjen Talo tarjoaa nuorille tytöille Isosiskojen näkökulmasta? Kysyn, myös millaista 

merkitystä vapaaehtoistyön tekemisillä on Isosiskoille itselleen toimijoina? 

Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä ja taustoittajana toimii feministinen tutkimus ja 

erityisesti siihen läheisesti liittyvä tyttötutkimus. Edellä mainittujen lisäksi taustoittajana 

toimii nuorisotutkimukselliset keskustelut erityisesti sukupuolisensitiivisen nuorisotyön 

näkökulmasta. Tutkielmassani tarkastelen toimijuutta sukupuolittuneen toimijuuden 

näkökulmasta. Sukupuolittunut toimijuus näyttäytyy tutkielmassani monimuotoisena ja 

siihen koetaan liittyvän erilaisia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Se rakentuu 

tutkielmassani arkisissa tilanteissa ja on osa rutiineita ja vuorovaikutusta. 

Tutkielmani metodologisena perustana on fenomenologia. Aineisto, joka koostuu 

kahdesta parihaastattelusta, on kerätty Rovaniemen Tyttöjen Talolla keväällä 2015 

Isosiskoille järjestetyn virkistyspäivän yhteydessä. Aineiston analyysin olen toteuttanut 

kahdessa vaiheessa. Aluksi analysoin aineistoani sisällönanalyysin avulla. Toisessa 

vaiheessa etsin aineistosta yhtäläisyyksiä ja lajittelin aineistosta löytyvät yhtäläisyydet 

aiheen ja merkityksen mukaan käsitekategorioihin. Näin ollen kykenin nostamaan esiin 
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tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Tämä mahdollisti vertailun tiettyjen teemojen 

esiintymisessä aineistossani. Aineistoluvuissa liitin empirian vuorovaikutukseen teorian 

kanssa, joka tekstissäni näkyy niiden lomittumisena. 

Tutkielmaani osallistuneita vapaaehtoistyöntekijöitä yhdistävät kokemukset 

vastavuoroisuudesta, onnistuneista kohtaamisista nuorten kanssa sekä yhteisöllisyyden 

kokemukset ja toisaalta huoli tyttöjen hyvinvoinnista. Haastattelemani Isosiskot nostavat 

esiin omia vahvuuksiaan käytännön tyttötyön tekemisessä. Esiin nousevat 

elämänkokemuksen tuoma luotto siihen, että kaikesta selvitään, oma äitiys ja iän 

merkitys. Sukupuolisensitiivinen nuorisotila nähdään tutkielmassani turvallisena 

paikkana, jossa niin vapaaehtoisten kuin siellä käyvien tyttöjenkin on hyvä olla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat: Fenomenologia, Sukupuoli, Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö, 

Vapaaehtoistyö, Tyttötyö, Yhteisöllisyys. 
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1.Johdanto 

 

Tutkielmani tarkoituksena on tuoda esiin vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia 

Rovaniemen Tyttöjen Talolla tehtävästä sukupuolisensitiivisestä nuorisotyöstä ja 

selvittää miksi työ on heidän näkökulmastaan merkityksellistä. Tässä tutkielmassa on siis 

pääpainona tutkia tietyn yhteisön sisällä tapahtuvaa toimintaa ja toimijoiden 

henkilökohtaisia kokemuksia tästä toiminnasta. Tyttöjen Talo -konseptissa vapaaehtoisia 

kutsutaan Isosiskoiksi, jonka kirjoitan isolla alkukirjaimella, vaikka nimi ei ole suomen 

kielessä erisnimen asemassa. Tähän ratkaisuun olen päätynyt, koska haluan korostaa 

heidän asemaansa osana Tyttöjen Talon yhteisöä ja myös yleisemmin vapaaehtoistyön 

kentässä. 

 

Vuonna 2014 julkaistussa Nuorisobarometrissa kerrotaan, että siihen vastannaista 

nuorista 85% oli havainnut nuoriin kohdistuvaa syrjintää, josta kaikkein yleisien 

syrjinnän areena oli media. Jopa 60% syrjinnän havainnoista oli tapahtunut internetin 

kautta. Sukupuolesta puhuttaessa ero syrjintäkokemuksien määrässä on suuri. Pojista 5% 

ja tytöistä jopa 18% oli kokenut tulleensa syrjityksi sukupuolensa takia 

(Nuorisobarometri 2014.) 

 

Nuorten kokemat syrjinnän syyt ovat monimuotoisia ja päällekkäisiä, mutta syyt 

painottuvat vahvasti ulkonäköön. Ulkonäköön liittyvät syrjintäkokemukset olivat selvästi 

yleisimpiä tytöillä kuin pojilla esimerkiksi ylipainoisilla on muita suurempi riski jäädä 

ilman ystäviä (Nuorisobarometri 2014.) 

 

Naisten voidaan sanoa olevan myös nuorten ikäryhmissä miehiä alttiimpia paitsi 

syrjinnälle, erityisesti sukupuolesta johtuvalle syrjinnälle. Verrattaessa kokemuksia 

paikoista joissa syrjintää tapahtuu ovat tyttöjen syrjintäkokemukset selvästi yleisempiä 

ennen kaikkea kotona, koulussa, työelämässä, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja jonkin 
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verran myös kadulla liikkuessa (Nuorisobarometri 2014.) Edellä mainitusta 

näkökulmasta tyttöjen asemaa yhteiskunnassa nykypäivänä tarkasteltaessa on hyvä 

kiinnittää erityistä huomiota siihen, millaisia mahdollisuuksia nuorten hyvinvoinnin 

edistämiselle voimme tarjota, koska yhteiskunnallinen tilanne ei vaikuta luovan tytöille 

turvallista ja hyvinvointia tukevaa kasvuympäristöä. 

 

Tutkielmani keskeisenä käsitteenä on sukupuoli. Se on läsnä arjessamme sekä 

tiedostettuna että usein myös tiedostomattomana. Sukupuoleen kytkeytyy läpi elämämme 

odotuksia ja asenteita. Marianne Liljeström (1996, 113–115) esittelee Rubinin 

sex/gender- jaottelun joka jakaa sukupuolen karkeasti biologiseen ja sosiaaliseen 

sukupuoleen. Rubinin mukaan ”sex” on ihmisen ”biologinen” sukupuoli joka on 

nähtävillä heti syntymästä. Se kattaa miesten ja naisten anatomis-fysiologiset erot.  

 

Rubinin määrittelyssä sosiaalinen sukupuoli, gender, puolestaan tuottaa kuvaa biologisen 

sukupuolen pohjalta, muun muassa siitä millaisia biologisen sukupuolen edustajien tulisi 

olla, eli se sisältää vallitsevat käsitykset miehistä ja naisista. Sosiaalisella sukupuolella 

viitataan siten sosiaalisiin, kulttuurisiin ja psykologisiin rakenteisiin, jotka tuotetaan 

biologisten erojen pohjalta. Sukupuolta ei kuitenkaan voida nähdä vain biologisena erona, 

vaan sen voi ymmärtää  laajemmin myös sosiaalisina, kulttuurisina ja psykologisina 

eroina. (Liljeström 1996, 113-115.)  

 

Rubinin jako tarjoaa lähinnä historiallisen näkökulman sukupuolen käsitteen 

tarkasteluun. Nykyään sukupuolen määrittelyssä dikotominen kahtiajako biologiseen ja 

sosiaaliseen sukupuoleen on avartunut. Käyttäessäni tässä tutkielmassa sukupuolen 

käsitettä viittaan kuitenkin sosiaaliseen sukupuoleen, jota sellaisenaan ei voida nähdä 

täysin ongelmattomana käsitteenä. Palaan käsittelemään aihetta tarkemmin luvussa 3.1, 

jossa käsittelen sukupuolitettua toimijuutta.  
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Sukupuolella ja käsityksillä siitä on merkittävä vaikutus ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen. Tytöille ja pojille sallitaan erilaisia asioita. Tästä näkökulmasta 

tarkasteltuna sukupuolesta voi jo lähtökohtaisesti tulla este ihmisen kyvyille toteuttaa 

itseään (Punnonen 2007, 521.) Edellä mainitun vuoksi koen tärkeäksi selvittää, miten 

sukupuoleen ja sen tuottamiseen kiinnitetään huomiota erilaisissa toimintaympäristöissä. 

  

Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan sukupuolen mukaan jakautunutta 

maailmaa. Siihen liittyy keskeisesti ajatus kannustaa nuoria naisia ja nuoria miehiä 

olemaan oma itsensä ja toimimaan tasavertaisessa vuorovaikutussuhteessa toistensa 

kanssa (Punnonen 2007, 522.) Tutkielmani sijoittuu vapaa- ajan kehikkoon. Vapaa- ajan 

määrittäminen tiukasti on kuitenkin vaikeaa, koska vapaa-aika merkitsee eri ihmisille eri 

aikakausina ja eri tilanteissa eri asioita. Vapaa- aikaa voidaan määritellä vaikkapa niin 

että se on nähty ennen kaikkea työn vastakohtana, mutta myös sen täydentävänä osana 

(Honkasalo 2011, 16.)	   Tutkielmassani keskityn käsittelemään vapaa- aikaa työn 

täydentävänä osana. 

 

Kiinnostuin tutkimaan tyttötyötä omien sukupuolen tutkimuksen opintojeni kautta. 

Opintojeni aikana minulle on herännyt aito kiinnostus sitä kohtaan, kuinka suuri vaikutus 

usein itsestään selvänä pidetyllä sukupuolellamme on elämäämme sekä siihen, miten 

sukupuolta koskeviin kysymyksiin kiinnitetään huomiota eri toimintaympäristöissä. 

Tyttöjen Talo toimintaympäristönä on mielestäni erityisen kiinnostava, koska suuri osa 

sen toiminnasta toteutetaan vapaaehtoistoiminnan avulla.  

 

Nykyisenä säästöjen ja leikkauksien aikakautena on hyvä nostaa näkyville nuorten 

hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeyttä. Siksi 

on tärkeää saada tietoa ennaltaehkäisevissä palveluissa, kuten Tyttöjen Talon toiminnassa 

mukana olevilta, kuinka he kokevat työnsä ja millaisia onnistumisia ja ilon aiheita, mutta 

toisaalta myös haasteita, he kokevat havainneensa työnsä kautta nykynuorten arjessa 

olevan.  
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Aihetta on mielestäni tärkeää tuoda esille siitä näkökulmasta, että vain tarkastelemalla 

sisältäpäin projekteja, joissa vapaaehtoistyö on osana, voimme saada tietoa, mitä 

projektin puitteissa voidaan realistisesti tehdä. Tällainen tarkastelu osoittaa kuinka 

projektit voivat täyttää usein toiveikkuutta täynnä olevat tehtävät, joihin sisältyy 

vapaaehtoistyön kehittäminen ihmisiä ja maailmaa muuttavaksi toiminnaksi. (Eliasoph 

12, 2011.)  Pyrin myös itse tutkielmassani tuomaan esille Tyttöjen Talon vapaaehtoisten 

oman äänen.  

 

Tutkielmani rakenne koostuu kuudesta osiosta. Aluksi taustoitan ja paikannan 

tutkimukseni tarkastelemalla suomalaista nuorisotyötä- ja tutkimusta, erityisesti 

sukupuolisensitiivisen nuorisotyön ja tyttötyön näkökulmista. Luvussa kolme esittelen 

tutkielmani lähtökohtia ja metodologiaa, tarkastellen sukupuolitettua toimijuutta 

tutkielman lähtökohtana ja pohtien tutkielman teon eettisiä kysymyksiä. Tätä seuraavat 

aineistoluvut, joissa käsittelen Tyttöjen Talon moninaisia merkityksiä heille, jotka ovat 

osana toimintaa. Luvussa kuusi kokoan yhteen tutkielmani keskeiset johtopäätökset ja 

pohdin vielä tutkimusprosessia ja sen merkitystä.  

 

2.Vapaaehtoistyö nuorisotyön kentällä 

 

2.1 Nuorisotyö- ja tutkimus 
 

Suomalainen yleinen nuorisotyö ja – tutkimus muodostavat tutkielmani laajemman 

yhteiskunnallisen taustan, jota vasten sukupuolisensitiivinen nuorisotyö ja erityisesti 

tyttöjen parissa tehtävä tyttötyö ja –tutkimus asettuvat. Sukupuolisensitiivinen työote on 

keskeisessä asemassa tutkimukseni toteuttamispaikassa Rovaniemen Tyttöjen Talolla.  

Tyttötutkimus on ollut 1980- luvun puolivälistä lähtien empiirisesti tuotteliasta. 

Feministisen kritiikin keskeinen väite oli, että nuorisotutkimus keskittyi tarkastelemaan 

poikien kulttuuria ja maailmaa, tukien nuorisokäsitteen maskuliinisia merkityksiä. 

(Puuronen 2006, 129.) 
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Tyttötutkimuksen taustalla ovat olleet feministiset teoriat ja naisliike. Tutkimuksen 

eetoksessa nämä ovat näkyneet pyrkimyksinä antaa muun muassa tytöille puheenvuoro 

ja osoittaa tyttöjen kulttuurin ja toiminnan erityislaatuisuus. Useimpien tyttötutkijoiden 

lähtökohtana on käsitys, jonka mukaan sukupuolijärjestelmä on keskeinen 

yhteiskunnallista todellisuutta ja yksilöiden toimintaa määrittävä tekijä. (Puuronen 2006, 

129.) Palaan käsittelemään tyttötutkimusta tarkemmin tämän tutkielman metodologiaa 

käsittelevässä kappaleessa. 

  

Nuorisotyötä ja – tutkimusta ohjaavat erilaiset käsitykset nuoruudesta sekä siitä, 

millaisena ajanjaksona nuoruus ihmisen elämässä nähdään. Käsitteenä nuoruus on 

kulttuuriseesti ja historiallisesti muovautunut. (Vehkalahti & Rutanen & Lagström & 

Pösö 2010, 13 – 15). Akateemisen nuorisotutkimuksen voi katsoa alkaneen Suomessa 

1950- luvulla (Puuronen 2006, 204.) Tämän jälkeen tutkimus on kehittynyt voimakkaasti 

1980- luvulta lähtien voimakkaasti. Nykyään se on institutionalisoitunut 

Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston puitteissa (Puuronen 2006, 267.)  

 

Nuorisotutkimus on koko historiansa ajan osallistunut nuorisosta käytävään 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhteiskunnan eri tahot, kuten viranomaiset ja 

ammattikasvattajat, kantavat huolta nuorisosta eikä nuorisotutkimuskaan ole säästynyt 

arvostelulta. Nuorisotutkimuksen kritiikissä nostetaan esiin epäköhta, jossa tutkijat eivät 

ole riittävästi kiinnostuneita tutkimusten yhteydestä poliittisiin ja pedagogisiin 

pyrkimysiin, jotka hallitsevat nuorisosta käytävää yhteiskunnallista kamppailu (Puuronen 

2006, 264.) 

 

Nuorisotutkijan yhtenä merkittävänä funktiona voisi olla sellaisen tutkimuksen 

jatkaminen, joka kohdistuu piilossa pysyviin arkielämän käytännöissä ruumiillistuviin 

pieniin tekoihin, joiden kautta sukupuolijärjestelmä ja sukupuolten eriarvoisuus 

uusiutuvat (Puuronen 2006, 264.)  
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Nuorisotyön ammatillistuminen alkoi vuonna 1945 Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa 

käynnistyneen nuorisotyöntekijän koulutuksen myötä (Honkasalo 2011a, 259). 

Ammatillistuminen ja nuorisotyön kehitys linkittyy eurooppalaisessa kontekstissa 

tarkasteltuna yhteiskuntien modernisaatioon, teollistumiseen ja pedagogisten 

instituutioiden syntymiseen (Honkasalo 2011b, 68). 

 

Nuorisotyö on ilmiönä monimuotoinen ja sen ydinpiirteiden kokoaminen yhdeksi 

määritelmäksi on vaikeaa. Nuorisotyö voidaan kuitenkin määritellä nuorten tarpeisiin ja 

vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaksi yhteisölliseksi ja ohjatuksi toiminnaksi, 

jonka tehtävänä on sekä auttaa nuoria liittymään yhteiskuntaan ja tarjota 

oppimismahdollisuuksia persoonallisuuden, yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseksi. 

Tähän määritelmään sisältyy nuorisotyön eetoksen perusajatus, joka on vapaaehtoisuus 

ja nuorten tarpeiden kunnioittaminen (Nieminen 2007, 38- 39.) 

 

Nuorisotyön tarve on syntynyt paljolti sen pohjalle, että oltiin huolissaan nuorten vapaa- 

ajan vietosta ja niin sanotuista ongelmanuorista. Tämä huoli oli sukupuolisesti 

värittynyttä. Poikien vapaa- ajan vietto on ollut kautta historian eri tavoin säädeltyä kuin 

tyttöjen. Nuorisotyössä ei koettu tarpeelliseksi huomioida samassa määrin tyttöjä kuin 

poikia, koska tyttöjen toiminnan tila nähtiin olevan merkittävästi kodin piirissä 

(Honkasalo 2011, 69.) 

 

Nuorisotyön arkipäivän vuorovaikutustilanteet rakentuvat nuoren yksilöllisyyden 

tunnustamiselle sekä toisten ihmisten kuuntelemiselle ja kunnioittamiselle. Nuori on 

itsessään arvokas ajatuksineen, kiinnostuksen kohteineen, tunteineen ja 

ominaisuuksineen. Myös yhteisöllisyys liittyy tähän määritelmään. Nuorisotyön 

oppimisympäristöt tarjoavat yhdessä olemisen, kokemisen, tekemisen ja oppimisen 

tilaisuuksia. Ohjattu yhteistoiminta voi virittää ihmisten keskinäistä luottamusta 

(Nieminen 2007, 39.)  
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2.2 Vapaaehtoistyö 

 

Vapaaehtoistyö ja – toiminta ovat usein synonyymeina käytettyjä käsitteitä, koska 

kyseessä on paljolti sama asia. Käsitteiden välillä on kuitenkin myös eroa. Yleisesti 

voidaan todeta, että henkilö on mukana vapaaehtoistoiminnassa. Toiminnassa 

mukanaolon tapoja voi olla monia, samoin intensiteetin tasoja. Tarkemmin ilmaistuna 

vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan kansalaisten laaja- alaista osallistumista ilman 

taloudellista korvausta yhteiseksi hyväksi tähtäävään toimintaan (Harju 2003, 118.) 

 

Suomalaisessa vapaaehtoistoiminnan ja kansalaissektorin tutkimuksissa ja keskusteluissa 

vapaaehtoistoiminnasta muodostuu kahtalainen käsitys, joka keskittyy yhtäältä 

rakenteelliseen näkökulmaan, kuten kansalaissektorin taloudelliseen ja työllistävään. 

Toisaalta se taas keskittyy yksilötasoon ja vapaaehtoissektorilla toimivien näkökulmaan. 

Tällöin painotetaan muun muassa vapaaehtoisten motiiveja ja sitoutumista (Harju 2003, 

119.) 

 

Oma tutkielmani keskittyy jälkimmäiseen näkökulmaan, koska minua kiinnostaa 

erityisesti se, millaiset asiat motivoivat toimimaan vapaaehtoistyöntekijänä sekä 

toimijoiden työn merkitys yhteiskunnallisella tasolla. 

 

Suomalaisia motivoi vapaaehtoistoimintaan halu auttaa. Auttamishalun lisäksi muita 

motiiveja ovat halu käyttää vapaa- aikaa johonkin hyödylliseen toimintaan sekä tarve 

säännölliseen päivätoimintaan. Vapaaehtoistoiminta voidaan nähdä pohjana, jolle 

sosiaalinen pääoma ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta voi rakentua (Harju 2003, 120.) 
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Vaikka vapaaehtoistyön lähtökohtana on halu auttaa ja tehdä hyviä tekoja, on 

nykyihmisen saatava toiminnasta myös jotakin itselleen. Pelkkä hyvä mieli ja 

auttamisesta saatava tyydytys ei riitä kaikille. Se jokin voi olla arvostusta, seuraa, 

mukavaa ajankulua ja yhteenkuuluvuutta johonkin ryhmään. Lisäksi tarvitaan muun 

muassa kannustusta ja kiitosta. Edellä mainittujen lisäksi tarvitaan myös lepoa, koska 

myös vapaaehtoistyöhön voi väsyä. Ilman näitä kukaan ei motivoidu tekemään 

pitkäjännitteistä, tuloksellista toisen tai yhteisen hyvän vuoksi ilman taloudellista 

korvausta. Yksi tärkeä huomion kohde on myös se, että vapaaehtoistyön on todella oltava 

vapaaehtoista toimijoille ja toiminnan kohteille. Näin ollen sitä on mahdollista tukea. 

mutta ei määrätä (Harju 2003, 122.) 

 

2.3 Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö 
	  

Sukupuolitietoisella lähestymistavalla tarkoitetaan nuorisotyössä sitä, että tunnistetaan 

sukupuolen merkitys ihmisen elämään ja hänen tekemiinsä ratkaisuihin. Kyse ei 

kuitenkaan ole kullekin sukupuolelle luontaisina pidettyjen käyttäytymismallien 

vahvistamisesta. Keskiössä on käyttäytymismallien näkyviksi tekeminen. 

Sukupuolisensitiivisyys viittaa siis siihen, että ollaan tietoisia odotuksista, joita 

yhteiskunta kohdistaa ihmisiin sukupuolen perusteella. Näiden odotusten ollessa 

tiedostettuja, niitä voidaan alkaa muuttaa moninaisuutta ja useampia vaihtoehtoja 

sallivampaan suuntaan (Punnonen 2007, 521.)  

 

Sukupuolisensitiivinen työ ja tyttöjen sosiaalisen tilan huomioinen on herännyt siitä 

havainnosta, että nuorisotyö on historiallisessa kehyksessä rakentunut poikien parissa 

tehtävästä työstä (Honkasalo 2011,102). Sukupuolisensitiiviseen työhön osallistuvien 

työntekijöiden, organisaatioiden ja sidosryhmien on hyvä lähteä liikkeelle pohdinnasta, 

jossa kyseenalaistetaan omia käsityksiä liittyen sukupuoleen (Punnonen 2007, 521).  
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Edellä mainitun kaltainen lähtöasetelma on tarpeellinen, koska oman pohdinnan avulla 

voimme paremmin käsittää sen millaisia asioita liitämme sukupuoleen. Ajattelemmeko 

esimerkiksi tyttöjen olevan stereotyyppisesti kilttejä ja hiljaisia?  Silloin kun tiedostamme 

omat ajattelumallimme opimme näkemään asioita uudesta näkökulmasta. Kysymysten 

pohdiskelu auttaa tulemaan tietoiseksi siitä, minkälaiset oletukset työtä ohjaavat. 

Käytännön työtä ohjaavilla käsityksillä, arvostuksilla, ennakko- oletuksilla ja ajatuksilla 

on mahdollista myös kehittää nuorisotyötä (Punnonen 2007, 521.)  

 

Sukupuolisensitiivisen nuorisotyön tavoite perustuu pitkälti stereotyyppisten 

sukupuoliroolien purkamiseen ja tyttöjen kasvun tukemiseen. Yleensä tämä tapahtuu 

tarjoamalla tytöille omia tiloja, joissa he voivat vertaisryhmissä käsitellä identiteetin, 

ruumiillisuuteen ja tyttöyteen liittyviä kysymyksiä. Nykyistä sukupuolisensitiivistä 

nuorisotyötä kuvaa se, että se mielletään erityisesti tyttöjen parissa tehtäväksi työksi 

(Honkasalo 2011, 71.)  

 

Sukupuolen mukaan eriytyneissä sukupuoliherkissä ryhmissä opitaan tunnistamaan omaa 

ääntä ja käyttämään sitä, mutta myös kuuntelemaan ja jakamaan asioita yhteisesti 

luottamuksellisessa ympäristössä. Edellä mainitun lisäksi opitaan arvostamaan sekä omaa 

että muiden sukupuolta ja eri sukupuolia halventavia asenteita ja käytäntöjä. Silloin, kun 

sukupuolta ja siihen liittyviä käsityksiä on pohdittu ensin oman sukupuolen mukaisessa 

ryhmässä, on vuorovaikutus muiden sukupuolten edustajien kanssa tietoisempaa ja 

tasavertaisempaa. Sukupuolisensitiivisiä ryhmiä voivat olla tyttöryhmät, joissa tytöt 

oppivat ottamaan itselleen tilaa, saavat aikuisen huomiota ja tukea sekä tarvittaessa 

ohjausta esimerkiksi sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevien palvelujen äärelle. Myös 

pojat voivat omissa ryhmissään puhua tunteistaan, epävarmuuksistaan ja huolistaan 

(Punnonen 2007, 533.)  
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Parhaimmillaan eriytyneet ryhmät rohkaisevat tyttöjä ja poikia kokeilemaan, tutkimaan 

ja pohtimaan asioita, joita he eivät sekaryhmässä uskaltaisi tai kehtaisi tehdä. Nuorten on 

erityisen tärkeää saada myös rohkaisua omalle sukupuolelleen perinteisesti 

epätyypillisinä pidettyjen ratkaisujen ja valintojen tekoon. Sukupuolisensitiivisyyteen 

sisältyy aina mahdollisuus niin sanottuun toisin tekemiseen. Tämä kuitenkin vaatii 

aikuisten aktiivista esimerkkiä (Punnonen 2007, 533.) 

 

2.4 Tyttötyö 
	  

Tässä tutkielmassa tulkitsen tyttöyden käsitettä tyttötutkimuksen jälkistrukturaalisesti 

sävyttämänä, johon kuuluu postmoderni ote. Tällaisessa ymmärryksessä tyttöys on 

neuvoteltava ja jatkuvassa liikkeessä oleva historiallinen prosessi, ja toisaalta sellainen 

kulttuurinen rakennelma, jossa ovat esillä perinteiset odotukset ja sukupuolen esittämisen 

ja tekemisen tavat (Ojanen 2011, 11.)   

 

Sukupuolta koskevassa kasvatusajattelussa voidaan nähdä haasteena, että erinäisissä 

keskusteluissa määritellään se, kuka voi ja saa määrittää lapsen kasvua ja hänen 

sukupuolisuuttaan. Laajemmin yhteiskunnallisessa tai institutionaalisessa kehyksessä 

ajateltuna sukupuolineutraali kasvatusajattelu, jossa lasta tuetaan antamalla 

mahdollisimman laaja kirjo toiminnan mahdollisuuksia ja sukupuolistava kasvatus, jossa 

lasta tuetaan rajoittamalla vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia perustuen 

kysymykselle kuinka eletään tyttönä tai poikana voidaan näiden kahden ideologian nähdä 

ajautuvan voimakkaaseen keskinäiskonfliktiin. Esimerkiksi neuvolan henkilökunta, 

päiväkodin henkilökunta, koulun opettajat ja vanhemmat voivat keskenään jakaa hyvin 

erilaisen käsityksen sukupuolen ja kasvatuksen suhteen (Salonen 2011, 151.)  

 

Tämän vuoksi on tärkeää esittää kysymys, käsitelläänkö näitä erimielisyyksiä eri tahojen 

ja kasvattajien kesken? (Salonen, 2011, 151.) Tarvitsemme rakentavaa ja avointa 

keskustelua kasvatuksesta ja sukupuolesta. Tämän lisäksi erilaiset toimet kasvatuksen ja 
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lapsen ja nuorten kehityksen kannalta osoittautuvat tarpeellisiksi. Tästä näkökulmasta 

tarkasteltuna tyttötyön tekemisen mahdollistaminen osoittautuu tärkeäksi. 

 

 2.5 Tyttöjen talo  
 

Tyttöjen taloja on Suomessa yhteensä seitsemän eri puolilla maata (Espoo, Helsinki, 

Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere ja Turku) Tyttöjen Talo on Setlementtiliikkeeseen 

kuuluvan Kalliolan Nuoret ry:n rekisteröimä tuotemerkki. Kalliolan Nuoret ry on 

toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 1974 tukien lapsia ja nuoria sekä yksilöllisesti, 

että vertaisryhmissä.( Kalliolan Setlementtiliitto, 2015.) 

  

Tutkielmani sijoittuu Rovaniemen Tyttöjen Talolle, joka avasi ovensa taloista 

pohjoisimpana vuonna 2013. Rovaniemen yksikön toiminta on suunnattu 12-28-

vuotiaille tytöille ja naisille. Talon toiminnan puitteissa järjestetään tapahtumia, 

infoiltoja, avoimia teemaryhmiä ja yhteisiä teehetkiä. Talon toiminta sijoittuu nuorten 

tukipalveluita verrattaessa ennaltaehkäisevään työhön. Rovaniemen Tyttöjen Talon 

johtajan Tiina Lappalaisen mukaan Tyttöjen Talolla on selvästi paikka kaupungissa. 

Osaltaan siitä kertoo vuonna 2015 Rovaniemen Seudun Mielenterveysseuran myöntämä 

mielenterveysteko -tunnustus (Lapin Kansa 10.10.2015.)  

 

Ovet ovat avoinna kaikille tulijoille kulttuuriin, uskontoon tai taustaan katsomatta. Tila 

on avoinna myös tyttöyttä ja naiseutta pohtiville nuorille. Talolla nuorten kanssa 

toimittaessa on aina läsnä ohjaajia joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti 

jonkin asian painaessa mieltä. Tyttöjen Talo tavoittaa Rovaniemellä vuosittain noin tuhat 

kohderyhmäänsä kuuluvaa nuorta tapahtumissa ja yhteisövierailuilla. Talolla 

järjestettyyn toimintaan osallistuu vuosittain sata eri tyttöä, jotka ovat tasaisesti kaiken 

ikäisiä ja tulevat erilaisista elämäntilanteista (Rovaniemen Tyttöjen Talo 2015)  
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Toimintaa rahoittavat vuosina 2013-2016 Raha-automaattiyhdistys ja Rovaniemen 

kaupunki. Lisäksi toimintaa ovat tukemassa yritykset, yhteisöt ja yksittäiset henkilöt. 

(Neiot.fi 16.9.2015.) Taloilla tehtävä työ on setlementtityötä, jonka lähtökohta perustuu 

setlementtiarvoihin, joihin kuuluvat yksilön arvokas kohtaaminen, hänen omien 

voimavarojensa tukeminen, yhteisöllisyys ja erilaisuuden kunnioittaminen (Kujala 

2014,8.) Tyttöjen Talon yhteydessä nousevat esiin myös muun muassa sanat: osallisuus, 

kiireettömyys, turvallisuus, päihteetön sekä syrjintä- ja kiusaamisvapaa alue. 

(Rovaniemen Tyttöjen Talo 2015) 

 

Rovaniemen Tyttöjen Talon taustaorganisaationa toimii Rovalan nuoret ry, joka toimii 

setlementtiliikkeen paikallisyhdistyksenä. Nuorisoyhdistys on uskonnollisesti ja 

poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä 

kasvamista sekä elämänhallintaa ( Rovalan Nuoret ry 2015).  

   

Jokaisella Tyttöjen Talolla on sama tavoite ja toimintamuodot ovat hyvinkin samanlaisia, 

koska ne ovat sitoutuneet noudattamaan Tyttöjen talo- konseptin mukaista nuorisotyötä, 

jossa edistetään nuorten hyvinvointia ja sosiaalista terveyttä. Toimintamallissa on 

keskeistä sukupuolisensitiivinen tyttötyö, ihmisen arvokas kohtaaminen, naiseutta 

arvostava ilmapiiri, moniammatillisuus ja yhteisöllisyys. ( Eicher  2011, 13.)   Tyttöjen 

Taloilla pyritään vastaamaan myös erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen tarpeisiin ja heidän 

elämänhallinnallisten valmiuksiensa vahvistamiseen ( Setlementtiliitto, 2015.)  

 

Toimintaa arvioidaan ja pyritään kehittämään deliberatiivisen keskustelupäivä 

menetelmän avulla. (Rovaniemen Tyttöjen Talo 2015) Pääsin myös itse osallistumaan 

13.11.2015 järjestettyyn arviointipäivään ja näkemään konkreettisesti kuinka arviointia 

tehtiin. Kokemuksesta teki erittäin mielenkiintoisen se, että käytetyssä menetelmässä 

nimenomaan nuoret nostettiin keskiöön ja heidän mielipiteitään kuunneltiin. 
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Paikalla oli Rovaniemen Nuorisovaltuustoon kuuluvia nuoria, jotka sanoivat saavansa 

menetelmästä aidon osallisuuden tunteen, koska he tulivat kuulluiksi. Nuorisovaltuuston 

jäsenet valitaan suorilla nuorisovaaleilla. Valtuustojen ongelmaksi kuitenkin muodostuu 

se, ettei niillä ole käytössään tarpeeksi resursseja ja vaikutusmahdollisuuksia (Puuronen 

2006, 9.) Tästä näkökulmasta katsottuna arviointipäivässä käytetty menetelmä näyttäytyy 

toimivana konseptina myös nuorten osalta.  

 

”Menetelmä on kehitetty Allianssin hallinnoimassa Kuntien peruspalvelujen arvioinnin 

kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on ollut kehittää osallistuvan deliberatiivisen 

demokratian pohjalle perustuva nuorten vaikuttamisen malli” (Valtikka 2015.)   

 

Tyttöjen Talon arviointipäivässä nuoret kokoontuivat ensin ryhmiin, joissa edellä 

mainitun menetelmän mukaisesti arviointi toteutettiin käyttäen apuna demokraattista 

mallia, jossa jokainen nuori saa mielipiteensä esille. Tämän kaltaisen mallin mukaan 

toimiminen rohkaisee myös muiden mielipiteiden kuuntelemiseen ja niiden 

huomioimiseen (Valtikka 2015.) Nuorten ollessa aluksi omissa ryhmissään aikuiset 

keskustelivat omista näkemyksistään koskien toimintaa. Mikä toiminnassa oli hyvää entä 

huonoa? Millaisia kehittämisajatuksia heräsi?  

 

Tämän jälkeen nuoret ja paikalle kutsutut aikuiset, jotka päättävät tyttöjen talon 

toiminnasta ja jatkorahoituksesta, tai ovat toimineet yhteistyössä talon kanssa, kutsuttiin 

yhteiseen keskusteluun. ”Yhteisessä keskustelussa käsiteltiin valittuja teemoja nuorten 

esittämien puheenvuorojen pohjalta. Käsiteltävistä teemoista nostetaan esille joitakin 

konkreettisia toimenpiteitä etenemissuunnitelmaan” (Valtikka 2015.)  

 

Tutkielmassani tuon esiin Rovaniemen Tyttöjen talon toimintaa 

vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta. Talolla toiminta perustuu pitkälti Isosiskoiksi 

nimettyjen vapaaehtoistoimijoiden työpanokseen.  
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Vapaaehtoisena toimivat naiset tuovat Taloille monenlaista osaamista, mallin erilaisista 

naisista, aikuisen tukea ja läsnäoloa. Tyttöjen Taloilla voi toimia vapaaehtoisena 

”isosiskona” ja turvallisena aikuisena muun muassa talojen avoimissa illoissa, ryhmissä, 

tapahtumissa ja leireillä. Isosiskona oleminen Tyttöjen Taloilla tarkoittaa normaalia arjen 

yhdessäoloa ja kohtaamista. Kohtaamisissa Isosiskot juttelevat päivän tapahtumista 

nuorten kanssa, pelailevat heidän kanssaan tai auttavat läksyissä. Vapaaehtoisille 

järjestetään tehtäviin valmistavaa koulutusta ja toiminnanohjaustapaamisia. 

Vapaaehtoisten koulutuksessa käsitellään myös muun muassa kriisien ja vaikeiden 

tilanteiden kohtaamista. Pääasiassa vapaaehtoisten tehtävä on kuitenkin olla tukena 

kevyemmissä arjen asioissa ja suurin vastuu on aina työntekijällä. (Kujala 2014, 8-7.) 

  

Tutkielmani paikantuu Lapin pääkaupunkiin Rovaniemelle. Paikantuneisuus on tärkeää 

nostaa esiin, koska tieto ja tietäminen on yleisesti aikaan, pakkaan ja henkilöön sidottuna. 

Näin ollen tieto voidaan nähdä kontekstuaalisena  ja materiaalisena (Liljeström 2004, 11.)  

 

Koen tärkeäksi, että tutkielmaani tehdessäni painotan yhteiskunnallisen näkökulman 

lisäksi myös lappilaista näkökulmaa, koska tutkielmani kohteena oleva yhteisö toimii 

pohjoisessa, jossa olosuhteet ovat erilaiset kuin muualla Suomessa. Esimerkiksi jo 

maantieteellisesti tarkasteltuna välimatkat ovat paikoittain erittäin pitkiä. Aiemmin 

mainitsemassa arviointipäivän aikana nousi nuorisovaltuuston edustajilta esiin 

esimerkiksi huoli siitä kuinka pitkien välimatkojen päässä asuvat nuoret olisi mahdollista 

tavoittaa. Pitkiin välimatkoihin huomion kiinnittäminen voi osaltaan olla 

merkityksellisessä asemassa esimerkiksi syrjäytymisessä ja sen ehkäisyssä puhuttaessa. 

 

Euroopan Unionin tasolla on kiinnitetty huomiota nuorten heikentyneeseen sosiaaliseen 

osallisuuteen, joka on lisääntynyt talouskriisin aikana. EU on nuorisostrategiassaan 

nostanut esille kohtia, joilla pyritään lisäämään nuorten sosiaalista osallisuutta. Näitä 

kohtia ovat muun muassa: nuorisotyön täyden potentiaalin ymmärtäminen, kulttuurien 

välisen tietoisuuden lisäämisen tukeminen ja taistelu epäoikeudenmukaisuutta vastaan. ( 
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EU:n Nuorisostrategia 2015.) Tyttöjen Talon kaltainen nuorisotila ja sen toimintaan 

sisältyvät tavoitteet ovat tärkeässä asemassa, kun tarkastellaan pohjoisesta, mutta myös 

laajemmasta näkökulmasta edellä mainittuja EU:n nuorisostrategiassa mainittuja asioita. 

Talolla työskentelevät aikuiset voivat osaltaan olla tytöille tukena sosiaalisen 

osallisuuden lisääntymisestä ja toimijuuden paikkojen löytämisessä.  

 

1.   Tutkimuksen lähtökohtia ja metodologia 

 

3.1 Sukupuolittunut toimijuus 

 

Toimijuuden käsitteellä on viitattu kykyihin tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä ja 

toteuttaa niitä. Näin ollen toimijuuden tarkastelun rinnalla kulkevat kysymykset vallasta, 

vaikutuksesta, voimasta. Edellä mainitun lisäksi siihen linkittyvät näkemykset 

päätöksenteosta, kuten myös kysymykset toimijuuden rajoista ja mahdollisuuksista. 

Toisaalta toimijuuden on korostettu olevan lähellä subjektiviteetin tarkastelua. Siinä 

huomio kiinnittyy miten yksilöt, sekä tiedostaen, että tiedostamatta merkityksellistävät 

elämäänsä, suhteuttavat itsensä toisiin yksilöihin vuorovaikutuksen kautta (Honkasalo 

2011,33.)  

 

Näin ollen sillä millaisina toimijoina näemme itsemme on suuri merkitys elämämme eri 

osa- alueilla. Tutkielmassani olen toimijuuden käsitteen pohjalta kiinnostunut tekemään 

näkyväksi millainen suhde tyttötyön parissa toimivien naisten ja Tyttöjen Talolla käyvien 

tyttöjen välille on rakentunut toimijuuden ja siihen liittyvän keskinäisen 

vuorovaikutuksen kautta. 

 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna sukupuoli on keskeinen käsite 

toimijuudesta puhuttaessa. Lääketieteestä ja erityisesti psykiatrisesta käytöstä lainattua 

termiä gender alettiin käyttää feministisessä tutkimuksessa 1960-70 - luvuilla, kun 
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pyrittiin erottamaan suvunjatkamiseen liittyvät seikat (sex) niin sanotusta sosiaalisesta 

sukupuolesta (gender) ( Rossi 2010, 22.)  

 

Alun perin biologisen ja sosiaalisen sukupuolen erittelyllä on ollut tarkoitus kiistää ajatus 

biologiasta kohtalona. Erotteluna se palvelee argumenttia, jonka mukaan sosiaalinen 

sukupuoli on kulttuurisesti rakennettu, oli sukupuoli  biologisesti kuinka muuttomaton 

tahansa. Sukupuolitetun subjektin kahtiajako luo kuitenkin sarjan ongelmia. Täytyy 

pohtia esimerkiksi sitä voimmeko puhua annatusta biologisesta sukupuolesta tai 

annetusta sosiaalisesta sukupuolesta kysymättä ensin kuinka sukupuoli annetaan? ( Butler 

2006, 54-55.) 

 

Edellä mainitun lisäksi kaksijakoiseen sukupuolijärjestykseen liittyy myös käsitys tytöille 

ja naisille sekä pojille ja miehille tyypillisestä käytöksestä. Pidemmän aikaa on jo 

kuitenkin korostettu, että maskuliinisiksi ja feminiinisiksi mielletyt tavat toimia eivät ole 

sidottuja tietynlaisiin ruumiisiin tai ole johdettavissa niistä. Tyttöjen on kuitenkin hieman 

helpompaa toimia maskuliinisiksi miellettyjen tapojen mukaan, kun taas poikien 

feminiinisyys on haastavampaa heteronormatiiviseen yhteiskuntajärjestykseen sisältyvän 

homofobian vuoksi (Ojanen 2011, 12.)  

  

Toimijuus voidaan nähdä siis vahvasti sukupuolittuneena asiana.  Sukupuoli määrittelee 

yleisten odotusten asettamista miehille ja naisille sekä millaisiksi toiminnallisiksi 

velvoitteiksi nämä muodostuvat erilaisissa instituutioissa ja yhteisöissä. Sukupuoli myös 

määrittää yksilön käytössä olevia resursseja ja sitä kautta hänen edellytyksiään vastata 

asetettuihin odotuksiin. Edellä mainitut vaikuttavat myös käsityksiin omista 

mahdollisuuksista ja rajoituksista toimia (Ojala, Palmu & Saarinen 2009,27.)  
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Omassa tutkielmassani näen sukupuolen esittämisenä, performatiivisuutena. Myös Judith 

Butler kuvailee tekojen, eleiden ja esitysten olevan sellaisia, että ne väittävät ilmaisevansa 

identiteettiä tai ydintä, jotka tuotetaan ja pidetään yllä ruumiillisin merkein ja muiden 

diskursiivisten keinojen avulla.  Performatiivisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että 

teot, eleet, artikuloidut ja toteutuneet halut luovat illuusion sisäisestä järjestäytyneestä 

sukupuoliytimestä ( Butler 2006, 229.)  

 

Naiseudesta puhuttaessa tärkeä havainto on se, että naisen ruumista määritellään 

kulttuurisesti johonkin tiettyyn rooliin. Rooleja ovat esimerkiksi vaimo, äiti ja kodin 

hoitaja (Gatens 2010, 228.) Ruumiillisuutta ei siis voida määritellä vain niin sanotusti 

olemisena, vaan se on vaihteleva pinta, jonka tyylit eivät ole koskaan täysin itse 

keksittyjä, vaan niillä on historia, joka rajoittaa mahdollisuuksia esittää eri tyylejä ( Butler 

2010, 419.) Näin ollen se, millaisena koemme kulttuurisesti oikeanlaisena pidetyn tavan 

esittää sukupuolta, vaikuttaa siihen millaisiin sukupuolen esittämisen tapoihin 

ajaudumme. 

 

Sukupuolijärjestelmät ovat alati muuttuvia sosiaalis-symbolisia rakenteita ja siihen 

sisältyy niiden historiallisuus. Ehkä juuri pysyvyyden puutos on syy siihen, että 

sukupuolijärjestelmissä on käynnissä jatkuva perusasetelmien uusintaminen ja 

vallitsevien valtasuhteiden oikeuttaminen. Monen feministitutkijan päähuomio onkin 

kiinnittynyt aikaisemmin sen selvittämiseen, miten tuo järjestelmä uusintuu ja mitkä 

tekijät ja mekanismit ylläpitävät ihmisen sukupuolistamista (Liljeström 1996, 130.)  

Omassa tutkielmassani olen kiinnostunut siitä millaisena voimavarana tyttötyötä tekevät 

toimijat näkevät oman naiseutensa, mutta myös siitä, millaisena nuorten naisten kasvun 

voimavarat, mutta toisaalta taas sudenkuopat nähdään toimijoiden näkökulmasta.  

 

Tutkielmassani korostuu osittain myös naiskeskeinen feministinen ajattelu, joka korostaa 

naisten välisten suhteiden merkityksiä naissubjektiuden muodostumiselle. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että naisten ajatellaan oikeuttavan, todistavan ja vahvistavan toistensa 
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subjektiuden ja identiteetin. Siten feministinen subjekti kiinnittyy toisiin naisiin, heidän 

olemassaoloonsa. Naisten keskinäisen erilaisuuden tunnustaminen on ensimmäinen askel 

kohti yhteisyyden määrittämistä uudelleen. Tämän kaltainen poliittisen toimijuuden 

hakeminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että naisten yksilölliset ja erilliset kokemukset olisi 

pyrittävä ja analysoitava niin, että ne sulautuisivat yhteen yhdeksi julistukseksi 

(Koivunen & Liljeström 1996, 284.)  

 

3.2  Kokemuksen tutkiminen 

 

Tutkin työssäni Rovaniemen Tyttöjen talon toiminnassa mukana olevien isosiskojen 

kokemuksia tyttötyöstä. Tavoitteenani on saada esiin tyttötyön parissa työtä tekevien 

toimijoiden ääni ja saada tietoa millaiseksi tyttöyön merkitys koetaan yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta pohjoisessa. Tutkielmani täyttää laadullisen tutkielman ominaispiirteet. 

Tällaisiksi voidaan lukea esimerkiksi että suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina 

ja käytetään metodeja joissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esille. Tämän 

kaltaisia metodeja ovat muun muassa eri haastattelumuodot. Tämän lisäksi haastateltavat, 

eli kohdejoukko, valitaan tarkoituksenmukaisesti. Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina 

ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti (Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P 1998, 165.)  

 

Tutkiessani tyttötyötä valitsin metodologiseksi näkökulmaksi fenomenologisen 

lähestymistavan. Fenomenologinen erityistiede pitää kokemusta suhteena. Kokemus 

sisältää tajuavan subjektin ja hänen tajunnallisen toimintansa sekä kohteen johon tuo 

toiminta suuntautuu. On luontevaa kutsua kokemusta merkityssuhteeksi. Kokemuksen 

suhteeksi voidaan luokitella juuri se suhde, joka liittää subjektin ja objektin toisiinsa 

(Perttula 2008, 116- 117.) 

 

Kokemuksen nostaminen tutkimuksen lähtökohdaksi ei kuitenkaan ole ongelmatonta. 

Hankaluutta aiheuttaa jo kokemuksen käsitteen epämääräisyys. Sitä mitä kokemuksella 

tarkoitetaan ei yleensä määritellä. Kokemuksella viitataan yleensä henkilökohtaisiin 
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elämäntapahtumiin tai tunteisiin, eli arkisiin tapahtumiin ja niiden tulkintoihin. Jos 

tutkimuksessa pysyttäydytään tarkoituksellisesti ja tarkasti tutkittavien kokemusten 

referoinnissa läpi tutkimuksen, tutkija ei tulkitse vaan ainoastaan kuvailee ja järjestää 

materiaaliaan. Kokemusten arvostaminen ei kuitenkaan tarkoita jäämistä arkitulkintojen 

tasolle, koska se ei ole teoreettisen vastakohta. Kokemus toimii pikemminkin teoreettisten 

kehittelyjen lähtökohtana ( Saresma 2010, 61.)  

 

Ymmärrän omassa tutkielmassani kokemuksen käsitteen, Perttulaa mukaillen, siten että 

kun tajunnallinen toiminta valitsee kohteensa, ihminen kokee elämyksiä. Elämyksissä 

kohde ilmenee ihmiselle jonakin. Todellisuus ei ole näin ollen enää merkityksetön vaan 

se merkitsee jotakin. Toisinaan kohde on helppo tunnistaa ja toisinaan taas vaikea 

tunnistaa, mutta vaikka kokemuksen kohde jäisi epäselväksi elämys on silti todellinen 

(Perttula 2008, 116.)  

 

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti vahvasti mielenkiintoni sitä kohtaan, millainen 

merkitys sukupuolisensitiivisellä nuorisotyöllä on 2000-luvun Suomessa. 

Sukupuolirooleista ja nuorten hyvinvoinnista ja sen laskusta on keskusteltu julkisesti jo 

pitkään ja keskustelu on yhä ajankohtainen. Tämän vuoksi haluan omassa tutkielmassani 

selvittää millaisia voimavaroja Tyttöjen talossa tehtävä tyttötyö voi tarjota toiminnassa 

osallisena oleville. Näin ollen pyrin liittämään tutkimuksen kohteena olevat kokemukset 

laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun toimijuudesta, sukupuolesta, hyvinvoinnista 

ja ennaltaehkäisevien palvelujen tärkeydestä hyvinvoinnin säilyttäjänä ja edistäjänä. 

 

3.3 Feministinen tutkimus, tyttötutkimus ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkielmani aihe sijoittuu kasvatustieteellisen feministisen tutkimuksen kentälle. 

Feministiseen tiedon käsitykseen kuuluu vahvasti se, että kaikki tieto tuotetaan 

sosiaalisissa ja kulttuurisissa suhteissa. Tiedon nähdään näin ollen olevan prosessi, tuote, 

resurssi ja myös kasvavissa määrin hyödyke (Liljeström 2004, 9.) Tieto ja tietäminen ovat 
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siis vahvasti riippuvaisia kontekstista. Tutkielman teon kannalta on hyvä ymmärtää, ettei 

tieto synny tyhjiössä, ja mitkä asiat tiedon syntyyn mahdollisesti vaikuttavat. 

  

Feministisestä tutkimuksesta puhuttaessa on tärkeää havainnollistaa, että feminismi 

käsitteenä sisältää monta erilaista ja keskenään ristiriitaista tiedon tuottamisen tapaa. 

Monia kuitenkin tyydyttää yksimielisyys siitä, että feministisen metodologian erityisyys 

on siinä, että se tuottaa tietoa sukupuolen, luokan, rodun, seksuaalisuuden, alueen, iän, 

kykenevyyden ja kansallisuuden risteyksessä (Liljeström 2004, 21.) Omassa 

tutkielmassani sukupuoli on vahvassa roolissa läpi koko tutkielman, koska käsittelen 

työssäni sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä, tyttötyötä sekä naiseksi kasvun voimavaroja, 

mutta toisaalta myös sitä, millaisia haasteita yhteiskunta siihen asettaa 

sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä tekevien näkökulmasta. 

   

Pelkästään sukupuolen tutkiminen tai sukupuolitettujen sosiaalisten elämien tutkiminen 

ei kuitenkaan yksistään tee tutkimusprojektista feminististä. Tutkimusprojekti voidaan 

ajatella feministiseksi, kun sitä kehystää feministinen teoria ja sen tähtäimenä on tuottaa 

tietoa joka on hyödyllistä tehokkaassa muutoksessa sukupuolen epätasa-arvoa tai 

alistussuhdetta kohtaan (Ramazanoglu & Holland  2002, 147.) Tutkielmassani tuotan 

tietoa siitä, millaisessa asemassa vapaaehtoiset naistyöntekijät näkevät itsensä olevan 

suhteessa yhteisöön, jossa vapaaehtoistyötä tehdään, mutta myös laajemmin 

yhteiskunnallisessa kehyksessä. Tämän lisäksi tuotan tietoa siitä, millaisessa asemassa 

nuoret tytöt ovat Isosiskojen näkökulmasta katsottuna yhteiskunnallisessa kehyksessä 

tarkasteltuna. 

 

Feministisen tutkimuksen lisäksi työni sijoittuu tyttötutkimuksen kehikkoon. 

Tyttötutkimus on monitieteinen feministisiä metodologioita hyödyntävä 

tutkimussuuntaus, joka sisältää eri ikävaiheessa olevien tyttöjen tutkimusta lapsuudesta 

nuoruuteen. Sukupuoli ja ikä ovat keskeisiä tutkimusta ohjaavia käsitteitä (Ojanen 2011, 

10- 11.) Tyttöjen ja tyttöyden määritelmät ovat aika- ja kulttuurisidonnaisia. Tyttöjä ja 

tyttöyttä on historiallisesti määritelty ja edelleen määritellään, tuotetaan ja rakennetaan 
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suhteessa naiseuteen, poikiin ja miehuuteen. (Tuomaala 2011, 47 – 46; Aaltonen & 

Honkatukia 2002, 9). Määrittelyillä on etsitty sukupuolten välisiä yhteneväisyyksiä ja 

eroavaisuuksia sekä tyttöyden ja naiseuden paikkoja ja rooleja; mihin tyttöys päättyy ja 

mistä naiseus alkaa. 

 

Tyttötutkimus on nostanut tyttönä olemisen ja tyttöyksien rakentumisen tutkimuksen 

keskipisteeseen. Suomessa tyttötutkimusta on tehty noin kolmekymmentä vuotta 

naistutkimuksen 1980-luvun institutionalisoitumisen myötä. (Ojanen 2011, 13). 

Ylipäätään 1990-luku merkitsi nuoriso-, nais- ja sukupuolitutkimukselle uusia resursseja 

ja aktiivisempaa tutkimusta (Aaltonen & Honkatukia 2002, 8).  

 

Termi tyttötutkimus vakiintui suomalaiseen keskusteluun suurelta osin sosiologisen 

tyttötutkimuksen kautta. Historiallisesti tarkasteltuna tyttötutkimus alkoi irrottautua 

omaksi tutkimusalueekseen 1970–luvun aikana, jolloin naistutkimuksen ja 

nuorisotutkimuksen kysymyksenasettelut nivoutuivat toisiinsa. Naistutkimus oli nostanut 

esiin sukupuolen vaikutuksen yksilön elämään eri yhteiskunnissa ja naisliikkeen 

keskeisenä tavoitteena oli naista alistavien rakenteiden purkaminen (Ojanen 2011, 13 –

15.) 

  

”2000-luvun tyttötutkimuksen ymmärrys sukupuolista nojaa performatiivisen 

sukupuoliteoriaan, jonka mukaan jako kahteen sukupuoleen on heteronormatiivisen 

vallan seurauksena syntynyt keinotekoinen ilmiö, jota tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa ja 

kulttuurisissa käytännöissä. Dikotominen sukupuolijärjestys sisältää voimakkaan 

oletuksen heteroseksuaalisuudesta ja tyypillisestä feminiinisestä ja maskuliinisesta 

toiminnasta, jättäen ulkopuolelle toisin toimimisen ja sellaiset kokemukset sukupuolesta, 

jotka eivät vastaa kahtiajakoa” (Ojanen 2011, 11 – 12.) 
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Tutkielmassani keskityn tuottamaan tietoa siitä kuinka Tyttöjen Talolla käyvien nuorten 

tyttöjen kohtaaminen koetaan pohjoisella paikkakunnalla. Näin ollen tiedon tuottaminen 

rakentuu myös siitä, mikä nykypäivän tyttöjen elämässä koetaan epätasa-arvoa 

tuottavaksi ja millaista tukea tytöille voidaan antaa tyttötyön kautta. Nuorilla tarkoitetaan 

tässä tutkielmassa 12-28 -vuotiaita. Tutkielman tehtävänä on siis selvittää millaisena 

kokemukset sukupuolisensitiivisestä nuorisotyöstä näyttäytyvät Tyttöjen talon 

toiminnassa mukana olevien näkökulmasta. Tutkimusongelman muotoutuminen lähti 

liikkeelle keräämästäni haastatteluaineistosta ja siinä esitetyistä kysymyksistä. Muotoilin 

tutkielman pää- ja alakysymykset seuraavasti: 

 

1. Millaisen toiminnan tilan Tyttöjen Talo tarjoaa tytöille Isosikojen 

kertomana? 

1.1 Miten Isosiskot perustelevat sukupuolisensitiivisen nuorisotilan tarvetta? 

1.2 Miten Isosiskot näkevät nuorten tyttöjen mahdollisuuden toimijuuteen? 

1.3               Mitä merkitystä vapaaehtoistyöllä on Isosiskoille itselleen toimijoina?  

 

3.4 Aineisto ja analyysimenetelmät 
 

Keräsin aineistoni haastattelemalla, koska pyrin tutkielmassani saamaan selville mitä 

informanttini kokevat sukupuolisensitiivisen nuorisotyön. Haastattelu on yhdenlaista 

keskustelua. Tutkimustuloksia varten haastattelu on kuitenkin ymmärrettävä 

systemaattisena tiedonkeruun muotona ( Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P 1998, 

204.) Annoin informanteille myös mahdollisuuden vastata laatimaani 

kyselylomakkeeseen pelkästään kirjallisena, jos se tuntui heille mielekkäämmältä tavalta 

osallistua tutkielmani tekemiseen. 
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Käytin haastattelutapana strukturoitua haastattelua, jossa kysymysten esittämisjärjestys 

oli täysin ennalta määrätty. Pohdin tutkielmaa tehdessäni mikä haastattelunmuoto takaisi 

parhaan mahdollisin tuloksen. Päädyin toteuttamaan haastattelut Tyttöjen Talolla 

keväällä 2015 pidetyn Isosiskojen virkistyspäivän yhteydessä siten, että lähetän 

haastateltaville etukäteen saatekirjeen (liite 1), siitä kuka olen ja millaista tutkielmaa teen 

sekä kysymyslomakkeen (liite 2). 

  

Tämän jälkeen Isosiskot keskustelivat virkistyspäivän aikana pareittain laatimieni 

kysymysten pohjalta haastatellen toinen toisiaan. Haastattelut nauhoitettiin. Päädyin 

tähän ratkaisuun, koska koin, että heidän keskinäinen luottamussuhteensa voi olla jo 

melko pitkälle rakentunut, ja he voivat ehkä vapaammin keskustella kysymyksistäni 

tutumman ihmisen kanssa kuin tilanteessa, jossa heitä olisi haastatellut tuntematon 

ihminen. Vetovastuun haastattelutilanteesta ottivat Tyttöjen Talon työntekijät Tiina 

Lappalainen, Riikka Pulju ja Emmi-Reetta Räisänen. 

  

Parihaastattelut on yksi ryhmähaastattelujen alamuoto ja aiemmissa tutkimuksissa on 

todettu, että haastateltavat ovat paljon luontevampia ja vapautuneempia, kun on useampia 

henkilöitä paikalla (Hirsjärvi, ym. 1998, 207.) Kaikissa tutkimuksellisissa 

ryhmäkeskusteluissa ja haastatteluissa sosiaalinen konteksti, keskustelu- ja 

haastattelutilanne, -aika ja -paikka ovat merkityksellisiä (Tolonen ja Palmu 2007, 90-92). 

Tästä näkökulmasta tarkasteluna koin, että valintani parihaastattelujen tekemisestä 

tutussa ympäristössä ja tuttujen ihmisten kanssa oli tutkielmaani ajatellen hyvä 

aineistonkeruun muoto. Tosin en väitä, että parihaastattelu olisi suoranaisesti 

yksilöhaastattelua parempi muoto, koska on olemassa kokemuksia siitä, että myös 

yksilöhaastattelussa keskustelut voivat olla vapautuneita ja luontevia. Valinta riippuu 

haastateltavista tutkimuksen aiheesta (Hirsjärvi, ym. 1998, 207.) 
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Haastattelulomakkeen (liite 2) olen jakanut kolmeen eri osioon joista ensimmäisessä 

olevat kysymykset pyrkivät selvittämän haastateltavien arvoja ja asenteita, eli sitä mikä 

sai heidät lähtemään vapaaehtoistyöntekijöiksi juuri Tyttöjen Talolle. Toisessa osiossa 

pyrin selvittämään millaisia keinoja vapaaehtoisilla on ollut kohdata talolla käyviä tyttöjä 

ja tukea heidän kasvuaan ja samalla myös hyvinvointiaan. Kolmannen osion kysymykset 

koskevat sitä, millaisena kasvupaikkana yhteiskunta näyttäytyy Isosiskojen 

näkökulmasta tämän päivän nuorille tytöille. 

  

Tutkielmani haastateltavat antavat tietoa nykypäivän kokemuksista nuorten 

kohtaamisessa, mutta myös muistelevat omaa naiseksi kasvuaan, joten se heijastelee 

osaltaan myös mennyttä aikaa. Kysymyksessä ovat subjektiiviset kokemukset ja näin 

ollen haastattelujen kautta saatua tietoa ei voi yleistää. 

 

Aineistoni keruuseen osallistui yhteensä neljä Isosiskoa, eli kaksi paria. Haastateltavat 

olivat, Kirsi 56v, Aino 66v, Sanna ja Laura 32v. Ikä muodostui yhdeksi keskeisimmistä 

haastatteluissa esiin nousseista teemoista, kun Isosiskot peilasivat vapaaehtoistyön kautta 

tapahtuvia kohtaamisia omaan elämänkokemukseensa. Yhtään kirjallista vastausta 

kyselylomakkeeseeni en saanut. Pohtiessani sitä miksi niin suuri osa Isosiskoista jätti 

vastaamatta kyselylomakkeeseeni, tulin siihen tulokseen, että nykyajan kiireiden keskellä 

moni kokee, että ylimääräiset tehtävät, kuten vaikkapa tässä tapauksessa gradututkielman 

tekemiseen osallistuminen voidaan kokea liian kuorimittavaksi.  

 

Tarja Tolosen ja Tarja Palmun mukaan (2007, 104-110) tilanteisten tekijöiden ja 

henkilöiden välisten suhteiden lisäksi tutkimustieto rakentuu aina tietyissä materiaalisissa 

ja sosiaalisissa yhteiskunnallisissa suhteissa. Näissä kohtaamisissa vaikuttavat paljolti 

jokaisen kyvyt ja halu osallistua määrittämään kohtaamistilannetta.  Kuinka siis 

määritellä omaa toimijuutta näissä tilanteissa, ja laajemmin, kuinka osapuolet näkevät 

oman yhteiskunnallisen asemansa. Tutkimukseen osallistumisen kohdalla on siis 

pohjimmiltaan kyse siitä, millaiseksi toimijaksi henkilö itsensä määrittää.  
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Vaikkei osallistujamäärä ollut suuri, koin, että sain nauhoitetuista parihaastatteluista silti 

sellaisen aineiston, jossa on tarpeeksi materiaalia tutkielmani tekoon. Tunnelma 

haastatteluissa oli nauhoitteiden välityksellä rentoutunut ja vähän väliä haastateltavat 

nauroivat hyväntahtoisesti toistensa kertomuksille koskien kohtaamisia Tyttöjen Talolla.  

Keskustellessaan kahdestaan heiltä myös nousi selvästi ajatuksia keskustelun pohjalta. 

Nämä muistot olisivat mahdollisesti jääneet unohduksiin ja jakamatta ilman keskustelun 

tuomia virikkeitä. 

 

Aineiston analyysitapana käytin aluksi sisällönanalyysia. Aineiston analyysin aloitin 

litteroimalla aineiston ja siirtämällä sen sanatarkasti kirjalliseen muotoon, jotta 

seuraavien analyysivaiheiden toteuttaminen helpottuisi. Analyysin toisessa vaiheessa 

etsin aineistosta yhtäläisyyksiä ja lajittelin aineistosta löytyvät yhtäläisyydet aiheen ja 

merkityksen mukaan käsitekategorioihin. Näin ollen kykenin nostamaan esiin 

tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Tämä mahdollisti vertailun tiettyjen teemojen 

esiintymisestä aineistossani. Aineistoluvuissa liitin empirian vuorovaikutukseen teorian 

kanssa, joka tutkielmatekstissäni näkyy niiden lomittumisena (Eskola & Suoranta 2000, 

174-175.)  

 

Myöhemmät tutkielmassani esitetyt luvut pyrkivät osaltaan avaamaan kokemuksia 

sukupuolisensitiivisestä nuorisotyöstä käsitekategorioiden kautta lukijalla ja esittämään 

vuoropuhelua aineistossa nousseiden asioiden ja teoreettisen viitekehyksen kesken. 

Aineiston analyysivaiheessa käytin seuraavia analyysikysymyksiä, joita esitin 

tutkimusaineistolleni: 

1. Mitä keinoja Isosiskoilla on ollut kohdata talolla käyviä nuoria tyttöjä? 

2. Mitä tyttöjen kanssa tehdään talolla? 

3. Mistä aiheista tyttöjen kanssa keskustellaan? 

4. Mitkä asiat koetaan yleisesti positiivisiksi talon toiminnassa? 

5. Missä asioissa talon toiminnassa puolestaan on kehittämisen varaa? 
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6. Mitkä asiat koetaan omiksi vahvuuksiksi vapaaehtoistyötä tehdessä? 

7. Miksi lähti mukaan vapaaehtoistoimintaan? 

8. Mitkä asiat isosiskot näkevät yhteiskunnallisessa kehyksessä haasteena    

tyttöjen kasvua ajateltaessa? 

9. Mitkä asiat isosiskot näkevät yhteiskunnallisessa kehyksessä   

voimavaroina? 

10. Näkyykö sukupuolisensitiivisyys talolla tehtävässä nuorisotyössä? 

 

Analyysikysymykset jaoin vielä kategorioihin, jotta varsinaisen aineistonanalyysin 

tekeminen olisi selkeämpää. Kysymykset 1-5 liittyvät tyttöjen toimijuuden tukemiseen ja 

toimijuuden tilaan. Kysymykset 7-8 ja 10 liittyvät Isosiskojen omaan toimintaan. 

Kysymys 9 liittyy laajemmin yhteiskunnalliseen kehykseen. Sen avulla pohdin kuinka 

Isosiskot näkevät tyttöjen toimijuuden tilan mahdollisuudet ja rajoittajat. Palaan 

käsittelemään näiden kategorisoitujen kysymysten kautta analysoitua aineistoani luvuissa 

4-5.  

 

3.5 Tutkijan valta, objektiivisuuden harha ja etiikka 

 

Feministinen tutkimus on osaltaan kiinnittänyt huomiota tutkijan vallan näkökulmaan. 

Tutkijan tekemät valinnat vaikuttavat tutkimuksen lopputulokseen. Uuteen tietoon 

vaikuttavat tutkijan tekemät päätökset, pohdinnat tulkinnat ja valinnat (Ronkainen, 

Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2013, 70.) 

 

Tutkijan käyttämästä vallasta on tärkeä puhua feministisen tutkimuksen tekemisen 

yhteydessä, koska feministinen tutkimus pohtii suhdettaan sitä ympäröiviin hallitseviin 

normeihin ja ihanteisiin. Se tekee näkyväksi patriarkaalisia tai fallosentrisia olettamuksia 

kyseenalaisten samalla valtaa, joka sisältyy hallitseviin olettamuksiin tiedon tuottamista, 

vastaanotosta ja arvioinnista (Liljeström 2004, 11.) 
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Tiedolla on väliä, minkä johdosta siihen mikä tietona tuotetaan ja tiedoksi nimetään, on 

suhtauduttava kriittisesti (Ronkainen 1999, 17.) Mainitsin aiemmin tässä tutkielmassa, 

että tieto ja tietäminen ovat vahvasti riippuvia kontekstista, joten se on riippuvainen ajasta 

ja paikasta. Tiedon ja tietäjän paikantuneisuus vaatii tutkimuksilta paikantamista. 

Paikantaminen ei ole tarpeen tutkimusten tulosten kontrolloimisen kannalta, tai 

paremman luotettavuuden vuoksi, vaan jotta selkiytyisi se mitä ja kuinka tiedetään silloin 

kun jostakin tiedetään (Ronkainen 1999, 117.) 

 

Jos ajattelemme tutkijan valtaa ja tiedon tuottamisen sekä tiedon tuottajan 

paikantuneisuutta, pohdinta kääntyy kohti kysymystä täytyykö tiedon olla objektiivista? 

On olemassa lukemattomia väittelyjä siitä onko objektiivisuus jotakin mihin tulisi 

tutkimuksen teon yhteydessä pyrkiä, mutta seurauksena väittelystä subjektiivisen ja 

objektiivisen tiedon käsityksen välillä on, että subjektiivisuus, joka tarkoittaa tutkijan 

henkilökohtaisia rajoja, puolueellisuutta ja tasapainon puutetta on käsitetty ikään kuin 

veden samentaja kirkkaan ja puhtaan objektiivisen tiedon tiellä (Ramazanoglu & Holland 

2002, 48.) Omassa tutkielmassani tiedostan, että en pyri äärimmäiseen objektiivisuuteen 

tutkielma tehdessäni, mutta en myöskään missään tapauksessa ole puolueellinen 

tutkielmaa tehdessäni.  

 

Sitoudun tutkielmani teossa, Johanna Materoa mukaillen, tiedon käsitykseen, jossa koen 

ongelmalliseksi tiedon yleistettävyyden periaatteen ja kyseenalaistan objektiivisen, eli 

niin sanotun tieteellisen tiedon ja sitoutuneen, niin sanotun epätieteellisen tutkimuksen 

välisen kahtiajaon (Matero 1996, 251.) Feministisessä kritiikissä on osaltaan 

kyseenalaistettu hallitsevaa filosofista projektia, joka tavoittelee objektiivisuutta kaikki 

tilanteet ja perspektiivit ylittävän tutkijan ”jumalallisen” katseen muodossa. Totuuden 

ajatellaan universaalisesti olevan rajallinen, osittainen sekä kontekstisidonnainen 

(Koivunen & Liljeström 1996, 272.) 
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Ymmärrän tätä tutkielmaa tehdessä millaisia valtarakenteita liittyy tiedon tuottamiseen ja 

millaisia mahdollisuuksia tutkijalla on käyttää valtaa. Pyrin tuottamaan 

puolueellisuudesta vapaata tietoa, mutta kuitenkin, ymmärtäen omaa tiedonkäsitystäni, 

jossa, Suvi Ronkaista mukaillen, tiedon käsitys irrallaan tietäjästä vailla kiinnittymistä, 

tunteita ja intressejä on hyvin erityinen.  Ronkainen pohtii, että jos on sellaisessa 

asemassa, joka ei näytä valta-asemalta ja on määritelty suhteessa arvoihin, jotka näyttävät 

yleisiltä, voi kuvitella tietävänsä neutraalista perspektiivistä. Näin ollen voi myös 

vakuuttua pystyvänsä viileään, tapahtumista irrallisena olevaan ja niihin 

reagoimattomaan katseeseen vailla tunteita ja arvoja (Ronkainen 1999, 102.) 

 

 Tätä tutkielmaa tehdessäni koin tärkeäksi pohtia etiikkaa siitä näkökulmasta, etten 

uusinna sukupuolta koskevia ennakkoluuloja, vaan tarkoituksenani on purkaa niitä. 

Tutkielmaani tehdessäni olen pyrkinyt huomioimaan etiikan muutoinkin keskeisenä 

osana kaikissa työvaiheissa. Heti kun tiesin pro-gradututkielmani aiheen, olin yhteydessä 

Rovaniemen Tyttöjen Taloon ja pyysin tutkimuslupaa. 

 

 Etiikka kostuu arvoista, ihanteista ja periaatteista. Kulttuurimme keskeisiä arvoja ovat 

ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Korkeatasoisen tutkimuksen 

tulee kunnioittaa tutkittavien ja on tavoitteiltaan ja metodeiltaan eettisesti hyväksyttävä 

(Pirttilä 2008, 65.) Tutkimukseni alkuvaiheessa painotin osallistujille, että osallistuminen 

on vapaaehtoista ja kunnioitin sitä päätöstä, jos joku halusi jättää osallistumatta. Myös 

tutkimusmetodia ja aineistonkeruumenetelmää valistaessani pohdin ovatko ne eettisestä 

näkökulmasta katsottuna hyväksyttäviä.  

 

Eettisen tutkimuksen perusperiaate on tutkittavien autonomia ja vapaaehtoisuus. 

Tutkittavien tulee saada selkeä tiedote, josta käy ilmi selvitys tutkimuksesta (Pirttilä 

2008, 81.) Lähetin tutkielmaa tehdessäni siihen osallistuville esittelyvideon itsestäni, 

jossa kerroin tutkielmastani sekä tämän heille lähetetyissä haastattelukysymyksissä (liite 

2) oli mukana saatekirje, jossa kerroin vielä kirjallisessa muodossa tutkielmastani.  

 

Painotin tutkimukseeni osallistuville, että heidän anonymiteettinsä tulee säilymään. Näin 

ollen heitä ei voi tunnistaa tutkimusaineistoa käsittelevistä kappaleista. Tietosuojasta 
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huolehtiminen on tärkeä osa tutkimuksen etiikkaa (Pirttilä 2008, 82). Anonymiteetin 

säilymisen varmistamiseksi käytin haastatteluihin osallistuneista naisista pseudonyymia, 

eli salanimeä. 
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4.   Sukupuolisensitiivinen tila yhteisöllisyyden luojana 

 

4.1  Yhteisöllisyys toimijuuden tilana 

 

Yhteisö voidaan ymmärtää hyvin monella eri tavalla. Se voidaan käsittää alueellisesti 

rajattavissa olevana yksikkönä, sosiaalisen vuorovaikutuksen yksikkönä sekä 

yhteenkuuluvuuden tunteiden ja muiden symbolista yhteisyyttä osoittavien ilmiöiden 

yksikkönä. Ihmisten toimiessa ja eläessä yhdessä ja/tai ajatellessa tietyistä asioista 

samalla tavoin, on kysymyksessä yhteisö (Harju 2003, 70.)  

 

Tässä analyysiluvussa tarkastelen millaisen yhteisön Tyttöjen Talo tilana pitää sisällään 

ja miten Isosiskot kertovat kokevansa olevansa osa tuota yhteisöä. Keskiössä ovat 

aineiston tulkintani perusteella vapaaehtoistyöhön käytetty aika, luottamus sekä 

koulutusjakso, jonka avulla luottamusta rakennettiin.  Yhteisöllä tarkoitan tässä 

yhteydessä kaikkia Tyttöjen Talon toiminnassa mukana olevia henkilöitä ja sitä, kuinka 

he toimivat yhdessä rakentaen erinäisiä sosiaalisia tilanteita. Näin ollen tarkastelen 

yhteisöä toimijuuden käsitteen näkökulmasta Yhteisöllisyys ja kaikki sen käsittämät 

edellä mainitut yksiköt nousivat esiin useissa kohdissa tutkimusaineistoani. 

Yhteisöllisyyttä kuvailtiin seuraavasti;  

 

Aino: Vaikka mä oon ollu vähän vähemmän tässä toiminnassa mukana niin 

kuitenki on aina semmonen yhteys. Sinne on helppo mennä ja siellä on helppo 

olla. Aina ku näkee niitä ihmisiä jossaki niin se lähestyttävyys on hirveän 

mukavaa. Omalla tavalla tunnen kuitenki kuuluvani johonki yhteisöön niin se 

tyttöjen talo on se minun juttu. 

 

 Aino kertoo yhteisöllisyyden merkityksestä itselleen. Hän kokee löytäneensä helposti 

lähestyttäviä ihmisiä ja kokee Tyttöjen Talon tilana paikaksi, johon hän kuuluu, vaikkei 

olekaan käyttänyt toimintaan paljoa aikaa. Yhteisöön kuuluminen on yksi ihmisenä 

olemisen keskeisimmistä tarpeista. Ihminen on sosiaalinen olento, joka kehittyy ja voi 
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elää vain suhteessa toisiin ihmisiin. Ihminen kehittyy yhteisössä itseään ja toista ihmistä 

ymmärtävänä sosiaalisena olentona. Ilman yhteisöjä tällainen kehitys ei mahdollistu. 

Ilman sosiaalisesti rikasta ympäristöä yksilön identiteetti ei voi myöskään rakentua 

kunnolla. Yhteisö ei kuitenkaan synny vain satunaisesta joukosta ihmisiä. Ihmisryhmä on 

yhteisö vasta, kun se on integroitunut, kasvanut yhteisöksi. Ihmiset eivät vain toimi 

yhdessä vaan myös kokevat kuuluvansa yhteen (Harju 2003,70.) Näin ollen tunne 

yhteisöllisyydestä ja kuuluminen johonkin korostuu läpi ihmisen elämän. Tulkitsin 

tutkimusaineistoani tässä kohtaa siten, että tunne johonkin kuulumisesta ja siitä, että tekee 

jotain hyödyllistä ja on sitoutunut toimimaan osana omaa yhteisöään, on tärkeä osa 

vapaaehtoistyön mielekkyyttä; 

 

Laura: Silloin, kun on ajallisesti sitoutunu johonki toimintaan niin on ehkä 

myös henkisesti sitoutuneempi paremmin, että tuota se on se juttu mulle, 

mutta tietysti ihmiset on erilaisia, mutta se on se juttu mulle. Mun pitää 

käydä säännöllisesti johonki aikaan niin silloin mä koen, että minusta on 

jotaki hyötyä. 

 

Laura kokee, että myös ajan käyttäminen on osa toimintaan sitoutumista ja omalta 

osaltaan mahdollistaa yhteisöllisyyden rakentumisen. Ihminen ei ole yhteiskunnan 

sivustakatsoja vaan hän on yhteisönsä rakentaja.  Niin kutsuttu aito yhteisöllinen elämä 

vaatii muutoksen, joka ei voi jäädä vain pinnalliseksi, vaan sisältää sitoutumisen 

inhimillisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen (Kurki 2002, 49.) 

  

Tulkitsin aineistoa lukiessani, että Tyttöjen Talolla vallitseva keskinäinen luottamus on 

yksi aidon yhteisöllisyyden rakentumisen väline, jonka avulla rakennetaan 

yhteenkuuluvuutta tutkimassani ympäristössä; 
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Sanna: Just tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, ainaki itestä tuntuu, että 

nämä ohjaajatki voi luottaa, että minä tulen, ku on sovittu etukäteen. 

 

Tulkintani mukaan Sannan haastattelussa esiin tulleesta luottamuksen käsitteestä käy 

ilmi, että hän kokee olevansa luottamuksen arvoinen ja näin ollen sitoutunut toimimaan 

vapaaehtoisena ja osana yhteisöä. Hän on rakentanut luottamuksellisen suhteen 

entuudestaan tuntemattomiin ihmisiin. ”Luottamusta koskevan keskustelun ydin on se, 

että luottamus liittyy suhteisiin ja tilanteisiin, joissa on mahdollisuus pettyä ja jotka 

sisältävät epävarmuutta ja riskejä. Ihmisten välinen luottamus luokitellaan usein 

yleistyneeseen eli muihin kuin ennestään tuttuihin henkilöihin kohdistuvaan 

luottamukseen sekä erityiseen luottamukseen, joka kohdistuu samaan verkostoon 

kuuluviin ihmisiin kuten perheenjäseniin, ystäviin, naapureihin, työtovereihin ja 

tuttaviin” (Tilastokeskus 2016.)  

 

Tulkitsin, että luottamusta oli alettu rakentaa jo heti Isoskojen saapuessa heille 

suunnattuun koulutukseen, jonka jälkeen he voivat olla suunnittelemassa ja toteuttamassa 

avoimia iltoja, teemailtoja ja teehetkiä, erilaisia tapahtumia ja ryhmätapaamisia. 

Suunnittelu ja toteutus tapahtuu yhdessä kävijöiden, työntekijöiden ja toisten isosiskojen 

kanssa (Neiot 2016) Koulutuksen merkityksellisyydestä kerrottiin seuraavasti 

haastatteluissa;  

 

Kirsi: Se oli aivan mielettömän mielenkiintosta, ku käytiin se koulutusjakso 

niin näiden isosiskojen merkitys tuli siinä korostetusti esille ja oppi 

tuntemaan sen ryhmän ja nämä ohjaajat, jotka on ollu aivan loistavia ja se 

anto jo semmosen me- hengen. 

Kirsi: Minun mielestä se yhteisö ei rakennu sen viettämäsi aikamäärän x 

perusteella vaan siinä on joku muu juttu ihan selvästi. Se koulutus oli ihan 

pirun hyvä ja kaikki oli tosi avoimia ja kertoo miltä niistä tuntuu ja mistä 

syystä. 
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Haastatteluissa mukana olleet Isosiskot kokivat olevansa osa yhteisöään ja käyttävänsä 

aikaa johonkin merkitykselliseen. Lauralle merkityksellistä oli aika osana yhteisöä, kun 

taas Kirsille ja Ainolle yhteisöllisyyden syntyyn vaikuttivat muut asiat. Haastatteluissa 

tuli esiin myös kuitenkin se, että usein tuntui riittävän vain se, että oltiin läsnä ja tehtiin 

jotain kaikkien mielestä mukavaa; 

 

Kirsi: Oli ihan hirveen vaikee alkuun tottua siihen, että mun ei tarvi olla 

kokoajan kehittämässä sitä tekemistä ja änkemässä niiden nuorten seuraan 

vaan siis se, että on vaan niin se on ollu hirveen tervettä oppia 

henkilökohtasesti semmonen olemisen taito. 

Sanna: Just semmonen, juttu ku tulee talolle niin oikeasti jätät sen 

kännykän pois ja tuota niin niin istut alas ja sitten alat miettimään, että aha 

askarrellaan ystävänpäiväkortteja. En oo kahteenkymmeneen vuoteen 

askarrellu yhtään mitään, mutta tää on varmaan silti todella hyvä idea. 

 

Kirsin ja Sannan kommenteista tulkitsen, että toimijuuteen voi siis liittyä myös se, että on 

olemassa tila jossa ihmiset voivat kohdata toisiaan ja vaikka vain olla. Toimijuus voidaan 

ymmärtää valtajakojen avulla analysoiduksi suhteeksi toiminnan mahdollisuuksien, 

resurssien ja ehtojen välillä. Toimijuuden analyysi on aina myös vallan analyysia. Pakko, 

alistaminen ja vaihtoehdottomuus kaventavat toimijuuden tilaa (Ronkainen 2008, 388.) 

Haastatteluissa myös Rovaniemi ja sen pohjoinen sijainti nähtiin toimijuuteen liittyvänä; 

 

Kirsi: Ku mä olin Helsingissä niin mä ajattelin ihan erillä tavalla, ku m 

tulin pohjoseen Helsingistä niin mun elämänarvot on selkeästi niinku 

rauhottuneet. Jotenki löytyny semmosen armollisemman ja semmosen 

niinku vaihteen elämään. Se voi liittyä vähän ikäänki, mutta kyllä myös 

semmonen ettei tarvi kokoajan suorittaa eikä mennä eikä olla tehokas. Se 

myös vaatii semmosta opettelua. 
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Edellä mainituista aineistosta poimituista lainauksista tulkitsen, että toimijuus rakentuu 

Kirsille ja Sannalle tekemisen kautta ja pelkkää oleskelua ei ole aiemmin nähty kovin 

positiivisena asiana. Ennemminkin aktiivinen ja näkyvä tekeminen ovat olleet jotakin 

mitä tulisi tavoitella. Elämä käy usein niin hektiseksi, että täytyy opetella rauhoittumaan 

ja olemaan läsnä siinä hetkessä, jossa sillä hetkellä on.  

 

4.2 Tyttöjen Talo sukupuolisensitiivisenä tilana 
	  

Tyttöjen Talossa tila voidaan käsittää paljon syvällisemmin kuin vain pelkkänä 

konkreettisena rakennuksena, johon nuoret ja aikuiset kokoontuvat viettämään yhdessä 

aikaa. Tyttöjen oma tila tarkoittaa tässä yhteydessä moniulotteista ja merkityksellistä 

sosiaalista paikkaa, joka saa muotonsa sosiaalisten käytäntöjen ja paikan kohtaamisesta. 

Tilaa luodaan yhdessä kulttuuristen konventioiden kanssa, sen miten sitä käytetään, miten 

siellä liikutaan ja millaisiksi toimijoiden suhteet muodostuvat. Vertaisryhmiä voidaan 

pitää virallisten kasvatusinstituutioiden ohella merkittävinä kasvattajina (Anttila, Ojanen, 

Saarikoski & Timonen 2011, 136.) Tutkielmaa varten keräämässäni aineistossa Tyttöjen 

Taloon tilana viitattiin seuraavasti; 

 

Kirsi: Mulle tuli semmonen tossa mieleen ihan extemporena, että tää 

nykypäivän yhteiskunnan kiire ja paljon on yksinhuoltajia äitinä tai isinä 

nii joku tällenen turvallinen foorumi on hyvä olla olemassa. Mä koen, että 

se vois olla yks tärkeä merkitys. 

Laura: Just monesti noissa harrastuksissa, ku ne pojat on siinä mukana nii 

se ehkä vähän vaikeuttaa niiden tyttöjen omaa elämää. Nyt se on kuitenki 

sillä lailla tilaa olla niinku ittensä kans ja muiden tyttöjen kans. Nii sillä 

lailla kaikki saa vähän niinku omaa aikaa ja rauhaa. Jos mennään tonne 

teini-ikään mikkä nyt on ne semmoset kriisivuojet niin siellä on paljon 

semmosia kysymyksiä mitä ei välttämättä huvita puhua isommassa 

nuorisoporukassa 
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Aino: On tilaa niinku ottaa se oma tila sieltä,että jos et sä halua pelata niin 

sä voit vaikka koota palapeliä tai juoda kupin teetä.  Ei oo niinku semmosta 

pakkoa tehdä jotaki tiettyä. 

Kirsi: Vaikka isosisko vaihtuukin niin se tunnelma siellä talossa on rento 

tunnelma niin ne ei mee niinku takasin lukkoon, ku ne on kerran päässeet 

kerran auki. Sillä on turvallinen olo siinä paikassa. 

 

Vapaaehtoisten Isosiskojen haastatteluissa Tyttöjen Talo näyttäytyy turvallisena ja 

yhteisöllisenä paikkana, jossa nuori voi viettää aikaa. Lauran, Kirsin ja Ainon aineisto 

otteita tulkitsen siten, että heidän mielestään tyttöjen on mahdollista toteuttaa 

toimijuuttaan ottamalla itselleen tilaa. Kirsin toteamus, siitä etteivät nuoret mene niin 

sanotusti takaisin lukkoon, kun he ovat kerran päässeet auki pitää sisällään koko Tyttöjen 

Talon toiminnan tavoitteen auttaa nuoria tyttöjä löytämään omia vahvuuksiaan ja avaimia 

parempaan huomiseen. 

 

Edellä mainittua Kirsin sanomaa voi tulkita myös siitä näkökulmasta mitä Isosiskot 

tarkoittavat toimijuudella. Tyttöjen avoimuus mahdollistaa tytöille itselleen tilaisuuksia 

olla aktiivinen toimija omassa elämässään. Laura viittasi edellä mainitussa 

haastattelupätkässä poikien läsnäoloon harrastuksissa ja siihen, kuinka se voi vaikuttaa 

tyttöihin. Lauran lisäksi myös Kirsi nostaa esiin, sen kuinka poikien läsnäolo voi 

vaikuttaa nuoriin tyttöihin; 

 

Kirsi: Se jotenki vaikutti semmoselta se yhteiselämä minun silmiin ja 

korviin siltä, että tytöt jotenki hirveesti pelkäs se on ehkä voimakas sana, 

mutta jollain tavalla mulle tuli mieleen, että ne pelkäs poikien arvostelua ja 

erilaisia kommentteja. Huumori oli vähän sellasta, että ne pojat määritteli 

aika pitkälle sen huumorinlaatua. Saatto olla joskus aika loukkaavaa. Mulle 

tulee tämmönen mieleen, että siinä mielessä on hyvä, että semmosia 

yhteisöjä missä on niinku sukupuolet erillään varmaan  tarvitaan. 
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Tulkitsen Kirsiä siten, että tytöille poikien arvostelun kohteeksi joutuminen oli 

arkipäivää. Yläkoulu ikäisten tyttöjen koulusuosiota tutkinut Taru Kulmalainen 

(2015,51) kertoo väitöskirjassaan poikien hallitsevan koulun sosiaalista tilaa. Tyttöjen 

suosio koulussa rakentui poikien katseiden ja arvioinnin alla. Tämän lisäksi poikien 

myötävaikutus oli yhteydessä siihen, kuinka suosittu tyttö oli. Suosittu asema edellytti 

siis poikien hyväksyntää, heterosuhteita ja kaveruutta. Tytöt siis määrittyvät 

koulukontekstissa vahvasti suhteessa poikiin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna se, että 

tytöille tarjotaan tila jossa ei ole poikia läsnä on erittäin tervetullut. Tulkitsin, että 

haastatteluissa tilan merkitys nousi esiin myös siinä, että Tyttöjen talolla käyvät nuoret 

voivat olla omana itsenään ja tarve sukupuolisensitiiviselle tilalle on olemassa; 

 

Kirsi: Ne (seksuaali-illat) on sellaisia paikkoja lähteä keskustelemaan mikä 

suhde sulla on omiin vanhempiin tai muihin. Omalla tavallaan sä oot näissä 

tilanteissa sä oot omalla tavallaan anonyymina ja uskallat niinku avautua 

tai joku muu avaa sen tilanteen nii siihen on helppo lähteä mukaan ja kuulee 

muiden kokemuksia. Mä luulen, että se kokemuksellisuus ja yhteisöllisyys 

tulee siinä aika paljon esille. 

 

Kirsin sanomassa aineisto otteesta tulkitsin, että Tyttöjen Talolla tapahtuva vuorovaikutus 

voi olla merkityksellistä nuorille tytöille, kun on mahdollista kuulla toisten kokemuksia 

ja niiden rohkaisemana avautua myös omista asioistaan. Tämä puolestaan voi 

mahdollistaa sen, ettei nuorelle jää olo, että hän on yksin omien kokemustensa kanssa tai, 

ettei voisi puhua luotettavien aikuisten läsnä ollessa. 

 
4.3 Isosikojen kokemuksia itsestään vapaaehtoistyöntekijöinä 
	  

Tyttöjen Talon Isosiskot kertoivat haastatteluissaan, kuinka he kokevat vapaaehtoistyön 

tekemisen omasta näkökulmastaan. Haastatteluissa kerrotaan työvälineistä tehdä 

vapaaehtoistyötä. Esiin tulivat elämänkokemus, ikä ja siihen liittyvä sukupolvien 
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kohtaaminen, äitiyden kautta itsensä näkeminen, joka puolestaan liittyy 

sukupuolirooleihin sekä hyvin konkreettisia keinoja kohdata talolla käyviä nuoria. 

 

Tyttöjen Talon kaltainen paikka voi tarjota osaltaan sen toiminnassa mukana oleville 

paikan jossa on mahdollista tuntea itsensä merkitykselliseksi ihan vain olemalla läsnä 

omana itsenään ja tuomalla toimintaan mukaan oman elämänkokemuksen kartuttamia 

kokemuksia. Isosiskot mainitsivat elämänkokemukset yhdeksi tärkeimmistä välineistä 

heille tehdä tyttötyötä; 

 

Sanna: Oma intuition kanssa mennään ja oman kokemuksen, mutta muistaa 

kuitenki, että on aikuisena tässä mukana, että missä puhuu ja mitäki kyllä 

mä kuitenki oon herkemmillä sarvilla tässä mukana. Kuitenki silleen omana 

ittenä ja rentona. 

Kirsi: Mä oon niinku valmis kuuntelemaan, ku kuitenki on tätä 

elämänkokemusta, että jos tällä elämänkokemuksella ja siitä miten on 

selviytyny pystyy esimerkkejä tai muuta antamaan,	  mutta se vaatii useampia 

kertoja, että ne ihmiset avautuu oikeen sieltä syvältä. Ne on aika pinnallisia 

ne keskustelut mitä siellä vielä tällä hetkellä on. 

 

Sanna kertoo kuinka hän voi olla toiminnassa mukana omana itsenään käyttäen apuna 

intuitiotaan sekä hyödyntäen kokemuksiaan. Kirsi myös korostaa elämänkokemuksen 

tärkeyttä siinä, että hän pystyy olemaan nuorille tukena. Tulkitsen tämän niin, että ikään 

liittyvän elämänkokemuksen nähtiin olevan tärkeä työkalu tyttötyötä tehdessä. 

Elämänkokemukseen liittyi osalla haastateltavistani myös äitiys ja sukupuoliroolit. 

 

Sukupuoliroolin käsite otettiin käyttöön 1940-luvulla ja sitä kehitettiin edelleen 1950- ja 

1960- luvuilla. Roolia pidettiin statuksen aktiivisena osana. Status oli sama kuin arvon ja 

arvostuksen aste yhteisössä ja jokaiseen statukseen kuului rooleja, jotka yksilön piti 
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täyttää säilyttääkseen asemansa. Tämän kaltainen näkemys on selkeän sosiologinen sillä 

perusteella, että ihmisten tilanteet ja aktiviteetit nähdään seurauksena sosiaalisista 

rakenteista eikä seurauksena heidän luonnostaan tai heidän nimenomaisista 

taipumuksistaan. Tällä roolikäsityksellä edistettiin jo huomattavasi sukupuolten aseman 

ja työnjaon luonnollisuusmyytin horjuttamista (Delphy 1993, 2.) 

 

Suomeen keskustelu sukupuolirooleista kantautui 1960- luvun puolivälissä ja 

arkipuheeseen se on asettunut vankasti. Sen paikka siinä on muistuttamassa siitä, että 

sosiaalisessa mielessä sukupuolet eivät vain ole tai ilmaannu myötäsyntyisesti ilman 

sosiaalisen ja kulttuurisen muokkaavaa tai jopa tuottavaa aikaansaavaa vaikutusta (Rossi 

201026-27.)  Nostan tässä kohti aineiston analyysia roolin käsitteen esiin, koska Kaisa, 

Laura ja Sanna puhuivat haastatteluissa Isosiskoisestaan äiti-position kautta. 

Tutkimusaineistossa rooleihin viitattiin seuraavasti; 

  

Kirsi: No mä aattelen, että mä oon tällanen keski-ikänen lapsia kasvattanu 

vaikka mulla onki poikia niin ehkä se naiseus mitä mä oon matkanvarrella 

kokenu tähän ikään asti niinku niitä omia keinoja pärjätä ja muuta jos on 

elämässä ollu niitä hankaluuksia ja muuta niin on niitä omia kokemuksia 

pystyny siinä niinku jakamaan, että kuuntelee ja on läsnä ja mä luulen, että 

mä oon vähän semmonen äidillisempi hahmo tai semmonen vanhempi 

isosisko. 

 

Vapaaehtoiset näkivät itsensä suhteessa nuoriin pitkälti ikänsä ja elämänkokemusten 

kautta, joissa korostui myös selviytymiseetos. Äitinä oleminen ja äidin rooli nousi esiin 

haastatteluissa. Nuorisotyön voi näin ollen tulkita sisältävän erityisen hoiva-aspektin, 

joka liittyy kuitenkin ennen kaikkea naisten ammatilliseen rooliin. (Honkasalo 2011, 

103.)  
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Laura:Omalla tavallaan äitinä piti opetella täällä siihen ettet tee kaikkia 

valmiina niille tytöille. Niin se oli se omalla tavallaan mihin piti myös itse 

opetella. 

Sanna: Itekki kun on äitiksi alkanu niin se on tietenki semmonen yks 

voimavara ja naisen elämää mullistava niin se, että tässä tyttöjen kanssa, 

ku kävin täällä kerran yhesti näiden pienten kans niin mietin sitten sitä 

siinä, että nyt ne tytöt näkee, että oon tässä tämä äitihahmo varsinki vielä, 

ku ne lapset roikku minussa toinen kädessä ja toinen jalassa, että ne näkee 

erillä lailla minutki yhtäkkiä. 

 

Lähestyminen vapaaehtoistyötä roolin kautta voi olla hyödyllinen, koska silloin ihmisille 

muodostuu kuva siitä kuinka kauan vapaaehtoistyön kautta syntyneet kontaktit kestävät. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että kategoriat kuten vaikkapa perhe auttaa ihmisiä saamaan 

käsityksen millainen ihmissuhteen tulevaisuus tulee olemaan. Monet tieteilijät ovat 

pitkään väittäneet, että ihmiset ajattelevat ja toimivat pitkälle heidän tunnustamiensa 

kaavojen mukaan. Jotta projektissa mukana olevat voisivat paremmin hahmottaa mikä 

heidän suhteensa projektiin ja siinä toimiviin ihmisiin on, heidän tulisi tehdä vain päätös 

siitä kuinka he kohtelevat toisiaan. Päättää esimerkiksi se, kohtelevatko he toisiaan 

perheen jäseninä, tasavertaisina kansalaisina tai kunnioittavatko he kaikkien jäsentensä 

uniikkeja kulttuurisia perinteitä.  Projektit, jotka perustuvat vain avoimuudelle ja 

määrittelemättömyydelle antavat osallistujilleen heikot työkalut käsitellä sitä mitä he 

väistämättä vaistoavat, esimerkiksi sitä, kuinka kauan vapaaehtoiset ovat mukana 

toiminnassa. (Eliasoph 240-241, 2011.) Omaa toimintaa reflektoitiin aineistossani äidin 

roolin lisäksi myös naiseuden kautta; 

 

Laura: Ei se oo meijän rooli ehkä niin, että ei meijän tarvi olla mitään 

täydellisiä niinku, että täältä täydelliset naiset tulevat nyt näyttämään 

mallia. 
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Lauran mainitseman kommentin tulkitsen siten, että hän kokee naiseuteensa 

luonnollisesti liittyvän sen, ettei hänen tarvitse olla täydellinen ollakseen hyvä esimerkki 

kasavavalle nuorelle. Ymmärrys siitä, ettei omaan rooliin vapaaehtoisena tarvitse liittyä 

täydellisenä olemista, voi osaltaan helpottaa näkemään, että on hyväksytty osaksi 

yhteisöä omana itsenään. Isosiskojen pohtiessa rooliaan osana Tyttöjen talon toimintaa 

nousi iästä puhuttaessa esiin myös sukupolvien kohtaamisen tärkeys; 

 

Laura: Tässä tyttöjentalossa kaikki sukupolvet on samassa toiminnassa 

mukana koska sitä niin pyörii tämä elämä nykyään, että lapsiperheet on 

lapsiperheiden kans ja nuoret nuorten kans. Sitten se tulee niin suppeaksi 

ja aletaan keskenään kilpailemaan miten ollaan sitten, ku oikeasti näkee 

monenlaista ihmistä eri elämäntilanteita se rikastuttaa kaikkien elämää. 

 

Tulkitsen Lauran aineisto-otetta siten, että hän kokee ihmisten viettävän usein aikaa 

suhteellisen saman ikäisten ihmisten kanssa, joilla on usein samantapaiset käsitykset siitä 

millaista elämän tulisi olla. Hänen mielestään sillä, että eri sukupolviin kuuluvat ihmiset 

kohtaavat toisiaan, on hyötyä, koska näissä kohtaamisissa opitaan paremmin 

ymmärtämään eri ikäisiä ihmisiä. 

  

Aino: Jos sen jossain herkkyysvaiheessa tavallaan menettää kontaktin, että 

lukkiutuu joidenki tietyn ikästen, esimerkiksi oman ikästen seuraan, niin 

tavallaan ehkä silleen etääntyy ja on vaikea päästä takaisin, jos tuleeki 

semmosia tilanteita, että tarjoutuis mahollisuuksia harrastaa tai kohdata 

eri ikäisiä ihmisiä niin sitte sitä ois helpompi integroitua semmosiin 

porukoihin missä eri ikäsiä ihmisiä on, ku se on tietyllä tavalla kohdattu jo 

jossakin tietyssä herkässä vaiheessa. 
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Tulkitsen yllä olevaa Ainon haastatteluotetta siten, että jos nuoruudessa viettää 

enimmäkseen aikaansa vain toisten nuorien kanssa, se tulee hankaloittamaan 

tulevaisuudessa eri ikäisten ihmisten kohtaamista. Tällöin muiden kuin oman sukupolven 

edustajien kohtaaminen voi tuntua vaikealle ja toiminnan tilaisuuksia voidaan sen vuoksi 

jättää jopa kokonaan käyttämättä. 

 

Sukupolvien kohtaaminen nousee keskeisen tärkeäksi yhteiskunnallisesti, kun sitä 

tarkastellaan sosiaalisen pääoma näkökulmasta. Sosiaalinen pääoma voidaan nähdä 

vahvasti yhteisöllisenä asiana, koska nimenomaan yhteisöllisyys ja siihen liittyvä 

sosiaalisuus kasvattavat sosiaalista pääomaa. Yhteisöllisyyteen voidaan katsoa liittyvän 

vahva paikallinen olettamus. Osa sosiaalisesta vuorovaikutuksesta tapahtuu 

maantieteellisesti rajatulla alueella. Ihmiset toimivat pääosin lähiyhteisöjensä paikallisten 

tarpeiden täyttämiseksi (Harju 2003, 66-67.) 

 

Sosiaalisen pääoman käsite on tärkeää nostaa esille, koska sen katsotaan vähentyneen 

kaikissa länsimaissa 1960- luvulta lähtien. Syyt ovat mainittu löytyvän muun muassa 

yhteiskuntarakenteiden voimakkaasta murroksesta, yhteisöjen kasvaminen ja 

hajoaminen, television ja muun viihteen tulosta koteihin. Suurimmaksi selittäjäksi on 

kuitenkin mainittu kahden viimeisimmän sukupolven keskittyminen enemmän itseensä 

kuin yhteisiin asioihin (Harju 2003, 67.)  

 

Sosiaalisen pääoman väheneminen ilmenee monina yksilöllisinä ja yhteiskunnallisina 

ongelmina. Ihmisten henkinen pahoinvointi, lasten huostaanotot, rikollisuus ja ihmisten 

syrjäytyminen ovat lisääntyneet. Samalla elämän tarkoitus on monilla hämärtynyt ja usko 

tulevaisuuteen rapautunut (Harju 2003, 67.) Edellä mainitun valossa on siis ensiarvoisen 

tärkeää, että on olemassa erilaisia yhteisöjä jotka tarjoavat mahdollisuuden kehittää ja 

lisätä sosiaalista pääomaa, jotta yhteinen hyvä koettaisiin tärkeäksi asiaksi tavoitella. 

Tyttöjen talon kaltaiset hankkeet ovat osaltaan tärkeässä asemassa, kun puhutaan 

hyvinvoinnin lisäämisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä.  
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Eri-ikäisten naisten kohtaaminen Tyttöjen Talon toiminnan puitteissa oli isosiskojen 

haastatteluissa synnyttänyt myös monia onnistumisia kohtaamisia, jotka olivat jääneet 

mieleen; 

 

Kirsi: Mulle tulee mieleen montaki tilannetta viime keväältä. Minusta oli 

hirveen ihanaa, ku minä kohtasin näitä tyttöjä semmosessa pelitilanteessa, 

ku minä ite oon ihan semmonen pelihullu vaikka se oli ihan semmosta, että 

me pelattiin jotaki tämmösiä palapelityyppisiä niin me pelattiin hirmu ilolla 

ja innolla niitä ja musta oli hirveen kiva, ku ne tytöt opetti jotenki mulle. 

Oltiin hirmu rennosti ja vapaasti yhdessä. Niitä oli paljon semmosia 

tilanteita. 

Kirsi: Ehkä minulle silloin alkuaikoina, ku mä kävin vähän enemmän niissä 

tiistain avoimissa iltapäivissä niin se mikä niinku semmonen näkeminen 

siellä, että semmonen hyvin sulkeutunu tyttö, joka oli aluksi siellä ihan 

omissa oloissaan ja joka kerta niin uskalti tulla vähän enemmän mukaan ja 

vähän enemmän avautu niin loppujen lopuksi hän oli yks ilopilkku ja hän 

oli kova puhumaan, erittäin älykäs, hyvin iloinen, mutta erittäin sulkeutunu 

tämmönen tyttö niin sen tytön puhkeaminen kukkaan nii se avutuminen ja 

muuta. Se semmonen kikattelu ja nauraminen niin se oli niinku semmonen 

koko porukan onnistumisen kokemus, että miten me saadaan semmosesta 

hiljaisesta ja arasta tytöstä niinku semmonen aukastu tyttö. 

 

Tulkitsen edellä olevia Kirsin muistoja onnistuneista kohtaamisista tyttöjen kanssa siten, 

että Tyttöjen Talon toiminnan puitteissa hän on kokenut tyttöjen kanssa rentoa ja vapaata 

yhdessäoloa johon ei sisälly pakottamista vaan tilanteet rakentuvat positiivissävytteiksi 

sen hetkisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tämän lisäksi hän oli kokenut 

kohtaamisen tytön kanssa, joka aluksi ei ottanut kontaktia, mutta josta pikkuhilaa saatiin 

tyttötyön avulla esiin ihan uudenlainen toimija, joka oli avoin ja iloinen. Tämän hän koki 

koko Tyttöjen Talon yhteisön yhteiseksi onnistumisen hetkeksi. Kirsin sanomissa 
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asioissa nousee jo esiin vastavuoroisuus osana sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä. Hän 

tarkentaa vastavuoroisuuden merkitystä itselleen seuraavassa kommentissa; 

 

Kirsi: No mulla on ainaki tällä hetkellä, ku omat pojat on jo aikuisia niin 

mulla on eri tavalla aikaa ja mä oon aina ollu kiinnostunu 

vapaahetoistyöstä. Mä oon aina kiinnostunu tytöistä, ku mä en oo koskaan 

saanu omaa tytöä, ku kaikki on ollu poikia ehkä siks mä halusin olla myös 

utelias päässä tutustuun tyttöihin niin omalla tavallaan vastavuorosuus, 

että mä sieltäki saisin jotaki ittelle. Mietin, että jonku foorumin kautta ois 

ihana lähteä liikkeelle, että tässä on ollu omiaki tarpeita mitä mä oon 

halunnu täyttää. 

 

Tulkitsen, että Kirsi kertoo vapaaehtoistyön mielekkyydestä itselleen vastavuoroisuuden 

kautta. Tämän lisäksi myös äidin rooli nousee jälleen kerran esiin hänen kertoessaan 

omista lapsistaan ja siitä, kuinka hän ei ole koskaan saanut omia tyttöjä. Vastavuoroisuus 

ja oman uteliasuuden esiin tuominen kertoo siitä, ettei pyyteettömyys toimi motivaationa  

vastaajalle, vaan taustalla on myös se mitä hän saa itselleen vapaaehtoistyön tekemisestä. 

 

Aino:Minä oon enemmän sisäänpäinsuuntautuvampi, mutta näitten tyttöjen 

kans musta tulee se nuoruuden avoimempi ja iloisempi.  Kun on tullut 

vanhemmaksi on vähän varautuneempi, mutta heti, ku näiden tyttöjen kans 

on, löytää itestäänkin sen oman pikkutytön. Uskaltaa päästää vähän 

enemmän irti kuin normaalisti. 

Aino: Siinä, ku alotettiin niiden teekuppien äärellä istuminen niin siinä 

vähän niinku jutteli niin sieltään virittäyty niitä teemoja tai asioita. Mä koin 

ne tosi kivoiksi. Tuntu että ittestäänki tuli semmonen nuori tyttö niissä 

jutuissa ku käytiin niiden koulujuttuja ja muuta ja ne tytöt avautu ihanasti, 

ku tehtiin niitä sämpylöitä ja juotiin sitä teetä. Ne tytöt anto mulle niinku 

paljon jos meki pystyttiin antaan tytöille 
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Vapaaehtoistyön mielekkyyteen liittyy Ainon ja Kirsin mukaan vahvasti vastavuoroisuus, 

eli vaikka he ovat nuorten tukena he saavat myös itselleen nuorten kohtaamisesta 

positiivisia kokemuksia. Aino kertoo yllä olevissa haastattelupätkissä siitä, kuinka hän 

kokee sukupolvien välisen kohtaamisen siten, että myös hänestä itsestään löytyi taas 

uudelleen nuoruuden intoa ja iloa tyttöjen kohtaamisen avulla. Tulkitsen, että tämän 

kaltainen asia oli voimaannuttava kokemus vapaaehtoistyötä tekevälle Ainolle. 

 

5.   Nuorten maailma Isosiskojen näkökulmasta 

 

5.1 Kohtaamisia nuorten kanssa  
	  

Nuoruuden merkitys elämänkulussa on kasvanut. Nuoruudessa hankitut sosiaaliset sekä 

kulttuuriset kompetenssit määrittävät jokaisen ihmisen toimintakyvyn 

kehittämisedellytyksiä. Yhteiskunta ja instituutiot suuntaavat osaltaan nuorisoon 

kasvavia odotuksia, koska kaikkien länsimaalaisten teollisten yhteiskuntien tulevaisuutta 

on noussut varjostamaan huoli väestön ikääntymisen aiheuttamista ongelmista. Kaikki 

nuoret eivät kuitenkaan ole valmiita toimimaan odotusten mukaisesti eivätkä ole 

motivoituneita menestymään yhteiskunnan ylläpitämissä instituutioissa (Puuronen 2006, 

263.)  Nuoruuden merkitystä elämänkulussa pohdittaessa on tärkeää, havaita se millaisia 

keinoja on tukea nuoria kasvun tiellä. Tyttöjen talolla onnistuneista kohtaamisista nuorten 

kanssa Sanna kertoo seuraavasti;  

 

Sanna: Se oli semmonen jouluaskartelu ja tehtiin jostaki 

vessapaperirullista joulukoristeita ja sitte siellä oli pariki arkaa tyttöä ja 

yks sitte oli siinä semmonen, että ei hän osaa vessapaperirullasta leikata 

palasia eikä osaa liimata eikä se niinku uskaltanu ollenkaan koskea niihin 

nii minä siinä sitten niinku oikein näytin ja tein ja olin, että oho mullaki 

meni huonosti eipä haittaa niinku yritin rohkasta. Siinä tilanteessa se ei 

alkanu sitä tekemään ja naureskeli sille mun tekemiselle. Sitten, ku lähettiin 

spreijaamaan niitä koristeita ulos niin sitten se kysy oma-aloitteisesti, että 
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saako hän tulla mukaan sinne spereijaamaan ja siellä sitten halus kokeilla. 

Siitä jäi semmonen olo, että jes, rohkeni lähteä mukaan. 

 

Sannan esiin nostama arjen tilanteen esimerkki osoittaa, kuinka vapaaehtoisena voi 

rohkaista syrjään vetäytyvää nuorta ja koettaa näyttää itse positiivista esimerkkiä. Nuoret 

hakevat hyväksyntää sekä tunnetta kelpaavuudesta peilaamalla itseään aikuiseen. Silloin 

kun heillä on monenlaisia rohkaisevia, kannustavia ja turvallisia esikuvia miehenä ja/tai 

naisena olemisesta ja tarpeeksi laaja tila ilmentää itseään ja omaa sukupuoltaan, ei oman 

tilan raivaamiseen tarvita äärimäisyyksiin meneviä irtiottoja. Äärimäisyyksiin meneviä 

irtiottoja nuoret voivat toteuttaa esimerkiksi seksin, päihteiden ja väkivallan keinoin 

(Punnonen 2007, 527.) 

 

Setlementtinuorten tyttöjentalot ovat onnistuneet tavoittamaan myös tyttöjä jotka eivät 

yleensä hae apua viranomaisilta ja vierastavat terveydenhoitohenkilökuntaa tai joilla ei 

usein ole tietoa erilaisista tuen saannin kanavista (Punnonen 2007, 529.) 

 

Laura: Eihän vanhemmille uskalla kaikkea puhua eikä halua ja sitte, että 

ammattiauttajat pelottaa ja opettajat ja kaikki tämmöset ne on niinku 

auktoriteetteja nuorelle. Ne pelkää niinku jotenki sitä semmosta tuomiota 

joltain muulta. Me oltais ehkä semmosia ihmisä, jotka on neutraalimmalla 

maaperällä niin vois ajatella. 

Aino: Onko se sitten myös se, että ku ne uskaltaa avautua ja mie oisin vähän 

sellanen jota useammin ne uskaltaa lähestyä minua ja kokee minut 

turvalliseksi, mutta ihan semmosta syvällisempiä keskusteluja mun ei oo 

vielä tarvinnu kokea näiden tyttöjen kanssa. 

 

Tulkintani mukaan Lauran ja Ainon kommentit osoittavat, että heidän mielestään 

Isosiskoja ei nähdä auktoriteetteina ja näin ollen nuoren voi olla helpompi lähestyä heitä. 
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Vaikka syvällisiä keskusteluja ei ole Ainon kohdalle vielä tullut vapaaehtoisena 

toimiessa, niin tulkintani mukaan kuitenkin mahdollisuus niille on olemassa. 

Lähestyttävyys voi toimia avainasemassa silloin, kun nuorella on tarve puhua jollekulle 

vaikealtakin tuntuvista asioista. Tämän vuoksi sillä että Tyttöjen Talojen avulla on 

onnistuttu tavoittamaan tyttöjä, jotka ovat muuten vaarassa jäädä avun saannin 

ulkopuolelle, on erityisen tärkeä merkitys nuorten hyvinvoinnin kannalta.  

 

5.2 Tarjolla tasa-arvoisia lähtökohtia? 
 

Tärkein viime vuosikymmeninä tapahtunut kulttuurinen muutos, joka vaikuttaa nyt ja 

tulevaisuudessa syvällisesti nuoruuteen ja nuorisoon on muutos tyttöjen ja poikien sekä 

naisten ja miesten yhteiskunnallisessa asemassa. Sukupuolten välinen eriarvoisuus on 

vähentynyt monilla elämän osa-alueilla. Viime vuosina tehdyssä Pohjoismaisessa 

nuorisotutkimuksessa on todettu, että tasa-arvo on ulottumassa nuorten arkielämän tasolle 

esimerkiksi kouluissa ( Puuronen 2006, 50.)  Myös tutkimusaineistossani Suomi nähtiin 

melko tasa-arvoisena, mutta tiedostettiin samalla, että tasa-arvon toteutuminen eri elämän 

osa-alueilla ei ole yksinkertainen asia; 

 

Laura: Suomessa kuitenki on periaatteessa tasa-arvosesti mahollisuuet 

kaikilla vaikka opiskeluun ja yleensä toimintaan yhteiskunnassa 

riippumatta olekko mies vai nainen niin on ihan yhtälailla mahollista, mutta 

koulu on toistaseksi vielä tasa-arvonen paikka, mutta totta kai vaikuttaa 

kotiolot ja muu ympäristö siihen, että ei se ole ihan niin mustavalkosta, että 

tarvitaan myös sitä yhteiskunnan tukea. Ei kaikilla ole asiat yhtä hyvin, ku 

Kataisen Jyrkillä. 

 

Tulkitsen Lauran kommenttia siten, että hän ymmärtää tasa-arvon saavuttamiseen 

liittyviä aspekteja ja myös sen, ettei hyvinvointi jakaudu tasaisesti yhteiskunnallisesta 

kehyksestä tarkasteltuna. Hänen mielestään koulu on tasa-arvoinen instituutio, mutta 
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koulua lähemmin tarkasteltuna näin ei välttämättä ole. Tästä esimerkkinä voi toimia 

luokkahuonetilanne. Luokkahuoneessa opettaja pyytää usein pojilta teknistä apua, vaikka 

auttamaan kykenevä tyttö saattaisi olla lähempänä. Poikien oletettu fyysinen voimakkuus, 

maskuliinisuus ja tekninen tietämys ohjaavat opettajaa tilanteessa sukupuolen mukaiseen 

roolitukseen (Palmu 2003,154.)  

  

Tyttöjen menestys koulutuksessa ei näy myöskään yhteiskunnan instituutioissa. Naisia 

on edelleenkin vähemmän esimerkiksi yritysten johtoelimissä. Tämän lisäksi palkkaus 

erityisesti yksityisissä yrityksissä ovat miehiä alempia. Kaikissa yhteiskunnallisissa 

instituutioissa on mekanismeja, jotka estävät tyttöjen ja naisten etenemistä (Puuronen 

2006, 264.) Vaikka eriarvoisuus on vähentynyt työtä sen vähentymiseksi edelleen edessä.  

Laura näki tyttöjen aseman suhteessa poikiin yhä epätasa-arvoisena; 

 

Laura: Vaikka Suomessa tasa- arvo onki hyvällä mallilla niin kyllä se on 

monesti se naisen asema niinku tällä lailla perinteisesti ajateltuna jotenki 

se asettuu sinne vähän huonompaan. Siinä on vaaranpaikkoja tuossa 

nuoren tytön elämässä, jos lähtee väärään porukkaan ja vaikkei lähtiskään 

väärään porukkaan. 

 

Tyttöjä on yhteiskunnallisessa kehyksessä määritelty suhteessa poikiin, näin ollen eri 

määrittelyillä on joko etsitty sukupuolten välisiä samankaltaisuuksia ja yhtenäisyyksiä tai 

sitten eroavaisuuksia. Tyttöiän muuttuvat ja pysyvät määrittelyt ovat olleet eri tavoin 

yhteyksissä myös naiseuteen (Tuomaala 2011, 48.) Vaikka tyttöjen määrittely suhteessa 

poikiin on yhä keskeinen osa tasa-arvokeskustelua, on tässä yhteydessä hyvä tarkastella 

myös sitä etteivät työt ole keskenään yhtäläinen joukko; 
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Laura: Ehkä seki justiin, että tyttöporukat on aika raadollisia keskenäänki, 

että se että tuolla on semmoset pehmeämmät arvot kuitenki. Yritetään 

ylläpitää. Ei tarvitse olla niin raadollista naisen elämä. 

 

Nuorista, ja tässä tapauksissa tytöistä puhuttaessa Laura nosti esiin myös näkökulman 

siitä, etteivät tytöt suinkaan ole hegemoninen joukko ja heidän välillään on eriarvoisuutta, 

jossa on monella tapaa kysymys rakenteellisesta eriarvoisuudesta. Kun julkisessa 

keskustelussa kerrotaan niin sanottua tyttöjen menestystarinaa, on tärkeää pohtia kenestä 

näissä tarinoissa on todellisuudessa kysymys. Ääneen ovat päässeet yhteiskunnassamme 

ja tutkimuksissa ensisijaisesti keskiluokkaiset ja valkoiset tytöt ja naiset. Näin ollen 

yhteiskunnastamme löytyy monia tyttöjä edustavia nuorisoryhmiä, jotka jäävät 

keskustelusta sivuun (Käyhkö 2011, 110.) Yhteiskunnallisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna Isosiskon huomio, että myös tyttöporukoissa esiintyy raadollisuutta, on 

tärkeä muistutus siitä, että myös tyttöjen keskuudessa esiintyy eriarvoisuutta.  

 

5.3 Tyttöjen mahdollisuus valintoihin 
	  

	  

Nykyisissä länsimaisissa yhteiskunnissa ihmisillä on aiempaan verrattuna selkeästi 

enemmän omaan elämään kohdistuvia valinnanmahdollisuuksia. 

Vaikutusmahdollisuuksien lisääntyessä on valintojen tekemisestä muodostunut elämää 

ohjeistava välttämättömyys (Salonen & Oksanen 2011, 9.) Vaikutusmahdollisuuksien 

lisääntyminen voi ensi alkuun näyttäytyä positiivisena asiana, mutta kuitenkin tarkemmin 

tarkasteltuna se paljastaa myös elementtejä, jotka eivät ole hyvinvointia edistäviä. Tämän 

vuoksi on olennaista tarkastella myös valinnanmahdollisuuksiin liittyviä toiminnallisia 

loukkoja. 

 

Toiminnallisilla loukoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilannetta, jossa mielekkyys on 

koetuksella (Salonen & Oksanen 2011, 7). Toiminnalliset loukut ovat inhimilliselle 
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elämälle tunnusomaisia (Järventie 1993, 187). Toiminnallisia loukkuja on siis mahdoton 

estää. Arkielämässä loukut mielletään negatiivisiksi ja välteltäviksi asioiksi. Toiminnan 

seurausten kannalta maailman hahmottaminen loukuiksi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

loukut olisivat kaikkien mielestä epätoivottavia. Loukkuihin liittyy vahva sosiaalinen 

ulottuvuus ja siksi loukkujen seuraamukset ovat suhteellisia. Yhden epäonni voi olla 

toisen onni. (Järventie 1993, 43–44.) Näin ollen hyvinvoinnin kannalta on olennaista, 

millaisia välineitä meillä on kohdata toiminnallisiksi loukuiksi miellettyjä tilanteita ja 

päästä eteenpäin hankalaksi koetuista tilanteista. 

  

Korostettaessa yksilön rajatonta ja kaikille avoinna olevia mahdollisuuksia, ja sitä, kuinka 

kaikki on vain itsestä kiinni, tullaan helposti ohittaneeksi tyttöjen elämää ja valintoja 

koskevat rakenteelliset tekijät, kuten luokka ja etnisyys. Näin ollen puhuttaessa vapaista 

valinnoista unohdetaan kysymykset siitä, missä ja miten yksilöiden halut, toiveet ja 

päämäärät rakentuvat, sekä millaisia resursseja yksilöillä on osallistua valintojen tekoon 

(Käyhkö 2011, 110.) Näin ollen ensi alkuun vapailta valinnoilta näyttävät asiat ovatkin 

monen eri taustatekijän ohjailemia ja niihin liittyy ennakkoarviota enemmän 

yhteiskunnan taholta tulevia odotuksia. 

 

Nuorten kohdalla on tärkeää pohtia, kuinka voimme rakentaa heille välineitä 

ongelmalliseksi koettujen tilanteiden kohtaamiseen. Aiemmin tässä tutkimuksessa 

mainittu läsnäolo ja kohtaaminen voivat osaltaan toimia ratkaisevina tekijöinä välineiden 

rakentumisessa. Isosiskojen keinot kohdata nuoria omana itsenään oman 

elämänkokemuksensa kautta voivat siis hyvinkin toimia apuna välineiden rakentumisille 

ja hankalaksi koetuista tilanteista eteenpäin pääsemisessä. He kertoivat haastatteluissa 

kohtaavansa ongelmalliseksi miellettyjä tilanteita seuraavasti; 

 

Laura: Ei voi tietää mitä ne tytöt niinku miettii. Niillähän voi olla aivan 

hirveät ongelmat jostaki aivan ns. turhanpäiväsestä meijän mielestä, mutta 

niille se voi olla koko maailma, vaikka joku, varsinki jos on joku vakavampi 
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asia, niin totta kai sitä toivois, että vois niinku auttaa ja olla tukena. Ohjata 

niinku johonki ja jos on joku ongelma, että miten se vois ratkasta. Ettei 

huolenaiheet kasva liian isoiksi, että kuvittelee ettei tästä yli päästä. 

Aino: En tiiä onko se joku suomalaisen naisen juttu, vai ihan ylipäätään se 

rohkeuden löytäminen ja selviytyminen, että sä selviydyt tästä kaikesta. Se 

oman vahvuuden merkitys. Se herkkyys ja oma vahvuus siellä taustalla, että 

sieltä ne löytyy ne kaikki loputki voimavarat. 

Kirsi: No ainaki mulle se antaa niitä palikoita, että miten mä oon selviytyny 

elämästä ja että ois ainaki yks hyvä kaveri olemassa, että ihmisten merkitys 

ja se, että ehkä sitä rohkeutta ja uskallusta tehä asioita ja semmosta. Se on 

varmaan se mitä mä pystysin ihmisille antamaan, että aina kaikesta 

selviytyy vaikka välillä tuntuu, että on niin syvällä ja pohjalla. 

 

Isosiskojen haastatteluissa suomalaisen naisen selviytymiseetos nousi vahvasti esiin. 

Vahvuus ja sen kautta saavutettu elämästä selviytyminen nähtiin tärkeänä voimavarana 

ja työkaluna sille, että pystyy myös osaltaan olemaan kasvavan nuoren tukena. Lauran 

kommentissa tulee esiin se, että nuoret näkevät maailman eri tavoin kuin aikuiset ja voivat 

kokea ongelmalliseksi asioita, joita taas hän aikuisena ei koe. Kaikissa edellisisä 

haastattelupätkissä nousi esiin selviytymisen tärkeys, vaikka joskus kokisikin olevansa 

vaikeassa elämäntilanteessa. Laura ja Kirsi korostavat sen tärkeyttä, että ei jää yksin. 

Tulkitsen Kaisan kommenttia ihmisten merkityksellisyydestä siten, että kun ei jää yksin, 

on helpompi uskaltaa olla aktiivinen toimija ja sen kautta osallistua erilaisiin asioihin. 

  

Valinnanmahdollisuuksista ja niiden aiheuttamista toiminnallisista loukoista puhuttaessa 

on hyvä muistaa, etteivät mahdollisuudet ole kaikille samat, koska suomalaisessa 

yhteiskunnassa esiintyy eriarvoisuutta. Yhteiskunta jakaantuu monien tekijöiden suhteen. 

Tärkeitä jakolinjoja ovat sukupuoli, ikä, etnisyys ja alueet. Kysymys yhteiskunnallisesta 

eriarvoisuudesta on siis moni-ilmeinen (Melin & Blom 2011, 194- 195.)  Valinnan 

mahdollisuuksien ohessa haastatteluaineistostani nousi esiin myös se, että 
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haastateltavieni näkökulmasta nuorten elämä on kaikkien mahdollisuuksien keskellä 

hektistä; 

 

Kirsi: Ku on sitä suorittamista ja hirvee kiire kokoajan joka paikkaan niin 

niillä on semmonen suorittamisen eetos ihan ytimissä. 

Kirsi: Et kyllä tyttöjen kasvamisen mie koen, ku oon kuuskytluvulla syntyny 

on eri tavalla haastellisempaa, ku sillon. Nykypäivänä pitää jo nuorena 

alkaa taistelemaan omasta paikasta, että sie selviät. Jotenki mie koen 

semmosta. 

Sanna: Minua häirittee ihan holtittomasti se, että ihmisen pitäs olla valmis 

jo suurin piirtein syntyessään, mutta se ei kuitenkaan oo niitä valmiuksia 

siihen omaan henkilökohtaseen kasvuun niin sitte se ehkä jää se 

epävarmuus sinne, ku sie et pääse harjottelemaan tai tekemään, oli se mikä 

tahansa se asia. 

 

Kirsi ja Sanna nostavat esille huolen siitä, että heidän näkökulmastaan yhteiskunta 

perustuu nykyaikana pitkälti suorittamiseen. Kirsi vertaa oman paikan yhteiskunnassa 

löytämistä taisteluun. Sanna puolestaan korostaa sitä, ettei hänen mielestään nuorella ole 

tarpeeksi aikaa ja tilaa kasvamiseen vaan hänen pitäisi olla valmis ja kykenevä 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta tulee toimijuuden yhteydessä nähdä 

laajasti. Toiminnaksi ymmärretään niin konkreettinen ruumiillinen tekeminen sekä 

mentaaliset ajattelu- ja valintaprosessit. Toiminta ei siis aina ole näkyvää vaan se voi 

myös olla hiljaa olemista, tai normien mukaista tekemistä (Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 

21.)  

 

Vaikka suomalainen yhteiskunta voidaan nykypäivänä nähdä aiempaa tasa- 

arvoisempana koulutuksen ja työelämän kohdellessa kansalaisia yhdenvertaisemmin, 

samaan aikaan yhteiskuntamme on kuitenkin uudelleen eriarvoistumassa. Kaikilla ei ole 
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samoja mahdollisuuksia esimerkiksi perheeseen, asumiseen tai työhön (Melin & Blom 

2011, 211.) Eriarvoistuminen ja se ettei kaikille tarjoudu samoja mahdollisuuksia 

asioihin, jotka osaltaan edistävät hyvinvointia on hyvä kiinnittää huomiota. On tärkeään 

pohtia sitä millaiset asiat eriarvoistumista tuottavat ja kuinka niitä voitaisiin purkaa. 

  

Lapsista ja nuorista puhuttaessa hyvinvointi on monen tekijän summa. Hyvinvoinnin 

kannalta tärkeät asiat eivät liity yksinomaan perheeseen ja kouluun, vaan laajemmin 

esimerkiksi yhteiskunnallisiin työmarkkinoihin, vanhempien työttömyyteen ja työssä 

jaksamiseen.  Toiminnallisten loukkujen avaaminen edellyttää sitä, ettei ratkaisua etsitä 

vain yksilöstä itsestään vaan huomio kiinnitetään sosiaalisiin suhteisiin, joissa ihmisen 

toiminta rakentuu. Näin ollen ihmisten omaehtoisella toiminnalla ja solidaarisuudella on 

ratkaisun löytymisessä suuri merkitys. Suomessa on arvioitu, että viranomaistoiminta syö 

tilaa edellä mainitun kaltaiselta toiminnalta. Joskus hyvä yritys rakentaa 

hyvinvointivaltion ideanpohjalta toimivaa sosiaalista tukea heikentyy, kun ihmisten 

keskinäisen toiminnan potentiaaliin ei luoteta (Oksanen & Salonen 2011, 215 - 216.)  

 

Ihmisten keskinäinen toiminta ja siihen liittyvät osa-alueet, kuten hyvinvoinnin 

edistäminen, välineiden löytyminen nuorten kasvussa tukena olemiseen, vastavuoroisuus, 

vapaaehtoistyön merkitys vapaaehtoistyöntekijälle, mutta myös laajemmin 

yhteiskunnalle ja aidon yhteisöllisyyden löytäminen ovat olleet keskeisiä käsitteitä läpi 

tutkielmani. Seuraavassa analyysiluvussa keskityn tarkemmin siihen millaiset tekijät 

vapaaehtoistyötä tekevät Isosiskot näkevät olevan eriarvoisuutta tuottavia nuorten 

tyttöjen elämässä. 

 

 

 

5.4 Isosiskojen katse kiinnittyy eriarvoisuuden tuottajiin 
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Nuorten yhteydessä tilasta puhuttaessa nousi haastatteluissa esiin, että nuoret viettävät 

paljon aikaansa teknologian parissa. Tietotekniikan ja mediasisältöjen nähtiin sisältävän 

haitallista materiaalia nuoren kasvun kannalta. Tämän lisäksi jatkuvan tietekniikan käyttö 

nähtiin uhkana yhteisöllisyydelle; 

 

Kirsi: Niin sitä mä mietin just tässä tietoyhteiskunnassa, ku puhutaan 

tietotekniikasta ja kännyköistä niin se, että tuntuu ihmiset vaan facebookin 

ja puhelimen kautta nykyään keskustelee niinku keskenään, että se 

semmonen perinteinen kanssakäyminen niinku katoaa. Se on nykyään se 

virtuaalimaailma tai joku vastaava tämmönen, että se todellisuuden raja 

tähän muuhun jotenki mua hirvittää. 

 

Kirsi nostaa kommentissaan esiin huolen nuorten liiallisesta teknologiavälineiden 

käytöstä. Huoli ei ole aiheeton pelkästään perinteisen kanssakäymisen näkökulmasta vaan 

sitä voidaan tarkastella myös tyttöjen kasvun kehyksessä. Viimeisimmässä 

Nuorisobarometrissa kerrotaan, että yhdeksi keskeisimmästä sukupuoleen liittyvistä 

toimintatavoista nousi haastatteluissa tyttöjen ruumiillisuus sekä kulttuurin ja median 

läpäisemä seksin korostaminen. Naiset nähtiin haastatteluissa objektiasemassa ja nuorilla 

tytöillä kerrottiin olevan ulkonäköpaineita. Ulkonäön yhteys elämään tyytyväisyyden 

kanssa on nuorilla voimakkaammillaan 15 - 19 -vuotiailla. Pojat ovat nuorisobarometrin 

2014 tekemän selvityksen mukaan kaiken kaikkiaan tyttöjä tyytyväisempiä ulkonäköönsä 

(Nuorisobarometri 2014.) 

 

Sanna: Perinteiset ulkonäköpaineet on pahempia ja pahempia ja sitten 

tämä yhteiskunnan sekusaalisoituminen, että kaiken pitää olla seksikästä 

siis se on niin kuinka tuommonen nuori, jolla ei ole aiheesta edes mitään 

kokemusta kokee sen. 

Kirsi: Minua niinku ihan ärsyttää kaikki semmonen yliseksualisoituminen, 

että tota mä oon aatellu, että se johtuu vaan minun henkilökohtasesta 
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kokemuksesta, että hirmu hyvä huomata, että joku muuki ajattelee samalla 

tavalla, että tämä media varmaanki tuo jotenki tarjoo ihmiselle liikaa 

kaikkee semmosta jolla ei oo mitän todellisen elämän kans tekemistä. 

 

Sanna kertoo, että hän on havainnut tyttöihin kohdistuvissa ulkonäköpaineissa kasvua. 

Hän nostaa esiin myös sen, kuinka nuoren voi olla vaikea käsitellä yhteiskunnan 

seksualisoitumista. Kirsi kokee seksin läpäisemän median ongelmalliseksi ja asiaksi jolla 

ei tulisi olla tekemistä todellisen elämän kanssa. Ulkonäköpaineisiin liittyy osaltaan se, 

että toivotunlaista tyttöyttä ja naiseutta tuotetaan ruumiillisuuden säätelyllä. 

Normittamalla, tarkkailemalla ja kontrolloimalla tytön käyttäytymistä, puheen sisältöjä, 

pukeutumista sekä ulkoista olemusta tytön ruumis pyritään asettamaan paikoilleen ( 

Käyhkö 2011, 112.) Sannan lisäksi myös Aino näkee, että iällä on tekemistä sen kanssa 

miten mediassa esitetyt asiat ja siihen liittyvä yhteiskunnan seksualisoituminen nähdään; 

 

Aino: Minun ikänen ihminen ossaa panna semmoset asiat omaan arvoonsa, 

mutta kehittymässä oleva tyttö ei ossaa varmaan erottaa sitä, että mikä on  

semmosta oikeassa elämässä merkityksellistä eikä häneltä voi semmosta 

vaatiakkaan, ku ei oo semmosta elämänkokemusta. Jos hän antaa oman 

elämänsä mennä liikaa tämmösten asioiden seuraamiseen niin ollaan 

hukassa. 

 

Naisten alisteisen aseman on nähty ruumiillistuvan muun muassa laihduttamisessa ja 

kosmeettisessa kirurgiassa. Jatkuvasta, jopa kuolettavasta laihduttamisesta, on tullut 

luonnollinen osa länsimaisen naisen elämää (Kinnunen 2010, 236.) Tietynlaisen ruumiin 

tavoittelu ja länsimaisten kauneusihanteiden valossa tarkasteltuna haastateltavien huoli 

tyttöihin kohdistuvista ulkonäköpaineista ei ole aiheeton. Laura nostaa kommentissaan 

esiin ruumiillisuuteen liittyvän kosmeettisen kirurgian puhumalla iltapäivälehden jutuissa 

vilahtelevista silikonirinnoista; 
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Laura: Jos kattoo vaikka iltasanomien nettisivuja niin siellä niinku pari 

uutista yleensä ne kaikista pahimmat katastrofiuutiset ja sitten on niitä 

silikoonit ja seksisuhde ja salasuhde, että käydään tälläsiä asioita läpi ja 

ne on sitte muka uutisia vaikka eihän ne nyt ole. 

Mediat ja kuvakulttuuri ovat yhä keskeisempiä arkisen elinympäristön osia. Tässä 

yhteydessä voidaan puhua representaatioista, eli uudelleen esittämisestä. 

Repsentaatioiden kautta kuviin, objekteihin tai ihmisiin yhdistetään tietynlaisia 

merkityksiä. Samalla tullaan antaneeksi merkityksiä ympäröivälle maailmalle ja siinä 

esiintyville sosiaalisille suhteille. Ne siis uusintavat, tuottavat ja markkinoivat 

ymmärryksiä sukupuolesta, meistä ja muista (Paasonen 2010, 40 - 41.) Laura nostaa 

esille, kuinka hänen mielestään media vaikuttaa sukupuolien kohtaamiseen; 

 

Laura: Nythän jo puhutaan jo paljon, että nuoret pelkää, että suunnilleen, 

ku mies astuu huoneeseen niin on niin luonnotonta se ihmisten kohtaaminen 

niin minä uskon, että nämä uutiset värittää sitä kohtaamista niin paljon, ku 

nuoret on niin paljon mediassa ja seuraavat sitä niin paljon. Se on niin 

raadollista ja ne laittaa ittestänsä kuvia. Siellä sitä sitten ollaan 

arvosteltavana. 

 

Lauran yllä olevat kommentit siitä miten seksuaalisuutta ja ruumiillisuutta tuotetaan 

mediassa ja kuinka se ulottuu arkielämän kohtaamiseen saakka, kertoo osaltaan median 

keskeisestä vaikutuksesta nuoren elämään. Hän puhuu myös siitä, kuinka nuoret ovat 

muiden arvosteltavina omien kuviensa kautta. Tulkitsen tämän katseen kohteena 

olemisen kautta, jossa tässä tapauksessa nuori tyttö on objektin asemassa. Median 

keskeinen rooli osana nuoren tytön naiseksi kasvua ei ole edellä mainittujen aineisto- 

otteiden perusteella jäänyt Isosiskoilta huomaamatta. Nykyään elämä kietoutuu helposti 

erilaisten teknisten laitteiden ympärille ja niiden sisällöt ovat iso osa arkipäivää. Tämän 

vuoksi erilaisissa kasvatusympäristöissä on hyvä kiinnittää huomiota mediasisältöihin.  
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Tyttöjen kohdalla hyvinvointiin vaikuttaa ilmiö, jota voidaan kutsua julkisuuden 

intimisoitumiseksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että intiimien asioiden käsittely ja esittely on 

levinnyt julkiseen tilaan ja mediaan laajasti. Tällä kehityksellä on vaikutuksensa 

sukupuolikulttuuriin. Tämän kaltaisen kehityksen avulla voidaan rikkoa sellaisia 

käytäntöjä, jotka ovat rajoittaneet tyttöjen itsemääräämisoikeutta ja jolla on saman 

aikaisesti säädelty heidän mielihyväprosessejaan, kuten seksuaalisuutta, aggressioita ja 

luovuutta. Näin ollen avoimuuden lisääntymisellä on ollut myönteiset puolensa, mutta se 

pitää sisällään myös lieveilmiöitä, jotka saattavat tuottaa pahaa oloa nuorissa ja varsinkin 

tytöissä (Näre 2002, 255.) 

 

”Vapauden ja kontrollin jännite tiivistyy etenkin kulttuurituotteiden ja oman ruumiin 

muokkaamisen suhteessa. Julkisuuden intimisoituminen merkitsee tytöille entistä 

rankempaa tietoisuutta ruumiillisuudestaan ja siihen liittyvine kulttuurisine odotuksineen, 

jotka piirtyvät heidän muistiinsa” (Näre 2002, 255.)  

 

Seksuaalisesti vihjaileva ympäristö vie lasten mentaalisen koskemattomuuden yhä 

nuorempana ja samalla se mallintaa tyttöjen minä-ihannetta. Tuloksena on se, että tytöille 

kerrottaessa, ettei alipainosia malleja tule ihannoida visuaalisten viestien suuri määrä on 

jo jättänyt heidän muistiinsa jäljet. Heidän ruumiinsa muistaa vaatimukset, vaikka 

mielessään he tietäisivätkin, ettei niihin tarvitse vastata (Näre 2002, 253.)  

 

Median sisällöistä ja tyttöjen kohtaamista haasteista puhuttaessa Ainolla nousi kuitenkin 

esiin toive, että tyttöjen olisi mahdollista kaikesta huolimatta muistaa erilaisia tapoja olla 

ja elää; 

 

Aino: Toivos, että jokanen nuori omaksus sellasen asenteen, että elämässä 

on hirveen monta tapaa elää niinku onnellista ja tasapainosta elämää ja 
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että ihan aina on uusia ovia jotka voi avata. Se ois semmonen, jonka minä 

toivosin ainaki, että kaikki nuoret ihmiset ja vähän vanhemmatki muistas 

.  

Ainon kommentissa tiivistyy Tyttöjen Talon toiminta-ajatus, että ihmisen ei tarvitse sopia 

tiettyyn sukupuolen mukaiseen ennalta määriteltyyn muottiin tunteakseen olevansa 

hyväksytty. Media ja sen puitteissa toteutetut sisällöt on hyvä pyrkiä tunnistamaan. 

Tällöin voimme pohtia kuinka ne vaikuttavat nuorten kuvaan itsestään ja ympäröivästä 

yhteiskunnasta. On tärkeää nähdä myös media tilana, jossa nuori toimii ja viettää aikaansa 

sekä tiedostaa sen merkitys osana kasvua. Sosiaalinen media auttaa meitä toki pitämään 

yhteyttä kaukanakin oleviin ihmisiin, mutta samalla tulisi kiinnittää huomiota siihen, 

vähentääkö sen kautta käyty jatkuva yhteydenpito mahdollisuuksia aitoihin kohtaamisiin 

lähellämme olevien ihmisten kanssa? 

  

Toimijuus kytkeytyy oletukseen tyttöjen omasta tilasta ja sen hallinnasta, jolloin 

olennaiseksi kysymykseksi muodostuu, kenen tilasta on lopulta kyse ja kuinka oma  

esimerkiksi kaupalliseen yhteisöpalveluun tehty profiili on? Julkisen keskustelun 

perusteella edellä mainittu tila on kaikkia muuta kuin tyttöjen oma. Tätä perustellaan sillä 

että internetiin laitetut kuvat voivat päätyä pedofiilien käyttöön. Toisaalta tyttöjen omasta 

mielestä tila saattaa kuitenkin määrittyä heidän omakseen ja ainakin paikaksi, jossa oman 

turvallisen tilan saaminen on tietyissä reunaehdoissa mahdollista (Laukkanen & Mulari 

2011, 194.) Teknologiapelottomuus, ennakkoluulottomuus ja kokeileminen liittyvät 

nuorten kasvuun. Uusia teknisiä laitteita otetaan nopeasti käyttöön ja kiinnostutaan 

uusista mahdollisuuksista (Kangas 2002, 23.) 

 

Kahtiajakoinen suhtautuminen teknologiaan on tyypillistä länsimaalaiselle 

yhteiskunnalle. Erityisesti arkiajattelussa näemme teknologian usein välttämättömänä 

pahana, tai kehityksen ja edistyksen lähteenä. Feministisestä näkökulmasta 

avainkysymyksenä voidaan pitää sitä, johtuvatko oletetut teknologian ongelmat 

teknologiasta itsestään, vai siitä, että teknologiset alat, teknologioiden suunnittelu ja 
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kehittely ovat olleet miesten aluetta. Voidaan kysyä voisivatko naiset kehitellä erilaisia, 

naisystävällisiä teknologioita? ( Rojola 2010, 201 - 202.) Teknologiaa ja mediasisältöjä 

ei nähty pelkästään uhkana myöskään omassa aineistossani; 

 

Sanna: Se on niin monimuotoista se informaatio mitä tulee joka suunnasta, 

että taidot on sillä tietyllä sektorilla aika laaja- alasia niinku heti - ja se 

kansainvälisyys tuntuu tulevan syntymälahjana tavallaan, että sitä ei tarvi 

sillä lailla opiskella samalla tavalla, ku aikasemmin, että  ehkä osataan 

ymmärtää. 

 

Tulkitsen Sannan kommenttia siten, että hän näkee teknologian ja median tuottaman 

informaation myös positiivisessa valossa nuorten kasvua ajateltaessa. Tärkeintä on pohtia 

sitä, millaisia valmiuksia nuorilla on kohdata median tuottamia sisältöjä ja 

kannustetaanko tyttöjä ja poikia tasa-arvoisesti esimerkiksi teknologisille aloille, tai 

tuottamaan mediasisältöjä. Tässä pohdinnassa korostetussa asemassa on medialukutaito 

ja kriittisyys mediaa kohtaan, joka antaa nuorelle lähtökohtia pohdintaan millaiset 

mediassa esitetyt asiat ovat merkityksellisiä ja mitkä taas eivät.  

 

 

 

 

6.   Pohdinta 

Tutkielmani teko on ollut monimuotoinen ja tunteita herättävä prosessi. Alusta saakka 

olen kokenut, että minun ei tarvitse yrittää tehdä objektiivista tutkielmaa vaan olen 

tiedostanut, että myös oma elämänkokemukseni, arvot ja ajatukset kulkevat tutkielman 

teon taustalla. Tutkielman aiheeseen virittäytyminen alkoi jo vuosia sitten 

sukupuolentutkimuksen opintojen aikana, jolloin kiinnostukseni sukupuolen määrittelyä 
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ja sukupuolitettua toimijuutta kohtaan toden teolla heräsivät. Tämän virittäytymisen ja 

monien luennoilla käytyjen mielenkiintoisten keskustelujen jälkeen tiesin, että myös Pro 

gradu -tutkielmani tulee liittymään sukupuolentutkimuksen kenttään.  

Tutustuessani lopputalvella 2014 Rovaniemen Tyttöjen Talon toimintaan internetin 

välityksellä, minulle heräsi ajatus, että olisi mielenkiintoista tehdä heidän kanssaan 

yhteistyötä tutkielmani tiimoilta, joten otin Tiina Lappalaiseen yhteyttä ja sain lämpimän 

vastaanoton ja tutkimusluvan nopeasti. Tutkielmaani taustoittavat siis nuorisotyö ja 

erityisesti sukupuolisensitiivisen nuorisotyön alla tehtävä tyttötyö. Olen tutkielmaa 

tehdessäni pyrkinyt tuomaan esille Isosiskojen oman äänen ja näin antamaan heidän 

kokemuksilleen tilaa tutkielmassani. 

Tutkielmani tavoitteena oli löytää vastauksia siihen, kuinka Tyttöjen Talon Isosiskot 

kokevat tyttötyön tekemisen vapaaehtoistyöntekijän asemassa, eli miten he käsittävät 

oman toimijuutensa.  Hain myös vastauksia kysymyksiin, millaisena nykypäivän 

yhteiskunta näyttäytyy nuorille tytöille Isosiskojen näkökulmasta ja millaisia toimijuuden 

paikkoja tytöille tarjoutuu? Tarkastelun taustalla ovat olleet erilaiset teoreettiset 

keskustelut sukupuolesta ja erityisesti sukupuolitetusta toimijuudesta.  

Ymmärrykseni sukupuolesta nojaa Butlerin käsitykseen performatiivisuudesta, jossa 

tekojen, eleiden ja esitysten väitetään olevan sellaisia, että ne ilmaisevat identiteettiä tai 

ydintä, jotka tuotetaan ja pidetään yllä ruumiillisin merkein ja muiden diskursiivisten 

keinojen avulla.  Sukupuolitetusta toimijuudesta puhuttaessa ajatteluni siitä tiivistyy 

Ojalaa, Palmua ja Saarista (2009, 27) mukaillen yksilön käytössä olevia resursseihin ja 

sitä kautta hänen edellytyksiinsä vastata asetettuihin odotuksiin ja käsityksiä omista 

mahdollisuuksista ja rajoituksista toimia. 

Tutkielmani Isosiskot pohtivat omaa toimijuuttaan iän, elämänkokemuksen, äitiyden sekä 

selviytymiseetoksen kautta. Pohtiessani aiemmin aineistolle esittämiäni kysymyksiä 

koin, että he antoivat monimuotoisia ja kattavia vastauksia koskien omaa toimijuuttaan 

osana Rovaniemen Tyttöjen Talon toimintaa. Ohueksi vastauksissa jäi kuitenkin se, 

millaisia keskusteluja tyttöjen kanssa on käyty ja kokonaan vastaamatta, millaisia 

kehittämisen ehdotuksia Isosiskoilla on koskien Tyttöjen Talon toimintaa. Vaikka 
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keskustelujen sisällöt jäivät suureksi osaksi avaamatta, Isosiskot kertoivat kuitenkin 

monipuolisesti tilanteista, joissa he olivat kohdanneet nuoria. 

Yhteiskunnallisessa kehyksessä nuorten kasvua tarkasteleva kysymys antoi mielestäni 

kattavan kuvan siitä, millaisena kasvupaikkana yhteiskunta näyttäytyy Isosiskojen 

näkökulmasta. Tämän kysymyksen kohdalla tein kuitenkin havainnon, että heidän oli 

helppo löytää vastauksissaan yhteiskunnan asettamia haasteita kasvulle. Positiivisiksi 

koettuja asioita ilmeni myös, kuten kansainvälisyys ja teknologiaosaavuus. Positiiviseksi 

koettuja asioita oli kuitenkin Isosiskojen kertomuksissa selvästi vähemmän kuin 

haasteiksi koettuja. Tältä kannalta asiaa tarkasteltaessa pohdin, että Tyttöjen Talon 

olemassaolo on perusteltua. Se voi osaltaan toimia merkittävänä tilana, kun puhutaan 

nuorten hyvinvoinnista ja toimijuuden paikkojen löytymisestä. Jatkotutkimuskohteena 

olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka Tyttöjen Talolla käyvät nuoret kokevat käymisen 

sukupuolisensitiivisellä nuorisotilalla? Toinen kiinnostava tutkimuskohde voisi olla 

kuinka transsukupuoliset nuoret kokevat sukupuolisensitiivisen nuorisotilan. 
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Liitteet 
 

Liite 1 (1) 

 

Saatekirje Isosiskoille 

Hei! 

Olen Riikka Tervo ja opiskelen Lapin yliopistossa kasvatustiedettä. Teen gradututkielmaa 

koskien sitä millaiseksi tyttötyön merkitys Lapissa koetaan toimijoiden kertomana. Teille 

jaettavalla kyselylomakkeella kerään tutkielmaani varten aineistoa kokemuksistanne 

liittyen vapaaehtoisena isosiskona toimimiseen. Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan 

kyselylomakkeen kysymyksiin ajatuksella. Lomakkeen olen jakanut kolmeen eri osioon, 

jotta niiden hahmottaminen olisi helpompaa. Kysymykset ovat avokysymyksiä ja niihin 

vastaaminen kestää arviolta noin 1-1,5h .  

Pääosan vastauksista pyrin keräämään 28.3 järjestettävänä isosiskojen virkistyspäivänä 

jolloin isosiskot keskustelevat heille ennalta jaettujen kysymysten pohjalta. Jos et 

kuitenkaan pääse osallistumaan virkistäytymispäivään tai koet, että haluat mieluummin 

vastata kysymyksiin pelkästään kirjallisena tai yksityishaastattelussa kanssani sekin 

onnistuu. Yksityishaastattelu on mahdollista hoitaa myös puhelimitse. Jos 

puhelinhaastattelu on sinulle paras mahdollinen vaihtoehto älä epäröi ottaa yhteyttä niin 

sovitaan sille sopiva aika. Tutkielmaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista.  

Vastauksenne ovat tärkeä osa gradututkielmaani. 

Kiitos!               
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Liite 2 (2) 

 

Osio 1 

 

1. Miksi tyttötyötä mielestäsi tarvitaan? 

2. Millaiset ominaisuudet koet omiksi vahvuuksiksi tyttötyötä tehdessä? 

3. Mikä sinua erityisesti motivoi toimimaan vapaaehtoisena? 

4. Miten vahvasti tunnet kuuluvasi Tyttöjen talon yhteisöön? 

5. Mitkä asiat voisivat mielestäsi vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta? 

 

Osio 2  

 

1.   Millaisia teemoja käsittelet tyttöjen kanssa käydyissä keskusteluissa? 

2.   Onko sinulle jäänyt mieleen jokin erityisen onnistunut tilanne tyttöjen kohtaamisesta? 

3.   Mitä aiheitta/ aiheita koskien haluaisit, että nuoret lähestyisivät sinua? 

4.   Millaisten asioiden käsittelyssä koet, että tyttöjen on helpompi puhua sinulle 

isosiskona kuin muille hänen lähipiirinsä jäsenille tai ammattiauttajalle? 

5.   Millaisia keinoja sinulla on ollut tukea tyttöjen kasvua? 

6.   Oletko kokenut voivasi tukea tyttöjen identiteettiä omalla toiminnallasi? 

7.   Jos vastasit edelliseen myöntävästi kuvaile millaisia keinoja sinulla on ollut 

identiteetin tukemiseen. 
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Osio 3  

1. Minkä seikkojen sinä isosiskona ajattelet yhteiskunnassamme asettavan haasteita 

tyttöjen kasvulle? 

2. Minkä seikkojen puolestaan koet olevan voimavaroja? 

3. Ajatellessasi omaa naiseksi kasvamisen tarinaasi, niin millaisia voimavaroja se antaa 

sinulle tyttöjen kohtaamiseen?  
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Liite 3 (3) 

 


