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Sitä saa mitä kysyy? Oppilaitosten tasaarvosuunnittelu kyselytutkimuksen valossa
Elina Ikävalko, Helsingin yliopisto
elina.ikavalko@helsinki.fi

Tekeillä olevan väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on analysoida tasa
arvosuunnittelua toisen asteen oppilaitosten tasaarvotyön tekemisen tapana, toisin
sanoen, millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia se tarjoaa kouluissa tehtävään tasa
arvotyöhön ja millaisin tavoin tasaarvolain velvoitetta on oppilaitoksissa pantu toimeen.
Tasaarvosuunnittelu voi tarjota oppilaitoksille kontekstin tasaarvoisesta toiminnasta ja
sukupuolesta neuvottelulle, mutta tulee hallinnan tekniikkana tuottaneeksi myös jotakin
sellaista, joka rajaa ja määrittelee jo etukäteen, mistä voidaan keskustella ja mitä
tarkoitusta varten. Tutkimukseni aineiston muodostavat oppilaitoksille tehdyn kyselyn
aineisto sekä oppilaitoksissa tuotettu etnografinen materiaali ja haastatteluaineisto.
Esittelen tässä konferenssipaperissa ammatillisille oppilaitoksille, lukioille ja vapaan
sivistystyön oppilaitoksille alkusyksystä 2009 tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia ja
pohdin niitä hallinnan näkökulmasta. Millaista ymmärrystä kyselyllä tultiin tasaarvosta
ja tasaarvosuunnittelusta tuottaneeksi ja miten aineistoa voisi hallinnan näkökulmasta
lukea? Millaisena tasaarvosuunnittelun lakisääteinen velvoite näyttäytyy oppilaitoksissa
kyselyaineiston valossa? Kyselyn tarkoituksena oli selvittää tasaarvosuunnittelun
yleisyyttä oppilaitoksissa ja hahmottaa tasaarvosuunnittelussa käytettyjä
työskentelytapoja ja suunnittelulle asetettuja tavoitteita. Kysely koski sekä oppilaitosten
työyhteisönä laatimaa henkilöstöpoliittista että koulun toiminnan ja opetuksen
kehittämiseen tähtäävää toiminnallista tasaarvosuunnittelua. Vaikka
henkilöstöpoliittinen ja toiminnallinen tasaarvosuunnittelu ovat lainsäätäjän
näkökulmasta kaksi erillistä prosessia, kietoutuvat ne oppilaitostasolla tehtävässä tasa
arvotyössä usein yhteen. Pohdin, kuinka eri näkökulmat painottuvat oppilaitosten tasa
arvosuunnittelussa ja millä tavoin ne nivoutuvat osaksi oppilaitosten toimintaa.

Opiskelijoiden näkökulma tasaarvo ja sukupuolitietoisuuteen
Anne Laiho, Annukka Jauhiainen & Piia Kovalainen, Turun yliopisto
anne.laiho@utu.fi, annukka.jauhiainen@utu.fi & piia.kovalainen@utu.fi

Huolimatta koulutuksen virallisdiskurssin sukupuolineutraalisuudesta ja vahvasta uskosta
sukupuolten väliseen tasaarvoon suomalaisessa yhteiskunnassa tutkimukset kertovat
koulutuksen käytäntöjen sukupuolittuneisuudesta. Sukupuolten tasaarvotavoite on
kirjattu myös lakeihin ja opetussuunnitelmiin. Puhuminen sukupuolten tasaarvosta
herättää opettajissa ja opiskelijoissa hämmennystä. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että
molempia sukupuolia kohdellaan koulussa samalla tavalla ja tasaarvo ei ole ongelma.
Käynnissä olevassa TASUKOhankkeessa pyritään etsimään erilaisia tapoja edistää tasa
arvo ja sukupuolitietoisuutta opettajankoulutuksessa. Tulevien opettajien katsotaan



tarvitsevan työssään sekä empiiristä tietoa että teoreettista ymmärrystä yhteiskunnan
sukupuolittuneista rakenteista, prosesseista ja kasvatuskäytännöistä. Hankkeessa
kehitetään opetussuunnitelmia ja tasaarvo ja sukupuolitietoisuutta käsitteleviä
opintojaksoja, mutta sen myötä pyritään myös laajemmin nostamaan
opettajankoulutuksen arjen käytännöt tarkasteltavaksi sukupuolen ja sitä läpäisevien
muiden erojen näkökulmasta.
Osana TASUKOhanketta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutetaan
kysely, jonka tavoitteena on selvittää mm. millä tavalla sukupuoli on läsnä koulutuksen
käytännöissä opiskelijoiden näkökulmasta ja millaisia käsityksiä kasvatusalan
opiskelijoilla on sukupuolen merkityksestä ja sukupuolten välisestä tasaarvosta.
Suuntaamme kyselyn erilaisten opettajankoulutusten opiskelijoiden lisäksi myös
kasvatusalan asiantuntijatehtäviin suuntautuville opiskelijoille.
Sukupuoleen liittyvät kulttuuriset olettamukset ja toimintatavat ovat niin vahvasti
sisäänrakennettuja, että niitä on vaikea tunnistaa. Erityisesti arjen käytäntöihin on vaikea
päästä käsiksi. Tässä esityksessä pohdimme kyselyn teoreettisia lähtökohtia ja empiiristä
toteutusta.
Kysymme mm. millaisia metodologisia haasteita sukupuoli ja tasaarvo käsitteinä tuovat
surveytutkimukseen.

Näkyykö kirjoittajan sukupuoli tekstistä?
Liisa Tainio, Helsingin yliopisto
liisa.tainio@helsinki.fi

Kielenkäytön ja sukupuolen suhteita tarkastelleet tutkijat ovat useimmiten ajautuneet
karille pyrkiessään löytämään teksteistä niitä piirteitä, jotka yksiselitteisesti osoittaisivat
kirjoittajan sukupuolen. Sen sijaan on huomattu, että näkemys siitä, kumman sukupuolen
tuottama tietty teksti on, vaikuttaa siihen, millä tavoin tekstiä tulkitaan, arvotetaan ja
arvostellaan (Haswell & Haswell 1996; Palmu 2003; Read, Francis & Robson 2005; Earl
Novell 2006).
Esitelmässä raportoin pienimuotoisesta tutkimuksesta, jossa pyrittiin selvittämään,
näkevätkö kielen, tekstien ja arvioinnin ammattilaiset teksteistä nuorten kirjoittajien
sukupuolen. Ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaoksen sensorikunta vastasi
kyselylomakkeeseen, jossa mm. pyydettiin arvioimaan – tai arvaamaan – nimettömän
tekstin kirjoittajan sukupuoli ja antamaan vastaukselle perustelut. Tutkimus tehtiin
keväällä 2009 ja tutkimusaineistona oli sekä tekstitaito että esseekokeen aitoja tekstejä.
Tutkimus kuuluu opetusministeriön Tasaarvo ja sukupuolitietoisuus
opettajankoulutuksessa hankkeen piiriin.
Esittelen esitelmässäni niitä konkreettisia kielen ja tyylin piirteitä, joiden avulla tietyt
tekstit arvioitiin selkeästi tytön tai pojan teksteiksi. Paneudun tarkemmin muutamiin
tuotoksiin: yhtäältä sellaisiin, joissa kirjoittajan sukupuoli arvioitiin yksimielisesti
”oikein”, sekä toisaalta niihin, joissa yksimielisyydestä huolimatta arvio sukupuolesta
osui harhaan. Valtaosalla keskeisenä kriteerinä oli käsiala, jonka sukupuolistumisesta
oltiin yksimielisempiä kuin kielellisen ilmaisun, tyylin tai sisällön. Esitelmän lopuksi
esittelen myös sensoreiden näkemyksiä sukupuolen merkityksestä arviointityössä sekä
tutkimuksen merkityksestä osana sensorikoulutusta ja tutkinnon kehittämistä.



Sukupuolinen rajanvetotyö musiikillisessa oppimisyhteisössä
Anna Kuoppamäki, SibeliusAkatemia
anna.kuoppamaki@pp.inet.fi

Sukupuoli näyttelee merkittävää roolia lasten jokapäiväisessä sosiaalisessa
kanssakäymisessä. Kampmannin (2002), mukaan lapset käyttävät sukupuolta välineenä ja
indikaattorina selittämään ja tekemään hyväksytyksi toimintaansa. Tutkimus osoittaa, että
lapset itse aktiivisesti pitävät yllä sukupuoleen perustuvia kulttuurisia konventioita ja
ryhmäjakoa. Tätä vaihetta noin 8–12 vuoden iässä voidaan kutsua rajanvetotyöksi
(Thorne 1993; Bredesen 2004).
Rajanvetotyö ilmenee opetusryhmässä tyttöjen ja poikien välisen dialogin ja
vuorovaikutuksen vaikeutumisena ja stereotyyppisen, sukupuoleen sidotun, oppijaroolin
omaksumisena. Tämä näkyy mielestäni erityisesti oman kehon ja fyysisen tilan käytössä
sekä luokkahuonepuheessa. Kokemukseni mukaan rajanvetotyö ilmenee erityisesti
luovissa ja toiminnallisissa opetus ja oppimistilanteissa, joissa suhteellisen vapaalla
dialogilla ja kehollisella vuorovaikutuksella on keskeinen asema. Sukupuoleen perustuvat
konventiot alkavat dominoida oppimisprosessia ja vaikeuttavat oppijoiden aktiivisen
toimijuuden rakentumista. Oppijan omalla kokemuksella toimijuutensa rakentumisesta on
tärkeä merkitys siinä prosessissa, jonka kautta opittu tieto integroituu käytäntöön.
Tiedolle ei synny merkitystä, jos ei ymmärretä, mihin sitä voisi käyttää. Näin toimijuus
kietoutuu läheisesti siihen, kuinka merkityksistä neuvotellaan opetus ja
oppimisprosessien aikana.
Tässä paperissa tarkastelen sukupuolisen rajanvetotyön vaikutusta oppimisyhteisön
toimintakulttuurin muotoutumiseen, vuorovaikutukseen ja merkityksien neuvotteluun
musiikkioppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen kontekstissa. Perustan työni
oppimiskäsityksille, jotka korostavat oppimisen sosiaalista luonnetta (Wenger) ja näkevät
oppimisen vuorovaikutuksellisena ja neuvottelevana prosessina. Esittelen alustavia
tuloksia videomateriaalin observoinnin ja stimulated recall haastattelujen avulla
keräämästäni väitöskirjani aineistosta 9vuotiaiden tyttöjen ja poikien opetusryhmissä
sekä nk. sekaryhmässä.

”Nyt on pikkutytöilläkin huulipunaa, kun ovat ottaneet Liisaopettajasta mallia!” –
Sukupuoli ja seksuaalisuus opettajakollegojen katseiden kohteena
Marjo Kamila, Jyväskylän yliopisto
marjo.kamila@alavus.fi

Esityksessäni tarkastelen millainen sukupuoli, seksuaalisuus ja ruumiillisuus sallitaan
opettajille.
Väitöskirjaan tähtäävä tutkimukseni käsittelee opettajien ulkoisen olemuksen merkityksiä
osana opettajan ammattia ja koulun kulttuuria. Aineistossani opettajat tuovat varsin
voimakkaasti esiin sukupuolen vaikutuksen opettajana työskentelemiseen ja sen
merkityksen omaan ulkonäköön ja pukeutumiseen sekä sukupuolen mukaiseen



kohteluun. Esityksessäni pohdin erityisesti kasvatuksen ja opettajien ulkoisen olemuksen
kytköksiä sekä seksuaalisuuden kontrolloinnin ilmenemistä kouluissa.
Opettajat painottavat pukeutumisensa olevan osa koulun kasvatustyötä ja ammatilliset
opettajat korostavat roolimallina olemisen tärkeyttä. Sen johdosta opettajien seksuaalisia
viestejä lähettävät vaatekappaleet ovat heidän mielestään ehdottomasti kiellettyjä.
Käytännössä opettajien pukeutuminen kohtaa jatkuvia ristiriitoja: toisaalta opettajat
toivovat ammattikuntansa pukeutuvan värikkäämmin ja persoonallisemmin, toisaalta he
vaativat omalta ja kollegoiden pukeutumiselta asiallisuutta, siveellisyyttä ja
säädyllisyyttä. Pukeutumiseen kohdistuvat katseet, ilmeet ja puheet ovat osa
opettajanhuoneen vallankäyttöä. Stereotyyppistä opettajan ulkoista kuvaa haastava
opettaja voi joutua kollegoiden silmätikuksi ja määrittelyjen kohteeksi: millainen opettaja
hän oikein on, kun hän ei yhtään näytä opettajalta.
Tekeillä olevassa tutkimuksessani tarkastelen opettajien pukeutumisen lähettämiä
visuaalisia viestejä ja niistä muodostuvia merkityksiä sosiaalisissa
vuorovaikutustilanteissa koulujen arjessa. Aineistoni koostuu eri koulumuotojen
opettajien kirjoitelmista ja haastatteluista. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on
visuaalinen kulttuurin tutkimus. Menetelminä sovellan muun muassa semiotiikkaa ja
performatiivisuusteoriaa. Tutkimuksellani osallistun opettajien julkiseen
ulkonäkökeskusteluun ja tarjoan visuaalisuutta painottavan näkökulman opettajuuden
tieteellisen tutkimuksen kenttään.

Metsän tyttöjä (me kaikki)
UllaMaija Salo, Helsingin yliopisto
ullamaija.salo@helsinki.fi

Pohdin alustuksessani, minkälaisin tavoin suomalaiset tytöt erilaisia merkityksellisiä
tiloja kirjoittamalla rakentavat, miten noihin tiloihin asettuvat ja miten niissä asustavat.
Erityisesti tähyilen nyt metsän suuntaan ja pidän mielessäni päivien yleisteeman
”kasvatus toisin silmin”. Suomalaisilla lapsilla ja nuorilla on erityinen suhde luontoon,
eikä siihen sinänsä sisälly mitään uutista. Mutta miltä metsä näyttää toisin silmin, sitä
yritän paperissani avata. Tutkimusaineistoissani, joissa tytöt kirjoittavat kirjeitä
presidentille, metsiä (ja metsässä eläviä) puolustetaan, kunnioitetaan, mystifioidaan ja
presidenttiä informoidaan. Tässä on paljon kulttuurisesti tuttua, kaikenlaista on metsistä
opittu ja kun asiat tiedetään oikein hyvin, voidaan opettaa toisiakin. Tekstit liikkuvat
toden ja fantasian välimailla, ja kirjeissä on vahva itse eletyn tuntu. Tulkitsen tekstejä
omaelämäkerrallisessa kehyksessä ja tässä yhteydessä myös lapsuuden maantiede on
tärkeä tulkinnan resurssi. Eikä kirjeissä liikuta vain puheiden tasolla, vaan aktiivisuus
kääntyy myös tyttökansalaisten toiminnaksi; puroja siivotaan ja kiviä harjataan ahkerasti.
Siinä sivussa opitaan lisää. Kun pohditaan omaa suhdetta luontoon, metsään, lintuihin,
puihin ja koppakuoriaisiin, myös suhde toisiin ihmisiin tulee ajankohtaiseksi ja
ajatelluksi.

Haastatteluvuorovaikutus: Tilanteesta toiseen, erontekoja ja samuutta
Katja Vähäsantanen & Jaana Saarinen, Jyväskylän yliopisto
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katja.vahasantanen@jyu.fi, jaana.a.saarinen@jyu.fi

Haastattelu tiedon tuottamisen tilana on viimeisten vuosien aikana ollut keskustelun
kohteena muun muassa narratiivisen ja feministisen tutkimuksen piirissä. Erityisesti on
kyseenalaistettu ja uudelleen käsitteellistetty näkemyksiä haastattelijan ja haastateltavan
rooleista sekä haastattelutilanteiden luonteesta. Yhä useammin haastattelu ymmärretään
haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutuksellisena keskusteluna, jolloin kertomusten,
tiedon ja merkitysten tuottaminen tapahtuu molempien osapuolten yhteystyönä. Vaikka
haastatteluaineisto ymmärretään sosiaalisesti tuotettuna tietona, tutkijat ovat kiinnittäneet
suhteellisen vähän huomiota haastattelutilanteiden valta ja vuorovaikutussuhteisiin sekä
siihen, kuinka erilaiset yksilölliset ja sosiaaliset tekijät muovaavat haastatteluiden kulkua
ja sisältöjä.
Esityksessä tarkastelemme haastatteluvuorovaikutuksen luonnetta. Empiirinen
aineistomme koostuu kolmeen tutkimukseen liittyvistä kolmestakymmenestä
narratiivisesta haastattelusta. Olemme haastatelleet ammatillisia opettajia, ohjaustyön
ammattilaisia ja tutkijoita. Tässä esityksessä analysoimme haastatteluiden hetkittäin
rakentuvaa ja muuttuvaa vuorovaikutusdynamiikkaa; sitä kuinka valtasuhteet ja positiot
haastattelijan ja haastateltavan välillä neuvotellaan ja esitetään haastattelun kuluessa.
Lisäksi pohdimme, kuinka haastattelijan ja haastattelijan taustat, kuten ikä, sukupuoli ja
ammatti, ja haastatteluun liittyvät tavoitteet ohjaavat vuorovaikutusta.
Haastatteluvuorovaikutussuhteet ovat aina tilanteisia ja relationaalisia. Valtasuhteissa ja
positiointiprosesseissa olennaisia eivät ole haastattelijan ja haastateltavan erot ja samuus,
vaan kuinka ne tulkitaan, tuotetaan ja esitetään haastattelutilanteessa sekä miten ne
muokkaavat edelleen haastattelun kulkua ja sisältöä. Esityksessä pohdimme, kuinka
luotettavuuden ja arvioinnin näkökulmista pohdintaa haastatteluvuorovaikutuksesta
tiedon rakentumisen tilana tulisi enemmän vaalia tutkimuksissa; joskaan tällainen
refleksiivinen ote ei automaattisesti takaa laadukasta tutkimusta.

Tyttöjen ja poikien koulunkäynti ja kouluhyvinvointi tilastoaineiston valossa
Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto
mira.kalalahti@helsinki.fi

Tytöt ja pojat ovat erilaisia koulunkävijöitä. He menestyvät koulussa eri tavoin, tekevät
erilaisia koulutuksellisia valintoja ja asennoituvat koulutukseen eri tavoin. Tyttöihin ja
poikiin myös mahdollisesti suunnataan erilaisia odotuksia, heihin suhtaudutaan ja heitä
arvioidaan koulussa eri tavoin. Esityksessäni esittelen väitöstutkimustani, jossa kysyn,
minkälaisia sosioekonomisia eroja tilastollinen aineisto osoittaa koulunkäynnissä ja
kouluhyvinvoinnissa. Tavoitteenani on tutkia ja vertailla helsinkiläisten yläkoulujen
päättöluokkalaisten koulunkäynnin ulottuvuuksia, eroja ja selityksiä. Aineistonani toimii
kyselylomakeaineisto (n=2381).
Tarkastelen esityksessäni väitöstutkimukseni tuloksia sukupuolen näkökulmasta.
Tulokseni osoittavat suuntaan, jossa koulumenestyksen ja opiskeluvaikeuksien ohella
myös koulunkäyntiin suhtautuminen ja kouluhyvinvointi eroavat tilastollisesti tyttöjen ja
poikien välillä. Esityksessäni avaan näitä yhteyksiä ja kouluhyvinvoinnin ulottuvuuksia.
Tutkimuksessani kysyn myös, millaisia sosioekonomisia ja perhetaustaan liittyviä eroja
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koulunkäynnissä ja kouluhyvinvoinnissa on, ja ovatko nämä yhteydet kietoutuneet
toisiinsa sukupuolittuneesti.

Eiheteroseksuaaliset nuoret koulun ulkopuolella
Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto
jukka.p.lehtonen@helsinki.fi

Tarkastelen eiheteroseksuaalisuuden ja heteronormatiivisuuden merkitystä koulun
keskeyttämiselle. Eiheteroseksuaalisilta nuorilta kerättyjen aineistojen pohjalta
analysoin, miten seksuaalisuus ja sukupuoli merkityksellistyvät nuorten
koulutusratkaisuissa ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisessä. Kiusaaminen, hankala
elämäntilanne ja etäisyydenotto heteronormatiivisiin lähtökohtiin vaikuttavat nuorten
pärjäämiseen koulussa ja koulun keskeyttämiseen. Ohjauskäytäntöjen ja kouluyhteisöjen
turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääminen sekä heteroodotuksen purkaminen
edistäisivät eiheteroseksuaalisten nuorten pärjäämistä koulutusjärjestelmässä.

Kasvamassa naiskansalaisuuteen sukupuolettoman sukupuolen mallimaassa:
tulkintoja eräästä elämänhistoriasta
Elina Lahelma, Helsingin yliopisto
elina.lahelma@helsinki.fi

Esityksessä tarkastelen naiseksi kasvamista suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa
olettamus sukupuolten tasaarvosta, vahvoista naisista ja ongelmaisista miehistä on vahva
kulttuurinen puhe. Käytän sukupuolettoman sukupuolen käsitettä, jolla tarkoitan,
Lempiäistä (2000) ja Ronkaista (2001) soveltaen, Suomessa vallitsevaa piiloista
sukupuolittumista ja seksualisointia joka elää sukupuolineutraaliin individualismiin
kietoutuneena.
Pohdin tämän käsitteistön kautta helsinkiläisen työväenluokkaisen Sallan
elämänhistoriaa. Tarkastelen hänen koulutuspolkujaan erinomaisesti menestyvästä 7
luokkalaisesta huippulukion ja kahden välivuoden kautta 24vuotiaaksi lääketieteen
opiskelijaksi. Tarkastelen koulutuksen, uran, heteroseksuaalisen halun ja äitiyden
rakentumisia osiksi hänen tulevaisuuteen liittyviä toiveitaan, suunnitelmiaan ja pelkojaan
koulutyttönä sekä nuorena aikuisena. Lopuksi analysoin hänen näkemyksiään
sukupuolesta ja tasaarvosta elämänhistorian sekä sukupuolettoman sukupuolen
kontekstissa. Pohdinnassani käytän Hollandin ym. (1999) käsitettä ’male in the head’.
Taustana on etnografinen tutkimus, jossa seurasimme Sallan ensimmäistä vuotta
yläasteen koulussa (Tuula Gordon, Pirkko Hynninen, Tuija Metso, Tarja Palmu, Tarja
Tolonen ja minä). Etnografian jälkeen olemme Tuulan kanssa haastatelleet samoja nuoria
pitkittäisessä elämänhistoriallisessa tutkimuksessa Siirtymiä jäljittämässä – nuorten
peruskoulun jälkeiset polut. Tämän esityksen pääasiallisen aineiston muodostavat Sallan
haastattelut 13, 18, 20 ja 24 vuoden iässä. Niitä raamittavat etnografiset havainnot sekä
muiden tutkimuksemme nuorten haastattelut.
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Sukupuolen, toimijuuden ja vallan aspekteja tyttöluokassa
Tarja Palmu, Helsingin yliopisto
tarja.palmu@helsinki.fi

Alustuksessani tarkastelen 1970luvun tyttökoulua käyneiden naisten koulumuistoja.
Aineistonani on 16 elämähistoriallista haastattelua sekä kaksi focus ryhmähaastattelua.
Esityksessäni analysoin erilaisia koulun järjestyksiin, kuriin ja hierarkioihin liittyviä
muistoja. Tarkastelen näitä muistoja suhteessa sukupuoleen, toimijuuteen ja valtaan.
Lähestyn toimijuutta tilanteisesti ja paikallisesti rakentuvana, arjen toimintoihin ja
erilaisiin materiaalisiin ja diskursiivisiin rakenteisiin ja kulttuurisiin jäsennyksiin
kiinnittyvänä (ks. Ojala, Palmu & Saarinen 2009). Esityksessäni toiminnan tai
vuorovaikutuksen näyttämöiksi nostan erityisesti matematiikan ja kuvaamataidon tunnit.
Luokkahuoneen toimintaa ja hierarkioita käsitellessäni käytän apuna opettaja–oppilas,
mies–nainen, vanha–nuori dikotomioita. Esityksessäni pyrin paitsi tarkastelemaan
kriittisesti näitä dikotomioita, niin toisaalta myös niiden avulla jäsentämään tyttöjen
erilaisia tapoja toimia tyttöluokassa. Erityisen kiinnostunut olen niistä haastattelupätkistä
tai episodeista, joissa kuvataan jotain poikkeuksellista toimintaa tai tilannetta ja siitä,
mitä nämä kuvaukset samalla kertovat ”normaalista” tai tapaistuneesta koulun arjesta.
Ojala, Hanna, Palmu, Tarja & Saarinen, Jaana (2009) Paikalla pysyvää ja liikkeellä
olevaa. Feministisiä avauksia toimijuuteen ja sukupuoleen. Teoksessa Ojala, Palmu &
Saarinen (toim.) Toimijuus ja sukupuoli koulutuksessa. Vastapaino.

Naistohtoriopiskelijan tulevaisuusajattelu
Minna Maunula, Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
minna.maunula@chydenius.fi

Esitykseni pohjautuu tekeillä olevaan väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen alle 40
vuotiaiden perheellisten naisten tohtoriopintoja, elämänkulkua ja tulevaisuusajattelua.
Miksi kiireistä elämänvaihetta elävät naiset hakeutuvat jatkoopintoihin, mihin jatko
opinnoilla pyritään ja kuinka elämä kokonaisuudessaan järjestyy nyt ja tulevaisuudessa?
Näihin pääkysymyksiin etsin vastauksia 12 teemahaastattelun sisällöstä. Tutkittavat ovat
Suomen kolmesta eri yliopistosta ja tohtoriopinnoissaan eri vaiheissa.
Tulevaisuusajattelu pohjautuu menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, nämä
huomioidaan aiheen tarkastelussa. Tarkoituksena on tuoda erilaiset tulevaisuutta koskevat
ajatukset näkyviksi sekä luoda kuvaa suomalaisen naistohtoriopiskelijan arjesta ja
ajatuksista. Elämän osaalueet huomioidaan sellaisina, kuin ne todellisuudessa
tohtoriopiskelijanaisten elämissä näyttäytyvät. Lisäksi selvitetään kuinka elämän osa
alueet on tohtoriopintojen ohessa järjestetty. Tutkimuksessa ovat vahvasti läsnä erilaiset
valinnat osana elämänkulkua. Alle 40vuotiailla naisilla on elämässään useita vaativia ja
samanaikaisia projekteja, mm. työelämässä ja perheessä. Korkeakoulutuksen inflaation,
tutkintokilvoittelun ja koulutustasovaatimusten noustessa yhä useampi nuori nainen
hakeutuu tohtoriopintoihin. Moninaistunut elämänkulku on henkilökohtainen projekti,
jossa laajentuneet mahdollisuudet vaativat asioiden tarkastelua kokonaisuutena.
Tulevaisuuteen suuntautuminen eri elämänalat yhdistäen, avaa laajemman perspektiivin



elämän kokonaisuuteen. Tulevaisuusajattelu on arkista elämän eri osaalueiden
yhdistelyä.
Alustavissa tuloksissa naistohtoriopiskelijat mieltävät itsensä työssäkäyviksi äideiksi.
Tohtorin tutkinto ei ole päämäärä sinänsä, vaan mielenkiintoisen työn sivutuote.
Tutkimustyötä pidetään työnä töiden joukossa, myös väittelyn jälkeen tutkimustyö
houkuttelee. Naistohtoriopiskelijat ovat joustavia, mutta perheen yhteistä aikaa ei
tohtoriopinnoille tai tutkimustyölle uhrata.

Jaettua opettajuutta elämäntarinapiirissä
Outi YlitapioMäntylä, Lapin yliopisto; Mervi Kutuniva, RovalaOpisto
outi.ylitapiomantyla@ulapland.fi, mervi.kutuniva@rovala.fi

Tarkastelemme esityksessämme yhdessä oppimista, tiedon jakamista ja tuottamista
feminististen pedagogiikkojen näkökulmasta pohtien iän, sukupuolen ja vallan ilmiöitä
ikääntyvien yliopiston elämäntarinapiirin opetustilanteissa. Opetuksemme perustuu
haugilaiseen muistelutyöhön, jota olemme soveltaneet elämäntarinapiirissä.
Muistelutyömenetelmä pohjautuu feminististen pedagogiikkojen periaatteille. Näitä
periaatteita ovat erityisesti opettajan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja siihen liittyvän
valtasuhteen sekä sukupuolistavien käytäntöjen näkyväksi tekeminen.
Elämäntarinapiirissä osallistujat tulevat toistensa rinnalle kanssatutkijoiksi sekä 
oppijoiksi. Yhdessä muistellen ja keskustellen pohditaan eri käsitteitä sekä käydään
dialogia käytännön ja teorian kesken. Muistelutyömenetelmässä kokemus on
merkityksellistä ja tapahtuneiden muistojen kautta käsitteitä avataan ja teoretisoidaan.
Samalla kun muistoja käsitellään ryhmässä, muuttaa se käsitystä myös nykyisyydestä
sekä tulevaisuuskuvasta. Muistelutyössä pyritään siis tiedostamaan omia, kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia käytäntöjä.
Esityksessä pohdimme, kuinka feminististen pedagogiikkojen periaatteet toteutuvat
opetustilanteessa, jossa opiskelijat ovat iäkkäitä 60vuotiaista yli 80vuotiaisiin.
Kysymme kenen ääni tulee kuulluksi? Miten tietoa tullaan tuottaneeksi
elämäntarinapiirissä? Miten omien tarinoiden ja muistojen sekä yhteiskunnan käytäntöjen
kriittinen pohtiminen luonnistuu elämäntarina


