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Johdanto

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeusneu-
vosto ilmaisi 17.6.2011 hyväksymässään päätöslau-
selmassa suuren huolensa seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä ja väki-
vallasta. Päätöslauselma vahvisti jo vuonna 1948 
hyväksytyn YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusju-
listuksen sisältöä, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat 
syntyneet arvoltaan ja oikeuksiltaan tasavertaisiksi. 
Jokaisella ihmisellä on siten oikeus vapauteen, hen-
kilökohtaiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen sekä 
mahdollisuuteen nauttia niistä yhteiskunnallisista ja 
sivistyksellisistä oikeuksista, jotka ovat välttämät-
tömiä hänen ihmisarvolleen ja henkilöytensä kehit-
tymiselle. Käsissäsi oleva selvitys pohjautuu siihen 
näkemykseen, että liikunnan harrastaminen on eräs 
tällainen oikeus.
 Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistö-
jen syrjintä eli ihmisten välisiin eroihin perustuva 
ei-hyväksyttävä erottelu (Scheinin, 1996) on lailla 
kielletty. Suomen perustuslaki (1999/731, 2. luvun 
6§) kieltää ihmisten asettamisen eriarvoiseen ase-
maan esimerkiksi sukupuolen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn ja yhdenvertaisuuslaki (2004/21, 6§) 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Myös ri-
koslaki (1889/39, 11. luvun 11§) ja työsopimuslaki 
(2001/55, 2. luvun 2§) kieltävät asettamasta ihmisiä 
eriarvoiseen asemaan sukupuolen tai sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella. Sukupuolivähemmis-
töjen, erityisesti transsukupuolisten ihmisten, tasa-
arvoisuus koheni vuonna 2005 uudistetun tasa-arvo-
lain (1986/609, 7§) ja sen perustelujen seurauksena. 
Kansallisen lainsäädännön lisäksi Suomea sitovat 
lukuisat muut kansainväliset ihmisoikeusasiakirjat, 
joiden syrjintäkielloissa on mainittu sukupuoli tai su-
kupuolinen suuntautuminen (ks. Makkonen, 2003b).
 Yhdistyneiden kansakuntien kesäkuinen päätös-
lauselma edellyttää, että YK:n ihmisoikeusvaltuu-
tettu valmistelee selvityksen seksuaalisen suuntau-
tumisen ja sukupuoli-identiteetin pohjalta tapahtu-
vasta syrjinnästä vuoden 2011 loppuun mennessä. 
Suomessa tähän työhön on ryhdytty muutaman 
tutkijan voimin jo aiemmin; seksuaali- ja sukupuo-
livähemmistöjen syrjintää kartoittaneet tutkimuk-
set ovat lähestyneet aihetta työelämän (Lehtonen, 
2002; Lehtonen & Mustola, 2004), nuorten urava-
linnan (Lehtonen, 2007b), koululaisten kokemusten 

(Lehtonen, 1995, 2003a,b) ja toisen asteen koulu-
tuksen ja vapaa-ajan (Huotari, Törmä, & Tuokkola, 
2011) näkökulmista. Myös muutamissa yleisemmin 
Suomessa tapahtuvaa syrjintää selvittelevissä tutki-
muksissa (Aaltonen, Joronen, & Villa, 2009; Lepola 
& Villa, 2007) sekä lasten ja nuorten syrjintäkoke-
musten (Kankkunen, Harinen, Nivala, & Tapio, 2010) 
ja poliisin tietoon tulleen viharikollisuuden (Niemi, 
2011; Peutere, 2009, 2010) raporteissa on sivuttu 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilannetta. Si-
säasianministeriön Syrjinnän seuranta -hankkeen 
varoilla toteutetun Syrjintä Suomessa 2008 -rapor-
tin (Aaltonen ym., 2009, 134) mukaan syrjinnän vas-
taisessa toiminnassa on kuitenkin käsitelty erityisen 
vähän liikunnassa ja urheilussa esiintyvää syrjintää. 
Euroopan Unionin perusoikeusviraston (European 
Union Agency for Fundamental Rights; FRA) teettä-
mä homofobiaa ja seksuaalisen suuntautuneisuuden 
perusteella tapahtuvaa syrjintää kartoittava raportti 
totesikin ykskantaan, että tällaista tietoa ei urheilun 
rintamalta ole Suomesta saatavissa (FRA 2009b, 9).
 Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli huoli Suo-
messa asuvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöi-
hin kuuluvien lasten, nuorten ja aikuisten tasavertai-
sesta mahdollisuudesta omaksua liikunnallisesti ak-
tiivinen elämäntapa. Kansainvälinen Olympiakomitea 
suositteli jo vuonna 2007 seksuaalista häirintää ja 
hyväksikäyttöä koskevassa konsensuslausunnossaan 
kaikkien urheilujärjestöjen kehittävän menettelyta-
poja ja käytänteitä seksuaalisen häirinnän ja hyväk-
sikäytön ehkäisemiseen, kehittävän seksuaaliseen 
häirintään ja hyväksikäyttöön liittyvää koulutus-
ta ja tukevan siihen liittyvää tutkimusta (ks. http://
www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_re-
port_1125.pdf). 
 Suomalaisten liikuntajärjestöjen ja –seurojen kat-
tojärjestö Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) hy-
väksyi jo tätä ennen, syyskokouksessaan 20.11.2004 
(ns. Reilu peli –asiakirjassa; Koivisto, 2005) liikunnan 
ja urheilun eettiset periaatteet, joiden pitäisi taata 
kaikille – siis myös seksuaali – ja sukupuolivähem-
mistöihin kuuluville - mahdollisuus terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämiseen siten, että liikuntajärjestöt 
ja -seurat sitoutuisivat sukupuolisen häirinnän eh-
käisemiseen. Eettisten periaatteiden toteutumista ei 
kuitenkaan ole voinut arvioida; tuoreessa sukupuol-
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ten tasa-arvon nykytilaa liikunnan piirissä tarkaste-
levassa selvityksessä (Turpeinen, Jaako, Kankaanpää 
& Hakamäki, 2011) pohditaan tasa-arvokysymyksiä 
vain naisten ja miesten näkökulmista eikä seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kilpaurhei-
lijoiden ja liikunnan harrastajien tasa-arvoisuus, yh-
denvertaisuus tai kohtaama syrjintä seurauksineen 
ole ollut tutkimuksen keskiössä. 
 Golfareiden ja tennispelaajien henkiseen valmen-
nukseen erikoistunut urheilupsykologi Robert Ro-
tella esitti jo kaksikymmentä vuotta sitten urheilu-
psykologeille suunnatussa ’toivomuslistassaan’, että 
urheilun parissa työskentelevillä ihmisillä pitäisi jat-
kossa olla saatavilla täsmällistä tietoa homofobiasta 
ja homoseksuaalisuudesta. Vasta tämä voisi johtaa 
suvaitsevaisuuteen ja hyväksyntään (Rotella & Mur-
ray, 1991). Jotta liikunnan ammattilaiset, erityisesti 
liikunnanopettajat ja urheiluvalmentajat sekä ohjaa-
jat, voisivat opettaa ja työskennellä seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kanssa, 
heidän on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, millaisia 
kokemuksia ja haasteita näiden ihmisten elämään si-
sältyy (McCaughtry, Dillon, Jones, & Smigell, 2005).  
Näitä tarpeita täyttämään valmistui käsissäsi oleva, 
ensimmäinen Suomessa tehty selvitys seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä 
liikunnan ja urheilun parissa. Sen ensisijaisena tarkoi-
tuksena on määrällisen tutkimuksen keinoin – pro-
senttilukujen ja lukumäärien avulla – kuvata tähän 
tutkimukseen osallistuneiden seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjintää kilpa- ja 
harrasteurheilun parissa sekä koulujen liikuntatun-
neilla tutkimushetkeä edeltäneen vuoden aikana. 
Tähän raporttiin olen jossakin määrin sisällyttänyt 
myös laadullisia, harkinnanvaraisesti aineistosta lähi-
luvun jälkeen valitsemiani aineistolainauksia. Niiden 
tarkoitus on kuvata tutkimukseen osallistuneiden 
elämismaailmaa ja havainnollistaa (tavanomaisesta 
poiketen muuallakin kuin varsinaisessa tulososassa), 
mitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat 

liikkujat ovat joutuneet kohtaamaan. Tutkimuksen 
lukemalla saat myös käsityksen tähän tutkimukseen 
osallistuneiden, seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvien liikkujien liikuntaharrastuneisuuden 
yleisyydestä ja lajivalikoimasta.  
 Kotimaisen tutkimuksen puuttuessa tämän tut-
kimuksen alkuosaan sisällytetty aiempi liikunnan ja 
urheilun maailmaan sijoittuva tutkimustieto on pää-
sääntöisesti ulkomaista, laadulliseen tutkimusperin-
teeseen ja pienehköihin (amerikkalaisiin ja brittiläi-
siin) haastatteluaineistoihin nojaavaa. Tämä selvitys 
olisi jäänyt tekemättä, mikäli useat sadat seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat liikunnan 
harrastajat eivät olisi rohkeasti, kärsivällisesti, luot-
tavaisesti ja avoimin mielin vastanneet kilpaurheilua, 
harrasteliikuntaa ja koululiikuntaa koskevaan pitkäh-
köön verkkokyselyyni. Lämmin kiitokseni kaikille teil-
le, jotka vaivauduitte kertomaan sekä kepeistä että 
kipeistä tapahtumista.  Kiitokseni myös kaikille niille 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioita tukevil-
le ja liikunta-alan järjestöille, jotka omalla toiminnal-
laan edistivät tämän selvityksen toteutumista. Olen 
kiitollinen myös lähimmille työtovereilleni Jyväskylän 
yliopiston liikuntatieteiden laitoksella sekä ystäville-
ni laatimani verkkokyselyn esitestaukseen, fyysisen 
aktiivisuuden kartoittamiseen, lajituntemukseen ja 
seksuaalikasvatuksen sisältöihin antamastanne avus-
ta. Seksuaalinen tasavertaisuus (SETA) ry:n pääsih-
teeri Aija Saloa kiitän verkkokyselyni pikkutarkasta 
kommentoinnista ja Helsingin yliopiston kasvatusso-
siologian dosentti Jukka Lehtosta tämän raportin ai-
empaan käsikirjoitusversioon antamista rakentavista 
parannusehdotuksista. Lopuksi haluan kiittää per-
hettäni. Jani, kiitos kirjoittamiselle suomastasi ajasta. 
Joona (7v.) ja Neela (4v.), kiitos että päivittäisillä tou-
huillanne muistutatte minua siitä, että kaikenlaisen 
liikunnan ilo kuuluu tasapuolisesti kaikenlaisille ih-
misille. Myös niille Suomen itsenäisyyttä juhliville ja 
presidentin Linnassa tanssiville homopareille.

Marja Kokkonen
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Esipuhe

Valtionhallinnon toteuttamassa liikuntapolitiikassa 
on vahvistettu tiedolla johtamisen toimintatapoja. 
Tämä näkyy etenkin opetus- ja kulttuuriministeriön 
liikuntayksikön pyrkimyksinä lisätä tutkimus-, selvi-
tys- ja arviointitiedon systemaattista käyttöä minis-
teriössä tehtävän päätöksenteon tukena.

Päätöksenteko liikuntahallinnossa on kautta aiko-
jen perustunut tietoon ja tutkimuksiin, mutta myös 
havaintoihin ja kokemusperäiseen tietoon. Liikunta-
politiikassa tiiviit kontaktit valtionhallinnon ja toimi-
joiden kesken ovat olleet merkittävä päätöksenteon 
tuki. Käytännössä liikuntapolitiikkaa on linjattu ja 
toimenpiteitä suunniteltu hyvässä yhteisymmärryk-
sessä liikuntayksikön, ministeriön poliittisen johdon 
sekä liikuntajärjestöjen ja muiden alan toimijoiden 
kesken. Tutkimuksellisen ja kokemusperäisen tieto-
pohjan käyttöä poliittisen päätöksenteon pohjana ei 
voida asettaa vastakkain, vaan ne täydentävät ja tu-
kevat toisiaan. Sen sijaan tiedon kulkeutumisen kei-
noja on systematisoitava, jotta päätöksenteon tuke-
na on yhä enemmän relevanttia, laadultaan hyvää ja 
eri aloilta kertyvää tietoa käytössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö on 
aloittanut päätöksentekoa tukevien selvitys- ja tut-
kimushankkeiden avustamisen. Liikuntayksikkö on 
itse ensin tunnistanut aiheita tai kysymyksiä, joiden 
selvittäminen hyödyntäisi päätöksentekoprosessia. 
Valtionavustushaulla on toteutettu nopeatempoisia, 
noin vuoden mittaisia tutkimus- ja selvityshankkeita 
niistä aiheista, joista ministeriön liikuntayksikkö on 
halunnut lisää tietopohjaa. 

Tämä ministeriön liikuntamäärärahoista avustusta 
saanut hanke on julkaistu valtion liikuntaneuvoston 
julkaisusarjassa. Valtion liikuntaneuvosto on opetus- 
ja kulttuuriministeriön liikuntalain mukainen asian-
tuntijaelin, jonka tehtävänä on mm. seurata liikun-
nan kehitystä, tehdä esityksiä ja aloitteita liikunnan 
kehittämiseksi. Liikuntayksikkö on pyytänyt liikunta-
neuvostoa arvioimaan, mitä nämä päätöksenteon tu-
eksi toteutetut tutkimus- ja selvityshankkeet tarkoit-
tavat toteutetun liikuntapolitiikan kannalta.  

Ylitarkastaja Kirsti Laine
opetus- ja kulttuuriministeriö, liikuntayksikkö
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Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen määrän arvi-
oidaan olevan noin 10–15 prosenttia väestöstä, mut-
ta silti nämä ihmiset ovat varsin tuntematon ryhmä 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Heidät nähdään yh-
denvertaisuus- ja tasa-arvopyrkimyksistä huolimatta 
edelleen poikkeavina, mistä johtuen heidän äänensä 
ja kokemuksensa jäävät piiloon myös liikuntakult-
tuurissa. Asia on haastava, eikä siitä ole juuri käyty 
julkista keskustelua urheiluväen keskuudessa. Vaike-
nemisen kulttuuri näkyy konkreettisesti myös tämän 
selvitystyön kirjallisuuskatsauksessa, josta suomen-
kieliset lähteet loistavat poissaolollaan. Syrjintäky-
symyksinä liikunnassa on käsitelty lähinnä maahan-
muuttajien ja vammaisten kansalaisoikeuksia. 

Nyt käsillä oleva selvitys kartoittaa ensimmäistä ker-
taa suomalaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töjen syrjintäkokemuksia liikuntaharrastuksissa. Tut-
kimuksen ensisijaisena tarkoituksena on kuvata sitä, 
kuinka yleistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien ihmisten syrjintä on kilpa- ja harrasteur-
heilun parissa ja koulujen liikuntatunneilla. Aiemmat 
kansainväliset tutkimukset kertovat, että seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöt joutuvat heteroseksuaalis-
ta väestöä useammin fyysisen, psyykkisen ja seksu-
aalisen väkivallan, häirinnän ja hyväksikäytön koh-
teiksi. Tämä heijastuu luonnollisesti vähemmistöihin 
kuuluvien terveyteen ja hyvinvointiin.

Selvityksen tulokset nostavat esille erilaisia syrjintä-
kokemuksia. Ne osoittavat, että vähemmistöryhmi-
en sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti on vaikuttanut 
negatiivisesti joka viidennen vastaajan liikunnan ja 
urheilun harrastamiseen. Osa vastanneista oli jou-
tunut lopettamaan liikuntaharrastuksensa ja osa oli 
vältellyt joukkuelajeihin ja kontaktiurheiluun osal-
listumista. Koululiikunnassa syrjintä oli herättänyt 
vastaajissa pelkoa ja johtanut osalla vastaajista pois-
saoloihin liikuntatunneilta. Organisoidun liikunnan 

Valtion liikuntaneuvoston alkusanat

parissa moni vastaajista oli kokenut valmentajan, 
joukkuetovereiden tai liikunnanopettajan kertovan 
loukkaavia, seksuaalissävytteisiä huomautuksia. Jot-
kut olivat tunteneet väheksyviä ja halveksuvia kat-
seita. Yli puolet vastaajista oli vähintään muutaman 
kerran huomannut muiden arastelevan heidän seu-
raansa.  

Huolestuttavinta on, että tutkittavien joukossa oli 
kolmisenkymmentä ihmistä, jotka olivat kuluneen 
vuoden aikana ajatelleet tai suunnitelleet itsensä va-
hingoittamista tai itsemurhaa nimenomaan liikunnan 
parissa kohtaamansa syrjinnän takia.

Räikeimmät syrjintätapaukset ovat vain yksi indikaat-
tori kuvamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
asemaa yhteiskunnassamme. Suurin osa vähemmis-
töjen kokemuksista ja tunnoista jää näkymättömiin. 
Vähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat suoma-
laisessa yhteiskunnassa päivittäin heteronormatiivi-
sia käytänteitä ja normeja. Leimautumisen pelossa 
suuri joukko ihmisiä joutuu salaamaan seksuaalisen 
suuntautumisen – oman minuuden ja identiteetin – 
liikunnan ja urheilun lukuisilla areenoilla, jotka miel-
letään yleisesti maskuliinisiksi toimintaympäristöiksi. 

Suomessa liikunnan arvopohja on kuvattu liikunta-
laissa, jossa korostetaan tasa-arvon, suvaitsevaisuu-
den, monikulttuurisuuden ja kestävän kehityksen 
tavoitteita. Liikuntakulttuurin todellinen arvopohja 
ja eettisyyden taso määrittyy poliittisen ohjauksen 
ja hallinnon, kansalaistoiminnan ja kansalaisten toi-
minnan yhteistuloksena. Jatkossa yhteistyön toimi-
vuudelle haasteensa asettavat yhteiskunnallisesti nä-
kyvät ja kaiken aikaa monipuolistuvat ongelmat niin 
dopingrikosten, vedonlyöntivilppien, katsomoväki-
vallan kuin myös lasten ja nuorten suojeluun liittyvis-
sä kysymyksissä. 
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valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvosto painottaa, että eettisissä 
kysymyksissä ja tässä tapauksessa seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen epäasiallisessa kohtelussa tulee 
noudattaa nollatoleranssia ja että vallitseviin epä-
kohtiin tulee tarttua painokkaasti. Liikunta on kaik-
kien ihmisten perusoikeus. Liikuntakulttuurin arvo-
maailman tulee noudattaa yhteiskunnassa muutoin 
vallitsevia pelisääntöjä. Tärkeää sukupuolivähemmis-
tölasten ja -nuorten aseman kohentamisessa ja pe-
rusoikeuksien toteutumisessa on mielipideilmastoon 
vaikuttaminen niin asennekasvatuksella kuin tiedon 
lisäämisellä. Muutokset asenteissa eivät tapahdu 
hetkessä. Pienin askelin myönteistä kehitystä on 
kuitenkin tapahtunut myös vähemmistöjen kohte-
lun osalta. On hyvä muistaa, että esimerkiksi homo-
seksuaalisuus poistettiin Suomen rikoslaista vuonna 
1971 ja sairausluokituksista vuonna 1981. 

Liikuntaneuvosto esittää, että jatkossa suomalaisen 
liikunta- ja urheilusektorin tulee tuottaa luotettavaa 
informaatiota ja seurantatietoa eettisten kysymysten 
tilasta. Tiedon avulla epäkohtiin voidaan puuttua ja 
edistää eettisesti kestäviä toimintatapoja. Järjestöjen 
ja liikunnan ja urheilun ammattilaisten osaamistasoa 
ja ammattimaisuutta tulee vahvistaa – myös seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelun osalta. 
Vuonna 2010 Suomen Liikunta ja Urheilu julkaisi Rei-
lu Peli -asiakirjan, jossa määritellään, että kiusaami-
nen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja 
henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaali-

nen ja sukupuolinen ahdistelu ja syrjintä sekä rasismi 
eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun.  Jatkon kannalta 
todellisena haasteena onkin, miten kehittää eettisten 
asioiden käsittelyä niin, että havaitut syrjintäkoke-
mukset järjestelmällisesti raportoitaisiin ja käsiteltäi-
siin niiden vaatimalla vakavuudella. 

Myös koululaitoksen rooli yhdenvertaisuuden edis-
tämisessä on aivan keskeinen. Suomessa on viitteitä 
siitä, että liikuntatunneilla esiintyy seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää, mutta 
läheskään aina opettajat eivät ole osanneet tai ha-
lunneet puuttua syrjintätilanteisiin. Myös koululii-
kunnassa havaittuihin syrjivän käytöksen muotoihin 
tulee välittömästi puuttua.

Käsillä oleva laadukas selvitystyö tarjoaa hyvän poh-
jan asian jatkotutkimukselle ja seurannalle sekä avoi-
melle keskustelulle. Aihepiiri on haastava, mutta sitä 
ei voida enää hoitaa vaikenemalla ongelmista. 

Valtion liikuntaneuvosto pyrkii tammikuussa 2012 
käynnistetyssä julkaisusarjassa nostamaan esiin lii-
kuntapoliittista keskustelua vaativia ja virittäviä 
teemoja. Erilaisin raportein, selvityksin ja suunta-
asiakirjoin pyritään virittämään julkista keskustelua 
liikuntakulttuurin keskeisten osa-alueiden nykytilasta 
ja siten palvelemaan koko liikuntasektorin kehittä-
mistyötä Suomessa.
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Seksuaali-  ja sukupuoli-
vähemmistöt ja heihin 
kohdistunut syrjintä 1
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1.1  Ketkä kuuluvat seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin?

Urheilun maailmassa (Messner, 2011) – kuten taval-
lisesti elämän muillakin osa-alueilla – ihmisen su-
kupuolen oletetaan olevan joko ’nainen’ tai ’mies’ 
(Magnusson, 2011).  Lähemmin katsottuna elämä ei 
kuitenkaan ole näin mustavalkoista – seksuaalisuu-
desta ja sukupuolesta puhuttaessa elämä on Lehto-
sen (2006) sanoin ’moninaista’. Sukupuolta voidaan 
tarkastella sen biologisen ulottuvuuden (engl. sex)  
lisäksi myös sosiaalisena, kulttuurin ja vuorovaiku-
tussuhteiden muovaamana yksilön ominaisuutena 
(engl. gender). Sukupuoli näyttäytyy hyvin erilaisena 
myös sen mukaan, onko tarkastelun kohteena ihmi-
sen hormonaalinen, juridinen vai hänen omaan ko-
kemukseensa perustuva sukupuoli. Seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämäs-
sä sukupuolta lähestytään hieman eri tulokulmista: 
rakkauden ja seksuaalisen kiinnostuksen kohteen su-
kupuoli on keskeistä seksuaalivähemmistöihin kuu-
luvien seksuaalisen suuntautumisen kannalta, kun 
taas sukupuolivähemmistöillä korostuu heidän ko-
kemuksensa omasta sukupuolestaan ja se, kuinka he 
koettua sukupuoltaan ilmaisevat (Lehtonen, 2007a). 
Myös moniulotteista seksuaalisuutta on mahdollista 
tarkastella eri näkökulmista, kuten kiinnostuksen tai 
viehättymisen, halun, haaveiden, käyttäytymisen ja 
identiteetin kautta.
 Seksuaalivähemmistöön kuuluminen määräytyy 
ihmisen seksuaalisen suuntautumisen perusteel-
la. Tällöin keskeistä on hänen seksuaalikäyttäyty-
misensä, seksuaalinen kiinnostuksensa ja se, mihin 
seksuaaliseen suuntautumiseen hän itse samaistuu 
(Saewyc ym., 2004). Tutkimuksissa seksuaalinen 
suuntautuminen kuitenkin määritellään tavallisim-
min joko seksikumppanin tai seksuaalista kiinnos-
tusta itsessä herättävän ihmisen sukupuolen (samaa 
ja/tai eri sukupuolta kuin mitä itse on) tai ihmisen 
oman samaistumisen (homo, lesbo, biseksuaali, he-
teroseksuaali) perusteella (Haas ym., 2011; Saewyc, 
2011). Haasteelliseksi seksuaalisen suuntautumisen 
määrittelyn tekee kuitenkin esimerkiksi se, että ihmi-
sen seksuaalinen käyttäytyminen, viehättyminen ja 
samaistuminen eivät aina mene täysin ’yksi yhteen’ 
(Chandra,  Mosher, & Copen, 2011; Savin-Williams, 

Seksuaali-  ja sukupuolivähemmistöt 
ja heihin kohdistunut syrjintä 1

2008); ainoastaan naisten kanssa seksisuhteessa ole-
va mies voi haaveilla toisista miehistä ja ainoastaan 
miesten kanssa seksisuhteessa olevan nainen voi olla 
kiinnostunut sekä miehistä että naisista.
 Ihmisten ajateltiin aiemmin olevan seksuaaliselta 
suuntautumiseltaan joko heteroseksuaaleja (hete-
rot) tai homoseksuaaleja (Garnets, 2002), kun taas 
nykyään ihmisiä voidaan pelkistetyimmin kuvata 
laatusanoilla ’ heteroseksuaalinen’ tai ’ei-hetero-
seksuaalinen’ (Lehtonen, 2006, 2007b).  Siinä missä 
heteroiden seksuaalisuus suuntautuu vastakkaista 
sukupuolta oleviin ihmisiin, ei-heteroseksuaalit ovat 
kiinnostuneita samaa sukupuolta olevista ihmisistä 
(homot ja lesbot) tai molemmista sukupuolista (bi-
seksuaalit; Lehtonen, 2002). Ihmisen seksuaalinen 
suuntautuminen saattaa kuitenkin vaihdella jonkin 
verran ajan kuluessa tai tilanteen mukaan (Diamond, 
2005, 2008; Garnets, 2002; Lehtonen, 2006), perin-
teiset seksuaalivähemmistöjä luonnehtivat käsitteet 
eivät tunnu kaikista vähemmistöön kuuluvista kuvaa-
van omaa suuntautumista parhaalla mahdollisella ta-
valla (Lehtonen, 2006; Russell, Clarke, & Clary, 2009), 
kaikki seksuaalivähemmistöön lukeutuvat ihmiset ei-
vät ole yhtä voimakkaasti sitoutuneita vähemmistöi-
dentiteettiinsä (Herek, Norton, Allen, & Sims, 2010) 
eivätkä seksuaalivähemmistöryhmät suinkaan koos-
tu yhdenlaisista ihmisistä (Worthington & Reynolds, 
2009). Tällaisesta vaihtelusta huolimatta tarkoitan 
tämän raportin teoriaosuudessa seksuaalivähemmis-
töön viitatessani pääasiassa homoja, lesboja ja bisek-
suaaleja, kuten edelleenkin tyypillisimmin on tapana 
(American Psychological Association [APA], 2012).  
Heitä arvioidaan olevan Suomessa noin 5–15 % (Leh-
tonen, 2000, 2007a).
 Sukupuolivähemmistöön kuuluminen riippuu ihmi-
sen sukupuoli-identiteetistä. Sukupuoli-identiteetti 
tarkoittaa ihmisen käsitystä ja kokemusta omasta 
maskuliinisuudestaan, feminiinisyydestään tai andro-
gyynisyydestään (Haas  ym., 2011). Suomessa käy-
tössä olevan luokittelun mukaan sukupuolivähem-
mistöihin kuuluvat perinteisesti kaikki niin sanotut 
transihmiset eli transsukupuoliset (transmiehet ja 
-naiset, jotka kokevat etteivät  sukupuoleen liittyvät 
ruumiilliset tunnusmerkit tai odotukset vastaa ku-
vaa hänestä), transvestiitit  (yleisimmin miehiä, jot-
ka ilmaisevat persoonassaan myös olevaa naiseutta 
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vaatteiden, kampauksen yms. keinoin;  n. 1 % väes-
töstä),  transgenderit (joilla on kokemus itsestä sekä 
naisena että miehenä tai näiden rajalla, välillä tai ul-
kopuolella) ja intersukupuoliset ihmiset (joiden fyy-
siset, sukupuolta määrittelevät ulkoiset tunnusmer-
kit eivät ole yksiselitteisesti miehen eivätkä naisen, 
ks. tarkemmin termien suomalaisista käyttötavoista 
Lehtonen, 2006, 2007a, 20; FRA 2010). Yhteistä heille 
kaikille on se, että heidän sukupuoli-identiteettinsä, 
sukupuolen ilmaisunsa tai käyttäytymisensä eroaa 
yleensä sosiaalisista normeista sille biologiselle suku-
puolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin 
(Kirk & Kulkarni, 2006) ja että heidän sukupuoli-iden-
titeettinsä pohjalta ei voi tehdä johtopäätöksiä hei-
dän seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan  (APA, 
2012; Garnets, 2002; Moradi, Mohr, Worthington, & 
Fassinger, 2009). Tämä tarkoittaa sitä, että sukupuo-
livähemmistöön kuuluvat ihmiset voivat olla seksu-
aaliselta suuntautumiseltaan heteroita, homoja, les-
boja, biseksuaaleja tai aseksuaaleja (Brewster, Velez, 
DeBlaere, & Moradi, 2011).
 ’Aseksuaali’ (ihminen, jolla ei ole seksuaalista ha-
lua tai kiinnostusta; ks. Carrigan, 2011; Scherrer, 
2011)  tai ’queer’ (ihminen, joka kyseenalaistaa suku-
puolta ja seksuaalista suuntautuneisuutta koskevia 
normeja ja haluaa jättäytyä näiden käsitteiden ulko-
puolelle/niiden suhteen neutraaliksi) ovat esimerk-
kejä sellaisista sukupuolen ja seksuaalisen suuntau-
tuneisuuden moninaisuutta heijastelevista identi-
teettikäsitteistä, joiden käyttötavat ovat vaihdelleet, 
jotka ovat saaneet uusia merkityksiä tai nousseet eri 
maissa eri tavoin tutkimuksen kohteiksi. Kansainväli-
sessä kirjallisuudessa käytetty englanninkielinen kä-
site ’questioning’ viittaa ihmiseen, useimmiten mur-
rosikäiseen, joka kyseenalaistaa oman seksuaalisen 
suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä (Ga-
mache & Lazear, 2009). Sukupuolen ja seksuaalisuu-
den moninaisuuden ja uusien identiteettikäsitteiden 
ilmaantumisen takia seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöihin viitattaessa on selvyyden vuoksi tapana 
käyttää sellaista kirjainlyhennettä, josta tarkemmin 
selviää, keistä on kyse; esimerkiksi lyhenne LHBTI 
tarkoittaa lesboja, homoja, biseksuaaleja, transihmi-
siä ja intersukupuolisia. 

1.2  Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
vastaiset maailmankatsomukset ja syrjintä

Yhteiskunnassamme on monia sellaisia seksuaalisuu-
teen ja sukupuoleen liittyviä asenteita, aatteita, ajat-
telutapoja ja psykologisia ilmiöitä, jotka luovat eri-
tyyppiselle syrjinnälle otollisen maaperän. Erityisesti 
yhteiskunnan erilaisissa institutionaalisissa käytän-
nöissä, kuten lainsäädännössä ja tiedostusvälineiden 

viestinnässä, ruumiillistuva kulttuurinen aatemaail-
ma, jonka mukaan vain kahdesta olemassa olevasta 
seksuaalisuuden muodosta heteroseksuaalisuus on 
suotavampaa kuin homoseksuaalisuus, on hetero-
seksismiä (Herek, 1996, 2004). Herek (2004; Herek, 
Gillis, & Cogan, 2009) mieltää heteroseksismin yh-
teiskunnan tasolla tapahtuvaksi rakenteelliseksi sek-
suaaliseksi leimaantumiseksi (engl. sexual stigma) eli 
sosiaalisesti jaetuksi käsitykseksi siitä, että homo-
seksuaalisuus on yhteiskunnassa väheksyttyä ja että 
homoseksuaaleilla on alempi yhteiskunnallinen ase-
ma kuin heteroseksuaaleilla. Heteroseksismin myötä 
muut kuin heteroseksuaaliset elämänmuodot jäävät 
piiloon, sillä heteroseksismin valossa kaikki ihmiset 
ovat heteroita ja heteroseksuaalinen käyttäytyminen 
ja ainoastaan vastakkaisen sukupuolen kanssa solmi-
tut ihmissuhteet ovat normaaleita ja luonnollisia. He-
teroseksuaalisuuden ja homoseksuaalisuuden kah-
tiajako ja vahva vastakkainasettelu sekä miehisyyden 
ja naisellisuuden luonnollistetun, etuoikeutetun ja 
tavoiteltavan aseman korostaminen on tyypillistä 
myös heteronormatiivisuudeksi kutsutussa ajattelu- 
ja asennoitumistavassa (Rossi, 2006), joka tutkimuk-
seeni osallistuneelle naiselle näyttäytyi liikuntapalve-
luita tarjoavan yrityksen toiminnassa:

Se mikä rassaa on liikuntakeskuksen heteronormatii-
vinen ilmapiiri, joka tulee ilmi mm. siinä, että viete-
tään esim. naistenpäivää, jonka jumppasessioita mai-
nostetaan sillä, että nyt tulee hyväkroppainen (latino)
mies vetämään tuntia. (nainen, 30 vuotta)

Samoihin aikoihin, 1960–1970 -lukujen taitteessa, 
psykologiseen kirjallisuuteen ilmestyi  heteroseksis-
min rinnalle homofobian käsite. Homofobia tarkoit-
taa nykyään laajasti ottaen kaikkea ennakkoluuloa, 
syrjintää, häirintää tai väkivaltaa, joka perustuu sek-
suaalivähemmistöjä kohtaan tunnettuun pelkoon, 
vastenmielisyyteen, epäluottamukseen tai vihaan 
ja kohdistuu homoihin, lesboihin, biseksuaaleihin 
ja transsukupuolisiin ihmisiin (Hemphill & Symons, 
2009). Tähän ilmiöön on kirjallisuudessa viitattu sa-
mamerkityksisesti termeillä ’seksuaalinen ennakko-
luulo ,́ ’homonegatiivisuus’ tai ’heteroseksismi’ (Eng, 
2006; Herek, 2000; Herek ym., 2009; Moradi, van 
den Berg, & Epting, 2006). Homofobian käsitettä on 
arvosteltu monin perustein, esimerkiksi siksi, että 
sen ensimmäiset määritelmät olettivat homofobian 
taustalta löytyvän ainoastaan pelkoa (Dreyer, 2007;  
Herek, 2000) ja siksi, että se sopi käytettäväksi vain 
ei-heteroseksuaalisen suuntautuneisuuden yhtey-
dessä (Herek, 2004). Koska homofobian nykymääri-
telmät ovat alkuperäisiä laajempia ja koska käsite on 
juurtunut nimenomaan urheilua ja liikuntaa koske-
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vaan psykologiseen ja urheilupsykologiseen kirjallisuu-
teen, puhun tässä selvityksessä käsiteviidakkoa vält-
tääkseni homofobiasta.
 Nykykäsityksen mukaan homofobia voi olla insti-
tutionaalista, kulttuurista, yksilöiden välistä tai sisäis-
tynyttä (Gilbert, 2000). Institutionaalinen homofobia 
ilmenee yhteiskunnan lainsäädännössä (esimerkiksi 
homoseksuaalisista teoista määrätyt kuolemanran-
gaistukset) ja yhteiskunnallisten instituutioiden, ku-
ten kirkon, koulutuksen ja urheilun alueilla. Suomessa 
viime vuosina eniten julkisuutta ovat saaneet juu-
ri kirkon ja politiikan aluilla kuuluneet homofobiset 
kannanotot. Urheilun rintamalta monet muistanevat, 
kuinka Helsingin ja Espoon kaupungit kielsivät vuon-
na 2009 homofobian vastaisen Uskalla -kampanjan 
julisteiden kiinnittämisen kaupunkien liikuntapaikoil-
le. Kulttuurinen homofobia leviää yhteisön vuoro-
vaikutusta ja käyttäytymistä ohjailevien sääntöjen ja 
erilaisten kulttuurin tuotteiden, tiedotusvälineiden ja 
oppimateriaalien välittämänä. Yksilöiden välinen ho-
mofobia, jota miehet kokevat naisia enemmän (Cul-
len, Wright, & Alessandri, 2002; Nagoshi ym., 2008; 
Verweij ym., 2008), näyttäytyy ihmisten välisissä suh-
teissa ja kohtaamisissa esimerkiksi vitsailuna, pilk-
kaamisena ja eriasteisena väkivaltana. Sisäistynyt 
homofobia tarkoittaa sitä, että homofobian kohteek-
si joutuvat ihmiset saattavat ajan kuluessa sisäistää 
heihin kohdistetut kielteiset asenteet, liittää itseensä 
ja omaan seksuaalisuuteensa kielteisiä tunteita, erityi-
sesti syyllisyyttä ja häpeää, ja alkaa pitää ympäröivän 
yhteiskunnan mukaisesti heteroseksuaalisuutta pa-
rempana (engl. internalized homophobia; Pacilli, Tauri-
no, Jost, & van der Toorn, 2011; ks. samassa merkityk-
sessä myös ’sisäistynyt heteroseksismi’ ja ’sisäistynyt 
homonegatiivisuus’ Herek ym., 2009). 
 Homofobialle ovat tyypillisiä perusteettomat, kiel-
teiset asenteet ja yksinkertaistetun kaavamaiset mieli-
kuvat. Homoseksuaalisesti suuntautuneiden ihmisten 
ajatellaan perusteettomasti esimerkiksi olevan kiin-
nostuneita ennemmin seksistä kuin rakkaudesta ja si-
toutumisesta (Garnets, 2002) ja biseksuaalisesti suun-
tautuneiden olevan yliseksuaalisia tai erityisen haluk-
kaita useampiin yhtäaikaisiin, seksuaalisiin ja romant-
tisiin (polyamorisiin) ihmissuhteisiin (Ross, Dobinson, 
& Eady, 2010).  Kielteiset asenteet ja ennakkoluulot 
lisäävät syrjivän käyttäytymisen, esimerkiksi seksuaa-
livähemmistöihin suunnatun vihamielisyyden, toden-
näköisyyttä (Parrott, Peterson, & Bakeman, 2011; Vin-
cent, Parrott, & Peterson, 2011). 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmi-
set joutuvat kohtaamaan monentyyppistä syrjintää. 
Yksilöllinen syrjintä näkyy yksilöön kohdistuvana tor-
jumisena, vihamielisyytenä, häirintänä, kiusaamisena 
ja fyysisenä väkivaltana (Haas ym., 2011) tai vähäisem-

pänä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille osoitettu-
na myönteisenä sosiaalisena käyttäytymisenä, kuten 
auttamisena (Hendren & Blank, 2009). 
Institutionaalinen syrjintä ilmenee esimerkiksi lakien 
ja (koko yhteiskunnan, järjestöjen ja monien yritysten) 
yleisten menettelytapojen luomana epätasa-arvona 
(Haas ym., 2011; Makkonen, 2003a). Ihmisoikeuksien 
näkökulmasta katsottuna esimerkiksi Suomen avioliit-
tolaki ei ole tasa-arvoinen, sillä avioliiton voivat solmia 
ainoastaan nainen ja mies. Samaa sukupuolta olevalla 
pariskunnalla on oikeus rekisteröidä parisuhteensa, 
mikä ei kuitenkaan takaa pariskunnalle täysin samoja 
oikeuksia kuin avioliitto. Parisuhteen rekisteröinti ei 
esimerkiksi suoraan anna oikeutta yhteiseen sukuni-
meen. Kansainvälisen yleisurheiluliiton ja kansainvä-
lisen olympiakomitean naisurheilijoihin kohdistama 
sukupuolitestaus (ks. esim. Sullivan, 2011), tanssiur-
heiluparin osapuolten määrittäminen tanssiurheilun 
kilpailusäännöissä eri sukupuolta oleviksi, urheiluhal-
livuorojen miehiä ja poikia suosivat jakoperusteet ja 
naisten ja miesten kilpailusuoritusten erilaiset palkit-
semistavat kyseenalaistavat myös ihmisten tasa-arvoi-
suuden ja yhdenvertaisen mahdollisuuden harrastaa 
liikuntaa, osallistua kilpailuihin ja saada urheilumenes-
tyksestään yhtäläinen tunnustus.  
  Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa 
syrjintää voidaan tarkastella myös syrjinnän välittö-
myyden, välillisyyden tai moniperustaisuuden näkö-
kulmista (Makkonen 2003a). Välittömästä syrjinnästä 
on kyse, kun seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön 
kuuluvaa ihmistä tai ihmisryhmää kohdellaan eri ta-
valla perusteella, joka on kielletty. Sellaiset näennäi-
sesti neutraalit ja toisinaan tahattomatkin menettelyt, 
käytännöt tai päätökset, jotka saattavat jonkin ihmis-
ryhmän eriarvoiseen asemaan, ovat esimerkkejä vä-
lillisestä syrjinnästä. Kenties kuormittavimmillaan syr-
jintä on silloin, kun se on moniperustaista. Eläkkeelle 
jäänyt lesbo, joka kotimaastaan Suomeen muutettu-
aan jatkaa sitkeästi vuosikymmeniä vanhaa kamppai-
lulaji-harrastustaan, joutuu pahimmillaan toistuvasti 
syrjityksi sukupuolensa, seksuaalisen suuntautumisen-
sa, ikänsä, etnisen taustansa ja miehille sopivampana 
pidetyn liikuntaharrastuksensa takia. 
 Yhdenvertaisuuslain (2004/21, 6 §) mukaan syr-
jintää on lisäksi häirintä eli ihmisen tai ihmisryhmän 
arvon loukkaaminen luomalla uhkaava, halventava, 
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Tämä voi tapah-
tua esimerkiksi vihjailevien eleiden ja katseiden, härs-
kien puheiden ja vitsien, pukeutumista tai yksityiselä-
mää koskevien huomautusten ja kysymysten, fyysisen 
koskettelun, sukupuolista kanssakäymistä koskevien 
ehdotusten, raiskauksen tai sen yrityksen kautta (ks. 
tasa-arvovaltuutetun ohjeet osoitteessa www.tasa-
arvo.fi).
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1.3  Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
kohtaaman syrjinnän seuraukset

Kansainvälinen tutkimus antaa seksuaali- ja sukupuo-
livähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä hyvin mur-
heellisen kuvan.  He joutuvat heteroseksuaalista vä-
estöä useammin fyysisen, psyykkisen (Balsam, Rot-
hblum, & Beauchaine, 2005; Blosnich & Horn, 2011; 
Franklin, 2000) ja seksuaalisen (Balsam ym., 2005; 
Cramer, McNiel, Holley, Shumway, & Boccellari, 
2011; Saewyc ym., 2006) väkivallan, häirinnän ja hy-
väksikäytön kohteiksi. Seksuaalivähemmistöjen ko-
kema häirintä ja syrjintä nivoutuvat useimpien tutki-
musten mukaan (poikkeuksena Selvidge, Matthews, 
& Bridges, 2008) heidän psyykkiseen hyvinvointiin-
sa (esim. Poteat & Espelage, 2007; Szymanski 2006, 
2009), joka onkin osoittautunut, kuten terveyskäyt-
täytyminenkin, ainakin kansainvälisissä tutkimuksis-
sa ja meta-analyyseissä huonommaksi kuin hetero-
seksuaalisesti suuntautuneiden ihmisten (ks. esim. 
Chakraborty, McManus, Brugha, Bebbington, & King, 
2011; Cochran, Sullivan, & Mays, 2003; Conron, Mi-
miaga, & Landers, 2010; Sandfort, Bakker, Schellevis, 
& Vanwesenbeeck, 2006).  
 Vaikka seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmis-
ten itsemurhien määrän on toisinaan väitetty olevan 
verrannollinen kaupungissa asuvien heteroseksuaa-
lien itsemurhiin (Mustanski, Garofalo, & Emerson, 
2010), yleisesti ottaen seksuaalivähemmistöihin kuu-
luvilla on useammin itsemurha-ajatuksia (Almeida, 
Johnson, Corliss, Molnar, & Azrael, 2009; Coker, Aus-
tin, & Schuster, 2010; Garafalo, Wolf, Kessel, Palfrey, 
& DuRant, 1998; Robinson & Espalage, 2011), itse-
murhayrityksiä (Coker ym., 2010; Garafalo ym., 1998; 
Hatzenbuehler, 2011; King ym., 2008; Rivers & Car-
ragher, 2003; Robinson & Espalage, 2011) ja itsensä 
vahingoittamista (Almeida ym., 2009). He ovat myös 
heteroseksuaalisesti suuntautuneita useammin ma-
sentuneita (King ym., 2008) ja mielenterveyspalvelui-
den asiakkaita (Cochran ym., 2003). 
 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvil-
la nuorilla on heteroseksuaalisesti suuntautuneisiin 
nuoriin verrattuna useampia hyvinvoinnin riskiteki-
jöitä, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta (Al-
meida ym., 2009; Coker ym., 2010; Hatzenbuehler, 
McLaughlin, & Nolen-Hoeksema, 2008) ja päihteiden 
väärinkäyttöä (Darwich, Hymel, & Waterhouse, 2012; 
Garafalo ym., 1998; King ym., 2008; Marshal ym., 
2008; McCaughtry ym., 2005; Rivers & Carragher, 
2003) sekä niukemmin hyvinvointia suojaavia teki-
jöitä, kuten omalta perheeltä saatua tukea ja turval-
lista kouluympäristöä, mikä pitkälti selittää heidän 
itsemurha-alttiuttaan (Suicide Prevention Resource 
Center, 2008).  Hyvinvoinnin kannalta nuoruusvuosi-

en syrjintäkokemukset näyttävät olevan terveysriski 
myös pitkällä aikavälillä; 13–19 vuoden iässä koetun 
sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautuneisuuteen 
liittyvän syrjinnän on todettu kohottavan  masen-
nus-, itsemurha- ja sukupuolitautiriskiä 21–25 -vuoti-
aana  (Russell, Ryan, Toomey, Diaz, & Sanchez, 2011). 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen psyykkisen 
hyvinvoinnin on havaittu osaksi riippuvan heidän 
asuinympäristöstään, esimerkiksi siitä, asuuko hei-
dän kotikulmillaan samaa sukupuolta olevia pareja 
(Hatzenbuehler, Keyes, & McLaughlin, 2011).
 Eri seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten 
vertailuissa on kiinnitetty huomiota erityisesti bisek-
suaalisesti suuntautuneiden ihmisten runsaaseen 
päihteiden käyttöön (Green & Feinstein, 2011; Mey-
er, Dietrich, & Schwartz, 2008), henkiseen pahoin-
vointiin, kuten sisäistyneeseen homofobiaan (Cox, 
Van den Berghe, Dewaele, & Vincke, 2009) ja bisek-
suaalisesti suuntautuneiden nuorten erityisen kor-
keaan riskiin jäädä koulusta pois luvatta (Robinson 
& Espalage, 2011). Biseksuaalit, jotka joidenkin tut-
kimusten mukaan ovat seksuaalisesta suuntautumi-
sestaan homoja ja lesboja epävarmempia (Balsam & 
Mohr, 2007; Ross ym., 2010), näyttävät leimautuvan 
sekä hetero- että homo/lesboyhteisöissä (Dodge & 
Sandfort, 2006) ja kokevan näiden kaikkien muiden 
ihmisryhmien kyseenalaistavan seksuaalisen suun-
tautumisensa ja muutoinkin suhtautuvan heihin en-
nakkoluuloisesti (Brewster & Moradi, 2011). Näin 
ollen biseksuaalit ovat kahden tulen välissä; yhtäältä 
biseksuaalit joutuvat heteroseksuaalien ennakkoluu-
lojen ja syrjinnän kohteiksi (engl. biphobia), toisaal-
ta heteroseksuaalit, lesbot ja homot saattavat pitää 
ainoastaan yhteen sukupuoleen liittyvää seksuaalis-
ta suuntautumista (hetero- tai homoseksuaalisuus) 
oikeutettuna ja hyväksyttävänä (engl. monosexism; 
Ross ym., 2010). Joutuessaan muiden seksuaalivä-
hemmistöjen syrjinnän kohteeksi biseksuaalit kär-
sivät niin sanotusta sisäryhmäsyrjinnästä (Aaltonen 
ym., 2009, 19–20). Biseksuaalisten ihmisten mielen-
terveyden riski- ja suojatekijöitä kartoittanut tutki-
mus osoittikin sekä heteroseksuaalien että homosek-
suaalien syrjinnän vaikuttavan biseksuaalien mielen-
terveyteen sekä suoraan (seksuaaliseen suuntautu-
miseen perustuvan väkivallan pelko ja siihen liittyvä 
ahdistuneisuus) että epäsuorasti (ihmissuhdevaikeu-
det; Ross ym., 2010). 
 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (mielen)
terveyden vaikeuksia ja heidän terveytensä vaa-
rantavaa terveyskäyttäytymistä (päihteiden käyttö, 
suojaamaton seksi yms.) on selitetty heidän koke-
mallaan stressillä ja sisäistyneellä homofobialla. Yh-
täältä kaikkien vähemmistöihin kuuluvien ihmisten 
on arveltu kärsivän luonteeltaan jatkuvasta, vähem-
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mistöön kuulumisen aiheuttamasta stressistä (engl. 
minority stress). Tämän stressin on arveltu johtuvan 
siitä, että he vähemmistöön kuuluessaan kohtaa-
vat ennakkoluuloja, saattavat sisäistää ympäristön 
koko vähemmistöryhmään kohdistamat kielteiset 
asenteet, ovat valmistautuneita olemaan koko ajan 
varuillaan ja tulemaan torjutuksi, joutuvat joko sa-
laamaan seksuaalisen suuntautumisensa tai joutu-
vat sosiaalisesti leimatuiksi, huonosti kohdelluiksi ja 
syrjityiksi (Meyer, 2003; Meyer, Schwartz, & Frost, 
2008). Toisaalta ympäröivässä yhteiskunnassa val-
lalla olevien heteroseksististen asenteiden sisäisty-
misen on havaittu aiheuttavan seksuaalivähemmis-
töihin kuuluville ihmisille masentuneisuutta (Frost 
& Meyer, 2009), huonontavan heidän itsetuntoaan 
(Herek ym., 2009) ja parisuhteensa laatua (Mohr & 
Daly, 2008) sekä lisäävän heidän päihteiden väärin-
käyttöään (Lehavot & Simoni, 2011).  
 Vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuu-
luvat aikuiset törmäävät kielteisiin asenteisiin ja en-
nakkoluuloihin sekä syrjiviin käytänteisiin ja käyttäy-
tymiseen työelämässään myös Suomessa (esim. Aal-
tonen ym., 2009; Lehtonen, 2007a), erityisen alttiita 
syrjinnän kielteisille seurauksille ovat kuitenkin kou-
luikäiset lapset ja nuoret. Kouluissa, joissa lapset yli-
päätäänkin kokevat yleisimmin tulevansa syrjityksi, 
vaikeimmassa asemassa ovat näkyvästi erilaiset, pe-
rinteisiä sukupuoliodotuksia haastavat maskuliiniset 
tytöt ja erityisesti feminiiniset pojat, joiden elekieli ja 
pukeutumistyyli eivät ole omalle sukupuolelle tyypil-
lisiä (esim. Horn, 2007). Erityisen suuri syrjityksi tule-
misen riski on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvilla lapsilla (Kankkunen ym., 2010; Lehtonen, 
2003). Tavallisimmin nämä lapset ja nuoret kärsivät 
nimittelystä, koululuokasta eristämisestä ja järjestel-
mällisestä leimaamisesta (Aaltonen ym., 2009, 63). 

Myös kansainväliset tutkimukset osoittavat, että sek-
suaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia lapsia ja 
nuoria kohdellaan koulussa huonommin (Bontempo 
& D’Augelli, 2002; Chan, 2009; Coker ym., 2010; Dar-
wich ym., 2012; Kosciw, Greytak, Diaz, & Bartkiewicz, 
2010; Poteat, Mereish, DiGiovanni, & Koenig, 2011; 
Warwick, Chase, Aggleton, & Sanders, 2004; Wil-
liams, Connolly, Pepler, & Craig, 2003) ja rangaistaan 
useammin (Himmelstein & Bruckner, 2011) kuin he-
teroseksuaalisesti suuntautuneita. McCaughtry ym. 
(2005) tuoreen katsauksen mukaan seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvat lapset ja nuoret tuntevat itsensä 
koulussa yksinäisiksi ja eristyneiksi, jäävät luvatta 
pois koulusta (ks. myös Darwich ym., 2012)  ja jättä-
vät koulunkäyntinsä kesken. Koulukiusaamiseen liit-
tyvät ikävät muistot säilyvät seksuaalivähemmistöön 
kuuluvien mielessä vielä pitkään koulun päätyttyä 
ja jotkut heistä turvautuvat lääkkeisiin tai alkoholiin 
selviytyäkseen ikävistä koulumuistoistaan (Rivers, 
2004). Oppilaista näyttää, että opettajat hyväksy-
vät homofobisen kiusaamisen osana normaalia op-
pilaiden välistä vuorovaikutusta (Norman & Galvin, 
2006) eivätkä homoseksuaalisesti suuntautuneet 
nuoret koe saavansa koulussa yhtä paljon aikuisten 
tukea kuin biseksuaalisesti tai heteroseksuaalisesti 
suuntautuneet nuoret (Darwich ym., 2012).  Joistakin 
opettajista on vaikeampi puuttua seksuaalisen suun-
tautumisen perusteella tapahtuvaan kiusaamiseen 
kuin muun tyyppiseen kiusaamiseen esimerkiksi sik-
si, että kiusaamiseen puuttuminen saattaisi kyseen-
alaistaa opettajan oman heteroseksuaalisuuden tai 
koulun muu henkilökunta, oppilaat ja heidän van-
hempansa saattaisivat pitää oppilaan puolustamista 
homoseksuaalisuuden hyväksymisenä (O’Higgins-
Norman, 2008). 
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2 Seksuaali-  ja sukupuoli-
vähemmistöt liikunnan 
ja urheilun kentällä 
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Seksuaali-  ja sukupuolivähemmistöt 
liikunnan ja urheilun kentällä 2

2.1  Heteronormatiivisuus ja homofobia 
asenteellisina lähtökohtina

Urheilua pidetään lähtökohtaisesti eräänä maskulii-
nisuuden ilmaisumuotona (Williams, 2007), vanhoil-
lisena ja miehille etuoikeuksia tarjoavana instituu-
tiona (Le Blanc & Jackson, 2010; Shaw, 2006; Shaw 
& Frisby, 2006). Urheilun maailmassa vallalla olevat 
näkemykset siitä, mitä maskuliinisuus on, vahvistu-
vat entisestään. Kaikkien poikien ajatellaan luonnos-
taan olevan mieltyneitä urheiluun (Messner, 2011) 
ja heteroseksuaalisuutta pidetään yleisesti liikuntaa 
harrastavien normina (Griffin, 1998; Hekma, 1998; 
Hemphill & Symons, 2009; Kirby, Greaves & Hankivs-
ky, 2000). Varsinkin miesurheilijoiden oletetaan ole-
van heteroseksuaaleja, ”ellei toisin voida todistaa” 
(Cox & Thompson, 2001, 10). Järjestäytyneen urhei-
lun piirissä ja perinteisissä joukkuelajeissa poikien ja 
miesten seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti ovat 
alituisesti suurennuslasin alla, jolloin tarve vakuuttaa 
muut omasta heteroseksuaalisuudesta on jatkuvaa 
(Hartill, 2009). Vaikka joukkueurheilulla on parhaim-
millaan mahdollisuus toimia ympäristönä, jossa ur-
heilijoilla on tilaisuus kehittää kykyään ilmaista tun-
teitaan samaa sukupuolta olevia joukkuetovereitaan 
kohtaan (ks. esim. jalkapallosta Steinfeldt, Wong, Ha-
gan, Hoag, & Steinfeldt, 2011), juuri joukkuelajeissa 
homoseksuaalisesti suuntautuneet pelaajat tuntuvat 
uhkaavan joukkuepelin arvoja, maskuliinisuuden nor-
meja ja heteroseksuaalisesti suuntautuneiden pelaa-
jien käsityksiä itsestään (Jones & McCarthy, 2010). 
Siinä missä (joukkue)urheilu kytkeytyy tyypillisesti 
heteroseksuaaliseen maskuliinisuuteen (Anderson 
2011b; Mennesson & Clement, 2003), esteettiset lii-
kuntalajit (kuten taitoluistelu, tanssi ja telinevoimis-
telu) näyttäytyvät tyttöjen ja/tai homoseksuaalien 
lajeina (Elling & Knoppers, 2005; Rave, Perez, Po-
yatos, 2007).
 Heteronormatiivisuuden lisäksi homofobia on ur-
heilussa yleistä. Vaikka homofobisia asenteita ja käyt-
täytymistä esiintyy myös yksilölajien harrastajilla (ks. 
esim. lumilautailusta Thorpe, 2010), erityisen yleis-
tä homofobia on joukkueurheilussa (Hekma, 1998; 
Hemphill & Symons, 2009; Le Blanc & Jackson, 2010). 
Esimerkiksi amerikkalaista jalkapalloa, baseballia, ko-
ripalloa ja jalkapalloa harrastaneiden amerikkalaisten 

lukiopoikien on raportoitu olevan lähes kolme kertaa 
niin homofobisia kuin näitä lajeja harrastamattomien 
lukiolaispoikien (Osborne & Wagner, 2007). Homo-
fobista kommentointia, kiusoittelua ja ’homovitsejä’ 
on varsinkin urheilujoukkueissa vaikea mieltää syrjin-
näksi (Elling & Jansses, 2009), sillä pelaajat saattavat 
pitää niitä keskeisenä miehisen keskustelukulttuurin 
osana (ks. käsipallosta Lilleaas, 2007) ja katsomos-
sa pelejä seuraavat kannattajat humoristisena lei-
kinlaskuna (ks. jalkapallosta Cashmore & Cleland, 
2011).  Viime aikoina joukkueurheilussa tyypilliseen 
homotteluun on kuitenkin kansainvälisillä pelikentil-
lä puututtu; vuoden 2011 aikana ainakin Los Angeles 
Lakersin Kobe Bryant sai Pohjois-Amerikan koripal-
loliiga NBA:lta 100 000 dollarin sakon homoteltuaan 
tuomaria ja Chicago Bullsin Joakim Noah määrättiin 
maksamaan puolet tuosta summasta hänen homo-
teltuaan otteluaan seurannutta katsojaa. Sen sijaan 
Pohjois-Amerikan NHL-liigan Philadelphia Flyerin pe-
laaja Wayne Simmondsin loukkaavalle nimittelylle ei 
saatu tarpeeksi vahvaa näyttöä ja hänen käyttäyty-
misensä jäi rankaisematta.
 Koska urheilua pidetään nimenomaan heterosek-
suaalisen maskuliinisuuden ilmaisumuotona, he-
teronormatiivisuus ja siihen läheisesti kytkeytyvä 
homofobia saattavat vaikuttaa erityisen kielteisesti 
naisiin ja tyttöihin, jotka pelkästään sukupuolensa 
perusteella astuvat urheilun maailmaan altavastaa-
jina. Naisten heteroseksuaalisuus kyseenalaistuu siis 
jo ainoastaan siitä syystä, että nainen ylipäätään ur-
heilee ja urheillessaan astuu näin perinteisesti mies-
ten hallitsemalle elämänalueelle (Cox & Thompson, 
2001). Heteronormatiivisuus ja homofobia horjutta-
vat naisten ja tyttöjen urheilusaavutuksia ja ylipää-
tään liikuntaan osallistumista (Brackenridge, Rivers, 
Gough, & Llewellyn, 2006, 138; Griffin, 1992, 1998; 
Sage, 1998, 75; Wolter, 2010) sekä pitävät tehok-
kaasti yllä perusteettomia myyttejä, kuten vaikkapa 
sitä, että lesboille on tyypillistä käyttäytyä seksu-
aalisesti aggressiivisesti ja esimerkiksi tirkistellä ah-
naasti naisia pukuhuoneissa (Cox & Thompson, 2001) 
ja että suuri osa naisurheilijoista on lesboja (Griffin, 
1992; Maurer-Starks, Clemons, & Whalen, 2008). Jäl-
kimmäinen myytti saattaa saada lisää tuulta siipiensä 
alle siksi, että julkisesti aktiiviuransa aikana lesboiksi 
tunnustautuneita naisurhelijoita on enemmän kuin 
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homoiksi tunnustautuneita miesurheilijoita (Zipp, 
2011).  Varsinkin fyysisesti rajuja ja niin sanottuja 
riskilajeja (Davison & Frank, 2006) sekä miehisinä pi-
dettyjä joukkuelajeja (Fallon & Jome, 2007; Ravel & 
Rail, 2007; Sartore & Cunningham, 2009a; Symons, 
Sbaraglia, Hillier, & Mitchell, 2010) harrastavien nais-
ten odotetaan kuuluvan johonkin seksuaalivähem-
mistöryhmään. Tämän takia monet urheilujoukkueet 
saattavat itse asiassa olla lesboille melko turvallisia 
liikuntaympäristöjä, joissa perinteisten sukupuolira-
jojen ja rooliodotusten rikkominen ja omasta seksu-
aalista suuntautumisesta avautuminen on mahdollis-
ta (Elling & Janssens, 2009).  
 Jo lasten liikkumista tarkasteltaessa nähdään, että 
tyttöjen ja poikien ajatellaan kaavamaisesti liikku-
van ainoastaan omalle biologiselle sukupuolelleen 
ominaisella tavalla. Liikkuessaan sukupuolelleen 
tyypillisesti pojat liikkuvat Garcian (2011) mielestä 
koordinoidusti ja räjähtävästi, kun taas tyttöjen ste-
reotyyppinen liike on rytmistä ja tasapainoista. Sekä 
luokkatoverit että opettajat kiusaavat helposti las-
ta, joka liikkuu muutoin kuin omalle sukupuolelleen 
stereotyyppisellä tavalla (Garcia, 2011). Ruotsalais-
tutkimuksen perusteella ’normaaleina ja heterosek-
suaalisina’ näytetään  pitävän niitä yläkouluikäisiä 
tyttöjä, joilla on hyvä koordinaatio- ja rytmityskyky, 
itsevarma ote tanssiin ja jotka eivät halua käyttäytyä 
aggressiivisesti ja kilpailullisesti pallopeleissä, kun 
taas  aggressiivinen ja kilpailullinen käyttäytyminen 
pallopeleissä sekä vastahakoinen suhtautumisen ’ak-
kamaisena’ pidettyyn toimintaan ovat edellytyksiä 
poikien ’normaaliudelle ja heteroseksuaalisuudelle’ 
(Larsson, Redelius, & Fagrell, 2011). 
 Liikkumisen tavan, liikunnallisten taitojen ja liikun-
talajin lisäksi myös liikunnan harrastajan ulkonäkö 
(lihaksikas ja lyhythiuksinen nainen, hoikka ja not-
kea mies) tai pukeutumistyyli saattaa kyseenalaistaa 
liikkujan heteroseksuaalisuuden (Cox & Thompson, 
2001; Gorely, Holroyd, & Kirk, 2003). Esimerkiksi rug-
byn fyysiset vaatimukset näyttävät yhdessä homo-
fobian kanssa johtavat siihen, että naispuolisten rug-
bynpelaajien ajatellaan helposti olevan seksuaalisel-
ta suuntautumiseltaan muita kuin heteroseksuaaleja 
(Fallon & Jome, 2007; Howe, 2001). Krane, Surface ja 
Alexander (2005) arvelevat, että koska lihaksikasta 
naisurheilijaa pidetään ulkomuotonsa puolesta hel-
posti lesbona, jotkut tytöt ja naiset saattavat tinkiä 
voimaharjoittelustaan ja tällä tavalla vaarantaa sekä 
taitojensa kehittymisen että terveytensä lisääntyvän 
loukkaantumisvaaran myötä. Mielenkiintoista mie-
lestäni onkin juuri se, että siinä missä tietyt (joukkue)
urheilulajit ja esimerkiksi niiden vaatimat fyysiset 
ominaisuudet ja rajuotteinen pelityyli leimaavat nais-
pelaajat helposti lesboiksi seksuaalisesta suuntautu-

misesta huolimatta, homoseksuaaliset miesurheilijat 
onnistuvat miehiseksi miellettyjen lajien ja rajun peli-
tyylinsä varjolla salaamaan oman seksuaalisen suun-
tautumisensa (ks. Davison & Frank, 2006; Eng, 2006; 
Wellard, 2006) ja tällä tavoin ikään kuin ’menemään 
ihan heterosta’ (engl. ’covering’ tai ’passing’; Krane, 
1996).  
 Urheilun maailmassa vallitsevat heteronormatiivi-
suus ja homofobia eivät kuitenkaan ole vain seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöjen taakka, vaan ne vai-
kuttavat myös heteroseksuaalisesti suuntautuneisiin 
liikunnan harrastajiin (Le Blanc, 2008; Maurer-Starks 
ym., 2008; Osborne, 2007; Rotella & Murray, 1991) 
ja heidän mahdollisuuksiinsa nauttia, ilmaista itse-
ään ja kohottaa kuntoaan ja motorista taitavuuttaan 
liikunnan avulla.  Heteroseksuaalisesti suuntautunut 
urheilija saattaa lesboksi tai homoksi leimautumi-
sen pelossa jättäytyä pois suosikkilajistaan ja valita 
harrastuksekseen sosiaalisesti hyväksyttävämmän 
urheilulajin (Elling & Knoppers, 2005; Griffin, 1998). 
Joukkueurheilijat puolestaan saattavat nähdä ko-
vastikin vaivaa tehdäkseen pesäeroa homoseksu-
aalisesti suuntautuneisiin joukkuetovereihinsa (Cox 
& Thompson, 2001; Jacobson, 2002), mikä varmasti 
huonontaa joukkueen ryhmähenkeä, tiiviyttä ja toi-
mintaa. Lisäksi erityisesti se, että naisten huippusuo-
ritusten ajatellaan helposti johtuvat ’epäluonnolli-
sesta kilpailuedusta’, eli siitä, että he olisivat lesboja, 
tarkoittaa toisin sanoin sanottuna, että ’oikeat’ nai-
set eivät voi olla hyviä urheilijoita. Näin lesboksi lei-
mautuminen vaikuttaa lesbojen lisäksi myös hetero-
seksuaalisiin naisurheilijoihin (Krane, 1996).  

2.2. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
kohtaama syrjintä erilaisissa liikunta-
ympäristöissä

Vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ase-
ma urheilurintamalla on kansainvälisesti arvioituna 
kohentunut viimeisten kymmenien vuosien aikana 
(Anderson, 2011a, b, c; Norman, 2011), yhä edel-
leen ihmisoikeuksien ja liikunnallisen, terveyttä ja 
hyvinvointia edistävän elämäntavan toteutuminen 
on kyseenalaista nimenomaan vähemmistöryhmien 
näkökulmasta. Euroopan Unionin perusoikeusviras-
ton teettämä selvitys (FRA 2009a, 91) jäsenmaissaan 
esiintyvästä homofobiasta ja seksuaaliseen suun-
tautuneisuuteen perustuvasta syrjinnästä päätyy 
urheilun ja liikunnan osalta siihen johtopäätökseen, 
että suurin osa urheilujärjestöistä panostaa syrjin-
nän vastaisessa toiminnassaan mieluummin rasismin 
kuin homofobian vähentämiseen (ks. myös Le Blanc 
& Jackson, 2010) ja että sukupuoli- ja seksuaalivä-
hemmistöihin kuuluvilla urheilijoilla ei oikeastaan 
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ole mahdollisuuksia ilmaista avoimesti seksuaalista 
suuntautumistaan häirinnän ja syrjinnän takia. Myös 
Davison ja Frank (2006) uskovat, että homofobiaan 
pohjautuva syrjintä on eräs tasa-arvoisen osallistu-
misen suurimmista esteistä, joita homot ja lesbot 
joutuvat urheillessaan kohtaamaan. 
 Vaikka edes homoseksuaalisuuden laajuudesta ur-
heilun kontekstissa ei vieläkään tiedetä juuri mitään 
(varsinkaan miesten; Zipp, 2011), saatavilla oleva 
tutkimustieto tukee EU-selvityksen johtopäätöksiä. 
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. An-
derson, 2002; Ravel & Rail, 2007) seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvat kilpaurheilijat, joihin vähäinen 
kansainvälinen (haastattelu)tutkimus on tähän men-
nessä enimmäkseen kohdistunut, tuntevat seksuaali-
sen suuntautumisensa takia pelkoa ja ahdistusta, ko-
kevat tulevansa nöyryytetyksi ja eristetyksi ja joutu-
vat jopa kiusaamisen ja fyysisen väkivallan kohteiksi 
(Gough, 2007; Kirby ym., 2000; Symons ym., 2010). 
Le Blanc ja Jackson (2010) arvelevat, että heterosek-
suaalista maskuliinisuutta korostaessaan urheilu ja 
sen harrastaminen saattavat osaltaan selittää myös 
nuorten tekemiä itsemurhia. Seksuaali- ja sukupuo-
livähemmistöihin kuuluvat liikunnan harrastajat ku-
vailevat liikuntaympäristöjensä sosiaalista ilmapiiriä 
tyypillisesti vihamieliseksi, turvattomaksi (Elling & 
Janssens, 2009; Symons ym., 2010) ja erittäin vähän 
tukea tarjoavaksi (Barber & Krane, 2007). Jopa sek-
suaali- ja sukupuolivähemmistöihin keskimääräis-
tä suvaitsevaisemmin suhtautuvassa Alankomaissa 
liikuntaa harrastavat homot salaavat seksuaalisen 
suuntautumisensa liikuntaympäristöissään tiukem-
min kuin työelämässä tai opiskellessaan (Elling & 
Janssens, 2009). Tuoreen australialaistutkimuksen 
mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuu-
luvista liikunnan harrastajista 42 % on kokenut sanal-
lista syrjintää ja 8 % fyysistä väkivaltaa (Symons ym., 
2010).  
  Rakenteellisesta syrjinnästä kärsivät erityisesti 
transsukupuoliset urheilijat. Vaikka Kansainvälinen 
Olympiakomitea (KOK) luopui vuonna 2000 naisille 
pakollisista suun limakalvolta otettuun solunäyttee-
seen perustuvasta sukupuolen testauksesta ja an-
toi vuonna 2004 sukupuolenkorjausleikkauksessa 
käyneille, hormonihoitoa saaville ja juridisen suku-
puolensa virallisesti korjanneille transsukupuolisille 
urheilijoille oikeuden osallistua olympialaisiin (IOC, 
2003; Sykes, 2006), heidän elämänsä vaikeutuu yhä 
sukupuolitettujen pukuhuoneiden (Davison & Frank, 
2006), hormonihoidon kannalta välttämättömien, 
mutta kiellettyjen aineiden listoille kuuluvien lääkkei-
den erityislupien ja kiellettyjen aineiden testausme-
netelmien takia (Symons ym., 2010). Tähän tutkimuk-
seen osallistunut 27-vuotias transnainen (nainen, 

joka syntymässään on määritelty pojaksi ja jonka ju-
ridinen sukupuoli tutkimushetkellä oli yhä mies) ko-
ki hormoneista avoimesti puhumisen harjoituksissa 
”häiritseväksi, koska kyse on kuitenkin minulle hen-
kilökohtaisesta asiasta ja lääkehoidosta (kaikki har-
rastajat eivät välttämättä tiedä taustaani, joten saan 
ehkä ansaitsemattoman doping-käyttäjän leiman, tai 
sitten kaikki luulee että kyseessä on vitsi.)” 
 Sukupuolen määrittämistä koskevat päätökset 
ja vaaditut toimenpiteet pitävät yllä kaksiluokkais-
ta sukupuolikäsitystä (Sullivan, 2012) ja pakottavat 
urheilijan valitsemaan jommankumman ”tarjolla 
olevista” sukupuolista. Miltä mahtaa tuntua niistä 
kilpailemaan mielivistä urheilijoista, jotka eivät koe 
kumpaakaan sukupuolta omakseen? Tai heistä, jotka 
kokevat sukupuolensa liian muuttuvaksi tai taloudel-
liset tai henkiset resurssinsa liian niukoiksi ryhtyäk-
seen vuosia kestävään sukupuolenkorjausprosessiin? 
Tai heistä, jotka haluaisivat kilpailla, mutta jotka eivät 
halua luopua mahdollisuudestaan saada biologisia 
lapsia? Suomessa transseksuaalin sukupuolen vah-
vistamisesta annettu laki (2002/563, 1§ 1 momentin 
1 kohta) edellyttää, että ihminen on lisääntymisky-
vytön ennen kuin hänet voidaan vahvistaa kuuluvak-
si vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on 
väestötietojärjestelmään merkitty. Tämä kaventaa 
transsukupuolisten tasa-arvoa ja oikeutta ruumiilli-
seen koskemattomuuteen ja perhe-elämään. Tasa-
arvovaltuutettu onkin esittänyt lausunnossaan tä-
män lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamis-
ta laista (ks. http://www.tasa-arvo.fi/nyt/tiedotteet/
tiedote//view/1572581). 
 Urheiluvalmentajat ja liikunnanopettajat ovat tär-
keitä ja vaikutusvaltaisia roolimalleja urheilijoiden 
ja liikuntaa aktiivisesti harrastavien elämässä, minkä 
takia heidän pitäisikin työskennellä urheilussa esiin-
tyvää homofobiaa ja muunkinlaista syrjintää vastaan 
(Le Blanc & Jackson, 2010). Kuitenkin erityisesti (he-
teroseksuaaliset) miesvalmentajat näyttävät suh-
tautuvan seksuaalivähemmistöihin kuuluviin urhei-
lijoihin kielteisesti (Ensign, Yiamouyiannis, White, & 
Ridpath, 2011) ja olevan haluttomia rohkaisemaan 
homoseksuaalisesti suuntautuneita (joukkue)urhei-
lijoita ilmaisemaan avoimesti seksuaalisen suuntau-
tumisensa (LeBlanc & Jackson, 2010). Vieläkin va-
kavamman epäkohdan paljasti kyselytutkimus, joka 
osoitti 96 eteläafrikkalaisesta miesurheilijasta 22 % 
tulleen miesvalmentajansa seksuaalisesti häiritsemäk-
si (esim. suudelleen tai kosketelleen sopimattomasti, 
ehdottaneen sukupuoliyhteyttä tms.) ja 42 % joutu-
neen kokemaan seksuaalissävytteistä käyttäytymis-
tä, kuten epämukavia kommentteja ja huomautuksia, 
hieromista tms.  (van Niekerk & Rzygula, 2010).  Ho-
moseksuaaliset omavalmentajat (personal trainerit) 
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näyttävät saavan huonompia arvioita töitä hakies-
saan (Cunningham, Sartore & McCullough, 2010) ja 
seksuaalivähemmistöön kuuluvat valmentajat jou-
tuvat pääsääntöisesti salaamaan seksuaalisen suun-
tautumisensa (Krane & Barber, 2005; Symons ym., 
2010). Lesbovalmentajat ovat tutkimusten mukaan 
joutuneet itse homofobisen kielenkäytön kohteeksi, 
todistelemaan pätevyyttään valmentajana (Norman, 
2011) ja erotetuiksi päävalmentajan paikaltaan sek-
suaalisen suuntautumisensa perusteella (Davison & 
Frank, 2006). Heidän mielestään urheilun heteronor-
matiivinen ilmapiiri vaikuttaa kielteisesti heidän itse-
luottamukseensa ja itsetuntoonsa (Griffin, 1998; Kra-
ne & Barber, 2003). Yleisesti ottaen seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvista miesvalmentajia koskevasta tut-
kimuksesta on huutava pula, mikä omalta osaltaan 
vahvistaa homofobiaa miesurheilijoiden keskuudes-
sa (Calhoun, LaVoi, & Johnson, 2011). Urheilijat itse 
näyttävät vieroksuvan homoseksuaalisen valmenta-
jan kanssa työskentelyä eivätkä lasten vanhemmat-
kaan ole halukkaita antamaan lastaan homoseksuaa-
lisen valmentajan valmennettavaksi (Sartore & Cun-
ningham, 2009b). Roper (2002) arvelee lisäksi, että 
urheilijat eivät ole hanakoita kääntymään sellaisen 
urheilupsykologin puoleen eivätkä urheilujoukkueet 
todennäköisesti palkkaa sellaista urheilupsykologia, 
joka on tai vaikuttaa olevan seksuaaliselta suuntau-
tumiseltaan lesbo.  
 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koetellaan 
myös kilpaurheilun ulkopuolella. Viimeaikaisista kan-
sainvälisistä yhteenvedoista ilmenee, että homofo-
bia on erityisen yleistä urheilun ja koulutuksen aloilla 
(Hemphill & Symons, 2009), mikä on varsin huoles-
tuttavaa koulujen liikuntatuntien kannalta. Koulujen 
liikuntatunnit näyttävät vahvistavan sekä sisältöjensä 
että tarjoamansa opetuksen kautta heteroseksuaa-
lisuuden asemaa ’normaalina’, ’pakollisena’ ja ’ihan-
teellisena’ (Clarke, 2006; Hunter, 2004; McCaught-
ry ym., 2005).  Homoseksuaalisesti suuntautuneita 
liikunnanopettajia haastatellut Sykes (2004) väittää 
liikuntakasvatuksen olevan eräs sellaisista ammat-
tialoista, joiden opettajia koskee – urheilijoiden ta-
paan – pakollisen heteroseksuaalisuuden vaade. 
Kielteisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 
suhtautuvia onkin harmillisen paljon liikunta-alan 
opiskelijoiden joukossa (Gill, Morrow, Collins, Lucey, 
& Schultz, 2006; White, Oswalt, Wyatt, & Peterson, 
2010). 
 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvil-
le liikunnanopettajille ammatissaan toimiminen on 
haasteellista esimerkiksi siksi, että oppilaat nimittele-
vät (homottelevat) heitä (Sykes, 2004; Toivala, 2011;  
ks. myös Lehtonen 2003a, 116). Seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten ti-

lanne koulun liikuntatunneilla lienee vielä vaikeampi, 
sillä liikuntatunnit luovat heille yhden vihamielisim-
mistä ja vaikeimmista syrjintätilanteista (Davison, 
2000; Gill, Morrow, Collins, Lucey, & Schultz, 2010; 
McCaughtry ym., 2005; Wellard, 2006). Kansainvä-
listen tutkimusten tuloksia mukaellen myös tuore 
kotimainen kyselylomaketutkimus osoitti koulujen ja 
oppilaitosten liikuntatuntien tuntuvan monista 16 – 
30-vuotiaista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvista opiskelijoista erityisen ongelmallisilta ja 
ahdistavilta (Huotari ym., 2011, 68).
  Useimmat opettajat ja oppilaat ovat tutkimuksis-
sa havainneet seksuaalisesti syrjivää käyttäytymis-
tä liikuntatuntien aikana, mutta opettajat eivät ole 
osanneet tai halunneet puuttua syrjintätilanteisiin 
(Morrow & Gill, 2003;  Symons ym., 2010; Toivala, 
2011; Warwick, Aggleton, & Douglas, 2001). Liikun-
nanopettajien – kuten urheilun, tiedotusvälineiden 
ja koulutusjärjestelmienkin – on väitetty vahvistavan 
hallitsevia maskuliinisuuden muotoja (aggressiivi-
suutta, päättäväisyyttä, kovuutta) ja tukevan toimin-
nallaan ja kielenkäytöllään entisestään heteronor-
matiivisuuden perinnettä (Hunter, 2004; McCaughtry 
ym., 2005). Tämä näkyy aikaisempien tutkimusten 
mukaan valitettavasti niin suomalaisten (Berg & La-
helma, 2010; Lehtonen, 2003a; Toivala, 2011), ruot-
salaisten (Larsson, Fagrell, & Redelius, 2009) kuin 
australialaistenkin (Hunter, 2004) liikunnanopettajien 
toiminnassa.    
 Homomiehillä/ei-heteroseksuaalisilla miehillä 
on naisia enemmän kielteisiä koululiikuntamuisto-
ja ja ne näyttävät liittyvän pukuhuoneisiin ja avoi-
miin, yhteisiin suihkutiloihin (Davison, 2000; Symons 
ym., 2010), joukkuelajeihin osallistumisen pakkoon 
(Robertson, 2011) sekä joukkuejaoissa käytettyi-
hin valintoihin ja niiden perusteisiin (mm. poikien 
feminiinisyys; Lehtonen, 2003; Robertson, 2011). 
Suomalaisten liikunnanopettajien haastatteluihin 
pohjautuvassa tutkielmassaan Toivala (2011) osoitti 
koulujemme liikuntatunneilla esiintyvän seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän (he-
teroseksististä kielenkäyttöä, tönimistä, kiusaamista) 
viriävän erityisesti pukeutumiseen, peseytymiseen ja 
toiseen ihmiseen koskettamiseen liittyvissä tilanteis-
sa sekä niiden liikuntamuotojen yhteydessä, jotka 
mielletään naissukupuolelle tyypillisemmäksi (tanssi, 
kehonhuolto, rentoutus, hieronta).
 McCaughtryn ym. (2005) yhteenvedosta ilmenee, 
että järjestäytyneessä liikunnassa ja liikuntatunneilla 
vallitseva seksuaalinen syrjintä saattaa olla yksi syy 
lasten ja nuorten fyysiseen passiivisuuteen. Urheilun 
ja liikunnan parissa koettu seksuaalinen syrjintä saat-
taa johtaa siihen, että seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöihin kuuluvat lapset, nuoret ja aikuiset eivät 



VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:5SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN 
SYRJINTÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN PARISSA

21

ole mukana urheilutoiminnassa (Brackenridge, Allred, 
Jarvis, Maddocks, & Rivers, 2008; Hemphill & Symons, 
2009; Plummer, 2006). Yli 300 australialaisen seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan urheilu- ja 
liikuntakokemuksia selvitellyt kyselytutkimus osoitti, 
että 26 % miehistä, 10 % naisista ja 59 %  transgen-
dereistä olisi halunnut harrastaa jotakin urheilulajia, 
mutta seksuaalisuutensa  tai sukupuoli-identiteettiin-
sä liittyvien syiden takia eivät kuitenkaan harrastaneet 
(Symons ym., 2010). Myös lähes 600 hollantilaisen ho-
mon, lesbon ja biseksuaalin urheilun harrastajan ky-
selytutkimuksessa selvisi, että sukupuoli-identiteetti 
oli vaikuttanut joka viidennen tutkimukseen osallistu-
neen liikuntaharrastuneisuuteen (esim. joukkuelajien 
ja kontaktiurheilun välttäminen, urheiluharrastuksen 
lopettaminen, homoseksuaalisuuteen myötämieli-
sesti suhtautuvien urheilulajien, seurojen tai joukku-
eiden suosiminen; Elling & Janssens, 2009).  Homo-
miehet näyttävät esimerkiksi olevan kuntokeskusten 
asiakkaita heteroseksuaalisia miehiä useammin, mut-
ta osallistuvan kilpailulliseen urheiluseuratoimintaan 
ja joukkueurheiluun heteroseksuaalisia miehiä har-
vemmin (Elling, De Knopp, & Knoppers, 2001; Elling 
& Janssens, 2009; Robertson, 2011). Avoimesti ho-
moseksuaaliset joukkueurheilijat ovatkin kansain-

välisesti katsottuna harvinaisia (Adams & Anderson, 
2011; Symons ym., 2010).  Toisaalta Zipp (2011) pää-
tyi toteamaan yli 10 000 amerikkalaisnuoren kysely-
lomakeaineiston pohjalta, että vaikka paini ja koripal-
lo olivat hieman suositumpia seksuaalivähemmistöi-
hin kuuluvien kuin heteroseksuaalisten poikien kes-
kuudessa, pääsääntöisesti seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvat ja kuulumattomat tytöt ja pojat harrastivat 
samoja urheilulajeja. 
 Lisäksi urheilun ja liikunnan parissa koettu seksu-
aalinen syrjintä saattaa johtaa siihen, että urheilu-
harrastus jää helposti kesken (Alexander, Stafford, 
& Lewis, 2011; Hemphill & Symons, 2009; Robert-
son, 2003; Symons ym., 2010; Wellard, 2006). Engin 
(2003) väitöskirjatutkimuksen 18 seksuaalivähem-
mistöön kuuluvan norjalaisurheilijan haastattelut 
paljastivat, että lupaavan, huippu-urheiluun tähtää-
vän urheilu-uran lopettaminen juniorivaiheessa on 
tavallista esimerkiksi silloin, kun urheilijat eivät pysty 
ilmaisemaan seksuaalista suuntautumistaan avoi-
mesti, kun he kokevat että urheilu-uraa ja oman sek-
suaalisen suuntautuneisuuden toteuttamista ei voi 
sovittaa yhteen ja kun homofobisessa liikuntaympä-
ristössä selviytyminen alkaa viedä liikaa energiaa ja 
sumentaa itse urheilusuoritukseen keskittymistä.
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3 Tutkimuksen toteutus 
ja menetelmät



VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:5SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN 
SYRJINTÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN PARISSA

23

Tutkimuksen toteutus 
ja menetelmät3

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja 
tutkimuskysymykset

Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeri-
ön joulukuussa 2010 myöntämän valtionavustuksen 
turvin. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena oli 
kuvailla ensisijaisesti määrällisen tutkimusaineiston 
avulla tutkimukseen osallistuneiden seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvien liikunnan harrastajien 
kilpa- ja harrasteurheilun sekä koululiikunnan saralla 
havaitsemaa seksuaaliseen suuntautumiseen, suku-
puoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustu-
vaa syrjintää ja sen seurauksia. Tarkemmin ottaen tut-
kimus pyrki vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1.  Millaisia olivat tutkimukseen osallistuneiden 
  seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvi -  
  en liikunnan harrastajien liikuntatottumukset ja   
  lajivalinnat?
2.  Kuinka usein seksuaali- ja sukupuolivähemmis-  
  töihin kuuluvat liikunnan harrastajat olivat jou-
  tuneet valmentajiensa, ohjaajiensa, muiden lii-  
  kuntaryhmään kuuluvien liikunnan harrastajien 
  tai liikunnanopettajansa syrjimiksi seksuaalisen   
  suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai suku- 
  puolen ilmaisun takia viimeisen vuoden aikana?
3.  Millaista rakenteellista syrjintää seksuaali- ja 
  sukupuolivähemmistöihin kuuluvat liikunnan 
  harrastajat olivat kohdanneet?
4.  Minkälaisia hyvinvointiin ja liikuntaharrastunei-  
  suuteen liittyviä seurauksia syrjinnällä oli ollut?

3.2  Aineiston keruu ja käsittely

Tutkimuksen sähköisen aineistonkeruun valmiste-
lu (mittarivalinnat, kyselylomakkeen esitestaus ja 
muokkaaminen) käynnistyi osana vastuullisen tutki-
jan toimea loppukeväästä 2011. Verkkokyselyä esi-
testasivat ja kommentoivat valtakunnallisen Seksu-
aalinen Tasavertaisuus ry:n (SETA) pääsihteeri Aija 
Salo, muutamat nais- ja miespuoleiset seksuaalivä-
hemmistöihin kuuluvat liikunnan harrastajat sekä Jy-
väskylän yliopistossa työskentelevät liikuntapedago-
giikan lehtorit ja koulutussuunnittelijat. Varsinainen 
aineistonkeruu tapahtui kesäkuun viimeisen viikon ja 
syyskuun ensimmäisen viikon välisenä aikana. Suo-

menkielisen kyselylomakkeen strukturoidut kysy-
mykset kattoivat seuraavat teemat: 

1.  tutkittavien taustatiedot, 
2.  liikuntaharrastuneisuus, 
3.  voimavarat ja tunne-elämän hyvinvointi, 
4.  seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-
  identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun 
  perustuvan syrjinnän yleisyys ja luonne, 
5.  syrjintä urheiluseurassa, joukkueessa, ryhmä-  
  liikunnassa tai oppilaitosten liikunnan 
  opetuksessa ja 
6.  koetun syrjinnän seuraukset. 

Verkkokyselyn numeraalisia vastauksia tarkastelin 
frekvenssien ja prosenttiosuuksien avulla. 
 Verkkokyselyyn sisältyi myös muutamia syrjintää, 
syrjinnän ehkäisykeinoja ja syrjintään puuttumista 
kartoittaneita avoimia kysymyksiä, joihin annetut 
vastaukset pystyivät teknisistä syistä olemaan enin-
tään 1 024 merkin mittaisia. Verkkokyselyn avovas-
tausten tarjoamaa tekstimuotoista tietoa käsittelin 
kvantifioimalla (Eskola & Suoranta, 1998) ja sisällön-
analyysillä (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tutkimukseen 
osallistuneiden urheilijoiden ja liikunnan harrastajien 
suoria lainauksia poimin aineistosta harkinnanvarai-
sesti ja käytin niitä kuvaillakseni tutkimukseen osal-
listuneiden elämismaailmaa ja heidän kohtaamaansa 
syrjintää.
 Verkkokysely toimitettiin mahdollisille vastaajil-
le web-kyselytutkimusten tekemiseen ja käsittelyyn 
kehitetyn mrInterview-ohjelman ja siihen liittyvän 
internet-linkin avulla. Kyselyyn vievä nettilinkki sijoi-
tettiin yli 40 yhteistyöorganisaation kotisivuille tai 
Facebookiin. Kyselyyn vievää nettilinkkiä levitettiin 
myös yhteistyöhön lähteneiden järjestöjen, yhdis-
tysten, lajiliittojen ja oppilaitosten omien sisäisten 
sähköpostilistojen kautta sekä vastuullisen tutkijan 
lähettämänä yksityishenkilöille, kuten urheilujärjes-
töjen toiminnanjohtajille, (pää)sihteereille ja kansan-
edustajille. 

3.3   Tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimus noudatti hyvän tieteellisen tutkimuksen 
periaatteita. Tutkimukseen nimettöminä osallistu-
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neet vastaajat saivat verkkokyselyn ensimmäisellä 
sivulla tietoa tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimus-
menetelmistä, tutkimukseen osallistumisen mahdol-
lisista haittavaikutuksista, aineiston säilyttämisestä 
sekä tutkimustulosten raportointimenetelmistä ja 
julkaisukanavista. Saamansa tiedon perusteella he 
päättivät osallistumisestaan – siirtyminen kyselyssä 
ensimmäiseltä infolehdeltä eteenpäin edellytti va-
paaehtoisesti ja perehtyneesti annettua kirjallista 
suostumusta.  Tutkimukseen osallistuneilla oli kos-
ka tahansa mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta ja 
keskeyttää se ilman selityksiä tai seuraamuksia. He 
pystyivät myös halutessaan ottamaan yhteyden – ja 
muutama tutkimukseen osallistunut näin tekikin –
vastuulliseen tutkijaan, jonka yhteystiedot kyselyn 
infolehdellä mainittiin. Tutkimukseen osallistuneiden 
vastaukset tallentuivat automaattisesti ATK-tiedos-
toon ainoastaan tunnusnumeroin, joka pysyi tallessa 
Jyväskylän yliopiston verkossa vastuullisen tutkijan 
henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan 
takana. Tutkimuksesta kerätty tieto on säilytetty ja 
raportoitu kaikissa muodoissaan niin, ettei ketään 
yksittäistä tutkimukseen osallistujaa voi tunnistaa. 
Tutkimusaineisto tullaan hävittämään tutkimuksen 
kokonaan päätyttyä. 

3.4  Tutkimukseen osallistuneet

Verkkokysely oli avattu 1 869 kertaa. Perehtyneesti 
annetun tutkimusluvan omien vastaustensa tutki-
muskäyttöön oli antanut 560 verkkokyselyn avan-
nutta vastaajaa. Näistä vastaajista 424 oli ilmoitta-

nut ikänsä, koetun sukupuolensa (naisia 227, miehiä 
179, muita 18) ja juridisen sukupuolensa (naisia 236, 
miehiä 188). Tästä aineistosta poistin vielä niiden 
neljän vastaajan tiedot, jotka olivat ilmoittaneet koe-
tuksi sukupuolekseen ’joulupukin’, ’hummerin’, lohi-
käärmesoturin’ sekä ’apinamiehen’. Lopuksi jätin tut-
kimuksen ulkopuolelle vielä yhden iäkseen 1 vuotta 
ilmoittaneen osallistujan vastaukset. 
 Lopullinen tutkimusaineisto muodostui (enim-
millään) 419 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 
omasta mielestään kuuluvasta ihmisestä, jotka kaikki 
olivat antaneet tutkimusluvan omien vastaustensa 
tutkimuskäyttöön ja ilmoittaneet ikänsä sekä koe-
tun ja juridisen sukupuolensa. Kaikki tutkimukseen 
osallistuneet eivät kuitenkaan vastanneet kaikkiin 
verkkokyselyn osioihin, joten käytettävissä olevan 
aineiston koko vaihtelee verkkokyselyn eri osioiden 
välillä. Näistä 419 tutkimukseen osallistuneesta 226 
(53.9 %) koki itsensä naiseksi, 179 (42.7 %) mieheksi 
ja 14 (3.3 %) joksikin muuksi, kuten androgyyniksi, 
genderqueeriksi, sukupuolineutraaliksi, transgende-
riksi, transmieheksi, transvestiitiksi tai transfeminii-
niseksi henkilöksi, joka syntymähetkellä määriteltiin 
pojaksi. Juridisen sukupuolen mukaan vastaajista 
234 (55.8 %) oli naisia ja 185 (44.2 %) miehiä. Vastaa-
jien ikä vaihteli 11–64 ikävuoden välillä (ka = 27.08 
vuotta, kh = 10.24).  Vastaajista alle täysi-ikäisiä oli 
61 (14.7 % osallistuneista), 18–29-vuotiaita nuoria ai-
kuisia 232 (55.4 % osallistuneista) ja 30–64-vuotiaita 
126 (30.1 % osallistuneista). Vastaajien jakautuminen 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ilmenee tau-
lukoista 1 ja 2.

Seksuaalinen suuntautuminen n %

Heteroseksuaalinen  158 40.1

Homoseksuaalinen (homo)   69 17.5

Homoseksuaalinen (lesbo)   82 20.8

Biseksuaalinen    61 15.5

Jokin muu    24    6.1

Taulukko 1. Seksuaalisen suuntautumisen jakautuminen (n = 394)
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Kaikista tutkimukseen osallistuneista seksuaalisen 
suuntautumisensa oli jättänyt ilmoittamatta 25 (6 %) 
ja ilmoittanut 394 (94 %) tutkimukseen osallistunut-
ta.  Seksuaalisen suuntautumisensa ilmoittaneista 
158 (40.1 %) oli heteroseksuaaleja ja 236 (59.9 %) ei-
heteroseksuaaleja. Homojen (17.5 %), lesbojen (20.8. 
%) ja biseksuaalien (15.5 %) lisäksi vastanneista 6.1 % 
koki seksuaaliseksi suuntautuneisuudekseen jonkin 
muun. Niiden 24 vastaajan joukkoon, joita parhaiten 
kuvasi jokin muu seksuaalinen suuntautuminen, kuu-
lui esimerkiksi aseksuaaleja, panseksuaaleja, sodo-
misteja, omniseksuaaleja ja queerejä.

Kaikista tutkimukseen osallistujista 336 (80.2 %) ei 
kuulunut mihinkään sukupuolivähemmistöön ja 25 
(6.0 %) ei ollut ilmoittanut itsestään tätä tietoa. Su-
kupuolivähemmistöihin kuuluvista (n = 58, 14.7 % 
kysymykseen vastaajista) suurimman yksittäisen ryh-
män muodostivat transsukupuoliset (n = 18, 4.6 %). 
Toiseksi suurimpaan ryhmään (n = 14, 3.6 %) kuului-
vat vastaajat, joiden sukupuoli-identiteetti oli jota-
kin muuta, kuten ’aseksuaali’, ’ladyboy’, ’naispuoli-
nen gay’, ’transtaustainen mies’ ja ’menneisyydessä 
transsukupuolinen’.

Sukupuolivähemmistö n %

Transsukupuolinen  18 4.6

Intersukupuolinen    2 0.5

Transvestiitti    4 1.0

Transnainen    3 0.8

Transmies    8 2.0

Transgender    9 2.3

Jokin muu  14 3.6

Taulukko 2. Eri sukupuolivähemmistöihin jakautuminen (n = 58)
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4 Tutkimuksen tulokset
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Tutkimuksen tulokset4
4.1  Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien liikuntatottumukset ja lajivalinnat

Tutkimuksen 419 vastaajasta 18 (4.3 %) ei pitänyt it-
seään tutkimushetkellä liikunnan harrastajana ja 73 
vastaajaa (17.4 %) ei ilmaissut mielipidettään siitä, 
millaisena liikkujana hän itseään pitää. Taulukko 3 si-
sältää 346 vastaajan (82.6 % kaikista osallistuneista) 
näkemykset itsestään liikkujana.
 Vastanneista hieman yli kolmannes (n = 122, 35.3 %) 
harrasti kilpaurheilua ja yli puolet (n = 206, 59.5 %) 
kuntoliikuntaa. Heidän harrastamansa liikunnan tai 
urheilun yleisyys ilmenee taulukosta 4.
 Vastaustensa perusteella liikuntaharrastuksensa 
yleisyydestä raportoineet olivat varsin aktiivisia lii-
kunnan ja urheilun harrastajia; heistä puolet (n=174; 
50.3 %) harrasti vähintään neljästi viikossa ainakin 
puolen tunnin verran niin raskasta liikuntaa, että se 
sai heidät hikoilemaan ja hengästymään. 
 Liikuntaharrastuksensa yleisyyttä koskevan tie-
don antaneista 188 vastaajaa (54.3 %) mielsi itsensä 
yksilölajin harrastajaksi ja 107 (30. 9 %) joukkuelaji-
en harrastajaksi. Kumpaankaan ryhmään ei itseään 
laskenut kuuluvaksi 51 (14.7 %) vastaajaa  ja 73 vas-
taajalta (17.4 % kaikista tutkimukseen osallistujista) 
puuttui tämä tieto.  Tutkimukseen osallistuneiden 
lajikirjo oli laaja. ”Mitä lajeja harrastat eniten?” -ky-
symykseen kertyneisiin vastauksiin useimmin sisälty-
neet lajiryhmät näkyvät taulukossa 5 siten, että eni-
ten yksittäisiä mainintoja saanut lajiryhmä on taulu-
kossa viimeisenä sijalla 15.

Näkemys itsestä liikkujana  n   %

Kansainvälisen tason kilpaurheilija 20   5.8

Kansallisen tason kilpaurheilija  50 14.5

Alue- tai piiritason kilpaurheilija  52 15.0

Liikunnan aktiiviharrastaja 
(väh. 4 kertaa/vko, ei kilpaile)  71 20.5

Säännöllisesti liikuntaa harrastava 
kuntoliikkuja   83 24.0

Satunnainen kuntoliikkuja  52 15.0

Taulukko 3. Tutkittavien (n=346) näkemykset itsestään 
liikkujina tai urheilun harrastajina 

Taulukko 4. Vähintään 30 minuuttia kestävän, ainakin 
hieman hikoiluttavan ja hengästyttävän omatoimisen tai 
urheiluseurassa tapahtuvan liikunnan tai urheilun yleisyys

Liikunnan tai urheilun yleisyys  n    %         

Kerran kuukaudessa tai harvemmin  22   6.4

Ainoastaan kouluni/oppilaitokseni
 liikuntatunnilla           8   2.3

Kerran viikossa     33   9.5

2-3 kertaa viikossa   109 31.5

4-6 kertaa viikossa   101 29.2

Päivittäin      73 21.1
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Taulukko 5. Tutkimukseen osallistujien eniten harrastamat 
lajiryhmät pienimmästä suurimpaan

Lajiryhmä    Esimerkkejä lajiryhmän sisältämistä urheilulajeista 

1. Luistelu   muodostelmaluistelu, taitoluistelu, pikaluistelu 

2. Moottoriurheilu   autourheilu, karting, ralli    

3. Yleisurheilu   hyppylajit, pikajuoksu, keihäänheitto, kiekonheitto 

4. Hiihtolajit   maastohiihto, alppihiihto, laskettelu, snoukkaus

5. Ratsastus   ratsastus     

6. Kävely    kävely      

7. Kamppailu- ja itsepuolustuslajit  nyrkkeily, potkunyrkeily, paini, judo, taekwon-do  

8. Tanssilajit   baletti, nykytanssi, moderni tanssi, hiphop, voguing

9. Juoksu    juoksu, kestävyysjuoksu, hölkkä  

10. Lenkkeily   lenkkeily    

11. Uinti ja muu vesiliikunta  uinti, vesivoimistelu, kilpauinti, sukellus  

12. Pyöräily   pyöräily, maantiepyöräily    

13. Ohjattu ryhmäliikunta   spinning, aerobic, zumba, bodypump, jooga, pilates

14. Kuntosaliharjoittelu  kuntosali, punttisali, painonnosto, kahvakuula

15. Palloilulajit   jääkiekko, salibandy, lentopallo, jalkapallo, rugby,golf,   
     amerikkalainen jalkapallo, squash, käsipallo, uppopallo,  
     tennis, jääpallo, koripallo, liitokiekko, fresbeegolf

Tutkimukseen osallistuneet harrastivat eniten pal-
loilulajeja, kuntosaliharjoittelua ja ohjattua ryhmä-
liikuntaa. Taulukossa 5 esitettyjen suurimpien laji-
ryhmien ulkopuolelle jäi joukko yksilölajeja, jotka oli 
mainittu tutkimusaineistossa vain kerran. Tällaisia 
lajeja olivat esimerkiksi jousiammunta, shakki, agility, 
purjehdus ja tikanheitto. Yhteen kertaan tulivat mai-
nituksi myös muutamat hyötyliikuntamuodot, kuten 
marjastus ja koiran ulkoilutus. 
 Tutkimukseen osallistuneiden urheilijoiden avoi-
miin kysymyksiin kirjoittamista vastauksissa ilmeni, 
että esteettiset liikuntalajit näyttäytyivät helposti 
tyttöjen ja homoseksuaalien lajeina: 

Miehen aerobic-harrastus saa ihmisille hymyn kas-
voille ikään kuin se olisi varma homon merkki tai tosi 
naismaista… Käytännössä se on todella tiukka laji!!! 
(mies, 43 vuotta)

Silloin kun olin vielä kaapissa niin aina kun ilmoitin 
harrastavani tanssia niin ensimmäinen kommentti oli 
’Ootsä joku homo vai? Tanssi on tyttöjen laji’. Varsin-
kin baletin suhteen on saanut kuulla paljonkin kuittai-
luja. (mies, 19 vuotta)

Se, että esteettiset lajit kyseenalaistivat harrastaji-
ensa heteroseksuaalisuuden, oli joissain tapauksissa 
saanut liikuntalajista kiinnostuneen lykkäämään har-
rastuksensa aloittamista:

Modernia tanssia olisin halunnut alkaa harrastaa 
jo vuosia aikaisemmin, mutta koin muiden ihmisten 
kommentit ”homolajista” ahdistaviksi ja uskaltauduin 
aloittamaan harrastuksen vasta vuosia myöhemmin. 
(mies, 25 vuotta)
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Taulukko 6.  Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (n = 195) liikuntaympäristöissä 
kohtaaman syrjinnän yleisyys viimeksi kuluneen vuoden aikana; fr(%)

                                             Ei  Muutaman     Joka  Joka       Lähes
IHMISET…   koskaan kerran         kuukausi    viikko    päivittäin                
       vuodessa

Käyttäytyvät ikään kuin he ajattelisivat,    85 (43.6) 69 (35.4)      25 (12.8)       8 (4.1)    8 (4.1)
etten ole yhtä hyvä kuin he.

Käyttäytyvät ikään kuin he ajattelisivat,         107 (54.9)  54 (27.7)      16 (8.2)         9 (4.6)        9 (4.6)
että en ole älykäs.

Käyttäytyvät ikään kuin olisin yliseksuaalinen.      123 (63.1)       39 (20.0)     17 (8.7)        8 (4.1)          8 (4.1)

Käyttäytyvät ikään kuin seksuaalinen                          126 (64.6)        44 (22.6)      11 (5.6)         9 (4.6)        5 (2.6)               
suuntautumiseni olisi jokin ohimenevä vaihe.

Käyttäytyvät ikään kuin voisin halutessani                 128 (65.6)        41 (21.0)         9 (4.6)           9 (4.6)              8 (4.1)
muuttua heteroseksuaaliksi.

Kohtelevat minua epäkunnioittavammin 
kuin muita.   104 (53.3)         59 (30.3)        17 (8.7)         7 (3.6)       8 (4.1)

Pelkäävät minua.   119 (61.0)      41 (21.0)        17 (8.7)       11 (5.6)         7 (3.6) 

Arastelevat seurassani.    86 (44.1)       66 (33.8)        24 (12.3)    11 (5.6)         8 (4.1) 

Välttelevät seuraani.   104 (53.3)       57 (29.2)         21 (10.8)       4 (2.1)        9 (4.6)

Käyttäytyvät kuin olisin muita epäluotettavampi.   134 (68.7)       35 (17.9)         13( 6.7)         7 (3.6)       6 (3.1)

Käyttäytyvät ikään kuin olisin epänormaali.               112 (57.4)      49 (25.1)         14 (7.2)      12 (6.2)        8 (4.1)

Käyttäytyvät ikään kuin olisin muita ihmisiä 128 (65.6)      39 (20.0)          12 (6.2)        8 (4.1)       8 (4.1)
moraalittomampi.

Käyttäytyvät ikään kuin olisin sairas tai häiriintynyt. 145( 74.4)      27 (13.8)              6 (3.1)        6 (3.1)           11 (5.6)

Käyttäytyvät ikään kuin liikuntataitoni johtuisivat      150 (76.9)       25 (12.8)             8 (4.1)         8 (4.1)             4 (2.1)
jollakin tavalla seksuaalisesta suuntautumisestani.

Käyttäytyvät ikään kuin olisin valinnut harrastamani   141 (72.3)    25 (12.8)              12 (6.2)       8 (4.1)         9 (4.6)
urheilulajin seksuaalisen suuntautumiseni tai 
sukupuolivähemmistöön kuulumiseni perusteella.

4.2 Seksuaaliseen suuntautumiseen, suku-
puoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
perustuva syrjintä 

4.2.1 Syrjivät kohtaamiset eri 
liikuntaympäristöissä
Taulukosta 6 selviää, kuinka usein tutkimukseen osal-
listuneet olivat havainneet syrjivää käyttäytymistä 
seksuaalisen suuntautumisensa, sukupuoli-identi-
teettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa takia jossakin lii-
kuntaympäristössä viimeisen vuoden aikana. 

Kysymykseen vastanneista 195 seksuaali- tai suku-
puolivähemmistöön kuuluvasta ihmisestä 44 %  ei 
ollut koskaan havainnut mitään taulukossa 6 lue-
teltuja syrjinnän muotoja omissa liikuntaympäris-
töissään tutkimushetkeä edeltäneiden 12 kk aikana. 
Hieman yli puolet vastanneista oli havainnut vähin-
tään muutaman kerran vuodessa, että toiset ihmiset 
olivat arastelleet heitä ja käyttäytyneet ikään kuin 

he ajattelisivat olevansa vastaajia parempia. Ikävältä 
oli tuntunut myös voimakkaan heteronormatiivinen 
asennoituminen:

Uimahalleissa, jossa käyn käy myös jonkin verran ho-
mo/bimiehiä, ja se on yleisessä tiedossa. Joskus sinne 
sattuu tulemaan poikia/miehiä, jotka ovat selvästi 
peloissaan/ aristelevat/ kummeksuvat ja katsovat 
pitkään kielteisellä tavalla. Myös heidän jutut voivat 
olla heteroutta korostavia ja ikäviä. Toivoisin että 
heillä olisi vahvempi itsetunto eikä heteroutta olisi 
tarve niin paljon korostaa. (mies, 50 vuotta)

Lähes puolet vastaajista oli huomannut vähintään 
muutaman kerran vuodessa, että toiset liikuntaym-
päristössä olleet ihmiset olivat käyttäytyneet ikään 
kuin vastaajat eivät olisi älykkäitä tai ikään kuin vas-
taajat olisivat epänormaaleja. Niin ikään lähes puolet 
vastaajista oli vähintään muutaman kerran vuodessa 
tullut mielestään muita ihmisiä epäkunnioittavam-
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min kohdelluksi ja havainnut muiden ihmisten vältte-
levän seuraansa. Yli neljäsosa oli havainnut muiden 
ihmisten käyttäytyvän vähintään muutaman kerran 
vuodessa ikään kuin tutkimukseen osallistunut oli-
si valinnut harrastamansa urheilulajin seksuaalisen 
suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä pe-
rusteella: 

Puhuimme hyvän ystäväni kanss kaapista tulemisesta 
ja hän totesi, että kyllä useimmat jotka tuntevat mi-
nut tietävät, että en ole hetero koska olen pelannut 
koko ikäni jalkapalloa. Olin hämmästynyt tilanteesta. 
Miten se, että aloitin jalkapallon potkimisen 2v. mi-
tenkään liittyy siihen, että tykkään myös samasta su-
kupuoleni edustavista ihmisistä 24-vuotiaana? 
(nainen, 24 vuotta)

Olen kuullut useasti, että katutanssijoissa on kuu-
lemma paljon lesboja (vaikka näin ei ole) ja että siel-
tähän löytääkin sitten hyvin seuraa. Ihan kuin olisin 
”valinnut” lajini siksi, että voin pokata sieltä naisia. 
(nainen, 27 vuotta)

Työkaverit luulevat että käyn uimahallissa vain koska 
siellä homona näen muita alastomia miehiä. Käyn ui-
massa kuitenkin vain kuntoilun takia. (mies, 31 vuotta)

Lähes neljäsosa vastaajista oli vähintään muutaman 
kerran vuodessa havainnut muiden ihmisten mieltä-
vän heidän seksuaalisen suuntautumisensa liittyvän 
jotenkin heidän liikuntataitoihinsa. Lähilukemisen pe-
rusteella aineistossa näytti olevan viitteitä siitä, että 
seksuaalisen suuntautumisen ja liikuntataitojen toi-
siinsa kytkevät kommentit horjuttivat sekä naisten et-
tä miesten urheilusaavutusten arvoa –  onnistuneen 
urheilusuorituksen ajateltiin johtuvan onnesta ja su-
kupuolisen suuntautuneisuuden arveltiin tuovan har-
rastajalleen erityistä etua kyseisessä lajissa:

Vitsit sä oot hyvä nyrkkeilee, mut sä ootkin lesbo. 
(nainen, 25 vuotta)

Laadullisen aineiston alustavien tarkastelujen perus-
teella vaikuttaa sille, että seksuaalisen suuntautu-
misen merkitys saman tai samantyyppisen lajin ur-
heilusuoritukselle – tai ylipäätään se, oliko urheilija 
kohdannut syrjintää – näytti riippuvan jossain määrin 
siitä, oliko liikkuja nainen vai mies:

Tanssia pidetään enemmän heterotyttöjen kuin les-
bojen harrastuksena, joten lajissa enemmänkin vallit-
see hetero-olettamus. Älä puhu älä kerro. Ainoa asia 
jossa tuntuu että lesbouteni lajissa näkyy on se, että 
minun ei oikein uskota pystyvän välittämään tanssis-
sani esim. intohimoa. Enhän voi ymmärtää mitä rak-
kaus ja intohimo on (siis se aito, miehen ja naisen vä-
lillä). (nainen, 29 vuotta)

Ryhmäliikuntatunneillani on ryhmä nelikymppisiä 
miehiä, joille yksinkertaisinkin askelsarja on täysin 
mahdoton. Minulla on kilpatanssitausta ja nautin sii-
tä, että liikunnassa on myös koordinaatiota ja koreo-
grafiaa vaativia osuuksia. Minun annetaan ymmär-
tää, että osaan tanssia, koska olen homo. (mies, 40 
vuotta)

4.2.2 Urheiluvalmentajan tai liikuntaharrastuk-
sen ohjaajan syrjivä käyttäytyminen
Urheilijoiden (n = 113) omien arvioiden mukaan 51 
urheilijan (45.1 %) valmentaja tiesi tutkimukseen 
osallistuneen urheilijan seksuaalisen suuntautumisen 
tai sen, että hän kuului johonkin sukupuolivähem-
mistöön. Tutkimukseen osallistuneet kirjoittivat vas-
tauksissaan esimerkiksi, että ”en ole liikuntapiireissä 
juuri mainostanut seksuaalista suuntautumistani” tai 
että ”ei ole koskaan tullut mainittua asiasta kenelle-
kään valmentajalle. En koe varsinaisesti salailevani 
seksuaalista suuntautumistani, mutta alitajuisesti eh-
kä vähän vahtii puheitaan.” Taulukko 7 kuvailee val-
mentajien tai kuntoliikunnan/ryhmäliikunnan ohjaa-
jan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (n = 117 
–130) kohdistaman syrjinnän yleisyyttä viimeisen 
vuoden aikana.
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Taulukko 7.  Valmentajien ja ohjaajien syrjivä käyttäytyminen kuluneena vuonna (n = 117 – 130); fr(%)

Kuinka usein valmentajasi   Ei             Muutaman     Joka          Joka         Lähes
tai ohjaajasi on …    koskaan     kerran   kuukausi  viikko      päivittäin
          vuodessa

Levittänyt sinusta seksuaalissävytteisiä juoruja? 110 (88.0)   10 (8.0)         4 (3.2)           -           1 (0.8)

Nimitellyt tai haukkunut sinua halventavasti  109 (88.6)   10 (8.1)          2(1.6)       1 (0.8)     1 (0.8)
ja seksuaalisesti värittyneesti? 

Kysellyt sukupuolestasi tai seksuaalisesta  105 (86.1)   15 (12.3)       1 (0.8)          -            1 (0.8)
suuntautuneisuudestasi epäasiallisessa yhteydessä?

Kommentoinut sukupuoltasi tai seksuaalista 105 (86.8)   13 (10.7)        2 (1.7)        -            1 (0.8)
suuntautuneisuuttasi loukkaavasti?

Töninyt, läpsinyt, nipistelyt, lyönyt tai muutoin 113 (94.2)       4 (3.3)            1 (0.8)       1 (0.8)     1 (0.8)
käynyt sinuun käsiksi fyysisesti?

Luonut sinuun väheksyviä ja halveksuvia katseita?   98 (81.7)   14 (11.7)        3 (2.5)        3 (2.5)     2 (1.7)

Kertonut kuultesi loukkaavia, seksuaalissävytteisiä   95 (79.8)  15 (12.6)         6 (5.0)        1 (0.8)     2 (1.7)
vitsejä tai tarinoita?

Elehtinyt tai ilmehtinyt suuntaasi seksuaalisesti 109 (92.4)      7 (5.9)           1 (0.8)        -              1 (0.8)
latautuneella tai vihjailevalla tavalla (esim. 
käsimerkit, kehon kieli)?

Ehdottanut sinulle sukupuoliyhteyttä?  112 (94.9)      5 (4.2)           -                   -             1 (0.8)

Äännellyt sinulle tavalla, jonka olet kokenut  111 (93.3)      7 (5.9)           -                   -             1 (0.8)
sopimattomaksi ja seksuaalissävytteiseksi (esim. 
huutanut perääsi, vihellellyt, läähättänyt, maiskautellut)?

Pelotellut tai uhkaillut sinua sukupuolesi tai  110 (94.0)      6 (5.1)            -                  -              1 (0.9)
seksuaalisen suuntautuneisuutesi takia?

Evännyt sinulta mahdollisuuden osallistua tasavertaisesti   110 (93.2)        6 (5.1)           -              1 (0.8)      1 (0.8)
harjoituksiin tai kilpailuihin (esim. antanut vähemmän 
peliaikaa, jättänyt sinut kokonaan joukkueen ulkopuolelle)?

Selittänyt onnistunutta urheilusuoritustasi suku-    109 (92.4)        7( 5.9)           1 (0.8)       -            1 (0.8)
puolellasi tai seksuaalisella suuntautuneisuudellasi?

Selittänyt epäonnistunutta urheilusuoritustasi                       113 (95.8)        4(3.4)            -                 -             1 (0.8)
sukupuolellasi tai seksuaalisella suuntautuneisuudellasi?

Pitänyt sinua uhkana joukkueesi tai ryhmäsi                         110 (94.0)       5 (4.3)            -               1(0.9)     1 (0.9)
urheilulliselle menestykselle tai kehittymiselle?

Pitänyt sinua jonkinlaisena uhkana joukkuetovereillesi  110 (94.0)      7 (6.0)            -              -               1( 0.9)
tai  muille kanssasi liikuntaa harrastaville?

Sanonut sinun pilaavan harrastamasi urheilulajin maineen?  113 (95.8)    3 (2.5)          1 (0.8)      -                 1 (0.8)

Sanonut sinun pilaavan hänen maineensa?                              110 (94.0)    4 (3.4)         1 (0.9)      1(0.9)        1 (0.9)

Käskenyt sinun ottaa itseäsi niskasta kiinni ja muuttua          112 (94.9)     4 (3.4)          1 (0.8)     -                  1 (0.8)
heteroksi?

Käskenyt sinun rajoittaa pukeutumistasi tai muuta                  112 (94.9)    4 (3.4)          1 (0.8)     -                  1 (0.8)      
ulkonäköön liittyvää ja sukupuoli- tai seksuaali- 
identiteettisi kannalta keskeistä tunnusmerkkiä ?

Vähätellyt tai halventanut puheissaan perheenjäseniäsi?       109 (93.2)    6 (5.1)           1 (0.9)     -                 1 (0.9)
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Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluneista 
vastaajista yli 80 % ei ollut koskaan havainnut val-
mentajansa tai liikunnan ohjaajansa käyttäytyvän 
tutkimuksessa esitetyillä syrjivillä tavoilla viimeksi 
kuluneen vuoden aikana. Tutkimukseen osallistu-
neen judokan havaintojen mukaan valmentaja ei 
ollut häntä ”syrjinyt vaikka tietää. Häntä kiinnostaa 
enempi tulokset kuin yksityiselämä salin ulkopuolel-
la.” Noin viidesosa vastaajista oli kuitenkin kokenut, 
että valmentaja tai ohjaaja oli vähintään muutaman 
kerran vuodessa luonut urheilijaan väheksyviä ja hal-
veksuvia katseita tai kertonut loukkaavia, seksuaalis-
sävytteisiä tarinoita tai vitsejä tämän kuullen:

Ikävin syrjintäkokemus on ollut valmentajien lauko-
mat homovitsit tai muut homoja vähättelevät kom-
mentit, jotka eivät ole suunnattu nimenomaan minul-
le vaan ovat olleet yleisiä heittoja. (nainen, 24 vuotta)

Kuormittavimpia kokemuksia ovat olleet valmentaji-
en heittämät lesbo-/homovitsit, tai pilkkaavat kom-
mentit esim. johonkin homoaiheiseen uutiseen tms. 
Noissa tilanteissa olen kokenut ärtymystä, jopa het-
kellisesti vihaa. (nainen, 24 vuotta)

Reilu kymmenesosa vastaajista oli havainnut val-
mentajansa tai ohjaajansa levittäneen hänestä sek-
suaalissävytteisiä juoruja, nimitelleen tai haukku-
neen häntä halventavasti ja seksuaalissävytteisesti, 
kyselleen sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntau-
tumisesta epäasiallisessa yhteydessä tai kommentoi-
neen niitä loukkaavasti vähintään muutaman kerran 
vuodessa.  Viikoittaisen tai lähes päivittäisen syrjin-
nän kohteeksi joutui alle 2 % vastanneista. Viidelle 
tutkimukseen osallistuneelle täysi-ikäiselle urheili-
jalle (3 naiselle, 2 miehelle) valmentaja tai liikunnan 
ohjaaja oli ehdottanut kuluneen vuoden aikana suku-
puoliyhteyttä ja yhden liikunnanharrastajan ohjaaja 
oli baari-illan aikana humaltuneena yrittänyt ”käyt-
tää auktoriteettiasemaansa hyväksi ja iskeä” hänet. 
Tutkimukseen osallistuneiden joukossa oli myös yk-

sittäisiä urheilijoita, joiden valmentajat olivat käyttä-
neet hyväkseen urheilijoidensa seksuaalista suuntau-
tuneisuutta mitätöidäkseen heidän suorituksiaan: 

Raskainta oli kuulla, että olin onnistunut päivän pelis-
sä hyvin vain, koska olin poikatyttö – ja kiinnostunut 
samasta sukupuolesta. Pidättelin kyyneleitä, kunnes 
pääsin pukuhuoneeseen, jossa sulkeuduin vessaan, 
kunnes olin rauhoittunut. Kirpaisi ja syvältä. (nainen, 
20 vuotta)

Urheilijoiden vastauksista oli lisäksi havaittavissa, et-
tä vaikka urheilijat eivät olisi kokeneet valmentajien-
sa suoraan syrjineen heitä, ilmassa oli epävarmuutta 
ja epäilyksiä:

Joka tapauksessa pelko heidän suhtautumistaan koh-
taan on kyllä saanut vähennettyä lajin harjoittamista 
ja pohtimaan voinko oikeasti harrastaa lajia enää. 
(nainen, 28 vuotta)

Entisenä maajoukkueurheilijana epäilen kuitenkin 
seksuaalisella suuntautumisella ja sukupuoli-identi-
teetillä olleen vaikutusta joukkuevalintoihin ja kans-
saurheilijoiden ja valmentajien suhtautumiseen, en 
vain tiedä mitä. (transnainen, 27 vuotta)

4.2.3 Joukkuetovereiden tai muiden 
ryhmäliikkujien syrjivä käyttäytyminen
Urheilijoista (n = 97) yli puolet (n = 56, 57.7 %) arveli 
joukkuetovereidensa tai muiden kanssaan samassa 
ryhmässä liikkuvien tietävän urheilijan seksuaalisen 
suuntautumisen tai sen, että hän kuuluu johonkin 
sukupuolivähemmistöön. Taulukosta 8 ilmenee, kuin-
ka usein tutkimukseen osallistujat (n= 94–96) olivat 
joutuneet joukkuetovereidensa tai muiden ryhmälii-
kunnan harrastajien syrjimiksi seksuaalisen suuntau-
tumisensa, sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolen 
ilmaisunsa perusteella viimeksi kuluneiden 12 kk ai-
kana.
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Taulukko 8.  Joukkuetovereiden tai muiden ryhmäliikunnan harrastajien syrjivän  käyttäytymisen yleisyys 
viimeksi kuluneen vuoden aikana (n = 94 – 96); fr(%)

Kuinka usein joukkuetoverisi  Ei  Muutaman        Joka        Joka          Lähes
tai ryhmäliikunnan muut harrastajat ovat …                       koskaan     kerran  kuukausi      viikko     päivittäin
          vuodessa

Levittäneet sinusta seksuaalissävytteisiä juoruja? 79 (82.3)     13 (13.5)           4 (4.2)   -  -   

Nimitelleet tai haukkuneet sinua halventavasti  83( 86.5)        9 (9.4)              3 (3.1)             -             1 (1.0)
ja seksuaalisesti värittyneesti?

Kyselleet sukupuolestasi tai seksuaalisesta                        80 (83.3)      12 (12.5)          4 (4.2)            -               -
suuntautuneisuudestasi epäasiallisessa yhteydessä?

Kommentoineet sukupuoltasi tai seksuaalista                     80 (83.3)      12 (12.5)         3 (3.1)              1 (1.0)       -  
suuntautuneisuuttasi loukkaavasti?

Tönineet, läpsineet, nipistelleet, lyöneet tai muutoin         87 (91.6)          5 (5.3)            1 (1.1)             1 (1.1)     1 (1.1)    
käyneet sinuun käsiksi fyysisesti? 

Luoneet sinuun väheksyviä ja halveksuvia katseita?         75 (78.9)       11 (11.6)           3 (3.2)             4 (4.2)     2 (2.1)

Kertoneet kuultesi loukkaavia, seksuaalissävytteisiä         74 (77.9)        15 (15.8)          2 (2.1)             4 (4.2)       -
vitsejä tai tarinoita?

Elehtineet tai ilmehtineet suuntaasi seksuaalisesti             84 (88.4)           7 (7.4)            4 (4.2)               -               -      
latautuneella tai vihjailevalla tavalla (esim. 
käsimerkit,  kehon kieli)?

Äännelleet sinulle tavalla, jonka olet kokenut                    86 (90.5)        7 (7.4)              2 (2.1)               -                -
sopimattomaksi ja seksuaalissävytteiseksi (esim. 
huutaneet perääsi, viheltäneet, läähättäneet, 
maiskautelleet)?

Pelotelleet tai uhkailleet sinua sukupuolesi tai  91 (95.8)          3 (3.2)            1 (1.1)              -                -
seksuaalisen suuntautuneisuutesi takia?

Jättäneet sinut ulkopuoliseksi (esim. liikunnan                   80 (84.2)            7 (7.4)              4 (4.2)          3 (3.2)   1 (1.1)
ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta)?

Selittäneet onnistunutta urheilusuoritustasi suku-
puolellasi tai seksuaalisella suuntautuneisuudellasi? 86 (90.5)          6 (6.3)              2 (2.1)         -             1 (1.1)

Selittäneet epäonnistunutta urheilusuoritustasi             87 (91.6)         6 (6.3)              1 (1.1)        -              1 (1.1) 
sukupuolellasi tai seksuaalisella suuntautuneisuudellasi?

Pitäneet sinua uhkana joukkueesi tai ryhmäsi 82 (86.3)         7 (7.4)               4 (4.2)       2 (2.1)         -
urheilulliselle menestykselle tai kehittymiselle? 

Pitäneet sinua henkilökohtaisena uhkana? 75 (78.9)       12 (12.6)          5 (5.3)         2 (2.1)        1 (1.1)

Sanoneet sinun pilaavan harrastamasi urheilulajin          89 (93.7)           3 (3.2)            2 (2.1)         1 (1.1)       -
maineen?

Sanoneet sinun pilaavan joukkueenne maineen?     86 (90.5)          5 (5.3)            3 (3.2)      1 (1.1)         -

Vältelleet seuraasi pukuhuoneessa, suihkutiloissa yms?  78 (82.1)           8 (8.4)           4 (4.2)      3 (3.2)       2 (2.1)

Nimitelleet vastustajaanne seksuaalissävytteisillä,              84 (88.4)          5 (5.3)             2 (2.1)       4 (4.2)      -
loukkaavilla nimillä?

Käskeneet sinun ottaa itseäsi niskasta kiinni 89 (94.7)          2 (2.1)             2 (2.1)       1 (1.1)       -
ja muuttua heteroksi ?

Käskeneet sinun rajoittaa pukeutumistasi tai muuta 87 (91.6)         7 (7.4)             1 (1.1)         -              -
ulkonäköön liittyvää ja sukupuoli- tai seksuaali-
identiteettisi kannalta keskeistä tunnusmerkkiä ?

Vähätelleet tai halventaneet  puheissaan 
perheenjäseniäsi?     88 (92.6)          6 (6.3)            1 (1.1)        -                -
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Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluneista 
vastaajista 78 % ei ollut koskaan havainnut joukkue-
tovereidensa tai muiden ryhmäliikunnan harrastajien 
käyttäytyvän tutkimuksessa esitetyillä tavoilla syrji-
västi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana. Tutkimukseen 
osallistuneen transnaisen mieleen ei muistunutkaan 
”ainoatakaan kertaa, jolloin minua olisi sukupuoleni 
tai seksuaalisuuteni takia syrjitty joukkuetoverin toi-
mesta. Muutaman kerran notkeuttani on selitetty sil-
lä, että olin ’ennen nainen’ ---  En ole kokenut mitään 
tällaista loukkaavana, vaan huolehtivana.” Monet 
seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identi-
teettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syr-
jinnän muodot näyttivät olevan hieman yleisempiä 
joukkuetovereiden tai muiden ryhmäliikunnan har-
rastajien keskuudessa kuin valmentajien tai liikunnan 
ohjaajien keskuudessa. Loukkaavien, seksuaalissä-
vytteisten vitsien ja tarinoiden kertominen tutkitta-
vien kuullen oli se syrjivän käyttäytymisen muoto, 
jota yli viidesosa tutkittavista oli havainnut joukkue-
tovereidensa tai muiden ryhmäliikunnan harrastaji-
en seurassa vähintään muutaman kerran vuodessa. 
Myös yli viidesosa vastanneista oli huomannut jouk-
kuetovereidensa luoneen vähätteleviä ja halveksivia 
katseita ja pitäneen tutkimukseen vastannutta hen-
kilökohtaisena uhkana vähintään muutamaan ottee-
seen kuluneen vuoden aikana.
  Lähes viidesosa vastaajista raportoi lisäksi jouk-
kuetovereidensa tai muiden ryhmäliikunnan har-
rastajien levittäneen hänestä seksuaalissävytteisiä 
juoruja, kyselleen sukupuolesta tai seksuaalisesta 
suuntautuneisuudesta epäasiallisessa yhteydessä tai 
kommentoineen niitä loukkaavasti, jättäneen vas-
taajan ulkopuoliseksi tai vältelleen häntä pukuhuo-
neessa tai saunatiloissa vähintään muutaman kerran 
kuluneen vuoden aikana. Aineistolainausten valossa 
tutkimukseen osallistuneet joutuivat kohtaamaan 
syrjintää erityisesti pukuhuoneissa, kuten seuraavat 
voimailulajien ja koripallon maailmaan sijoittuvat ta-
pahtumakuvaukset osoittavat:

Pukukoppitilanteet ovat hankalimpia hetkiä, kun puo-
litutut tietävät kuulopuheiden perusteella suuntautu-
misestani, joudun kokemaan syrjittynä oloa ja minut 
suljetaan ulkopuolelle etten muka katsoisi heitä sek-
suaalisessa mielessä. En ole käynyt julkisissa suihkuis-
sa kymmeneen vuoteen. (nainen, 18 vuotta)

Minulta evättiin pääsy pukuhuoneeseen siksi aikaa, 
kunnes muut olivat valmiita, jotta he eivät joutuisi 
”uhreikseni.” Minusta se oli surullista. Myöhemmin 
pelin aikana eräs tytöistä huusi kovaan ääneen, et-
tei toinen tyttö saanut syöttää lesbolle, eli minulle. 
Tällaiset tapaukset tekevät todella kipeää ja muistut-

tavat, että olen vähemmistö, joka on jollakin tavalla 
häiriintynyt. (nainen, 20 vuotta)

Äärimmäiseltä vaikuttavan syrjintätilanteen keskiöön 
joutui pelireissullaan seuraavan kuvauksen kirjoitta-
nut salibandyn pelaaja, joka ei kokenut mahdolliseksi 
kertoa useissa tilanteissa ilmenevää syrjintää val-
mentajalleen, koska hänenkin käyttäytymisensä oli 
pelaajaa syrjivää:

Illalla majoitustiloissamme muutama tyyppi joukku-
eesta kokoontui katsomaan TV:tä. Tullessani paikalle 
muutama tyyppi siinä jotain nauroi hieman toisillen-
sa kunnes sitten hetken päästä sieltä tuli komment-
tia, että ’Mitä hintti? Onko kiva raiskata pikkupoikia? 
Älä vittu tuu enää meidän kanssa suihkuun!’ Porukka 
ei siinä kuitenkaan kauan istunut, kun totesivat, että 
eivät viitsi homon seurassa aikaansa viettää. Tuosta 
eteenpäin olenkin sitten näiden tiettyjen 3–5 tyypin 
suunnasta saanut kuulla tasaiseen tahtiin vastaa-
vanlaista kommenttia, välttelyä ja myös ihmeellistä 
käytöstä ihan pelitilanteissakin. Ikään kuin en olisi ol-
lut kentällä. Homovitsejä kertovalle valmentajalle en 
viitsinyt asiaa levitellä. Erityisesti harjoitusten jälkeen 
pukuhuoneessa oli tunnelma yleensä erityisen vittu-
mainen. (mies, 19 vuotta)

Välttelevää käyttäytymistä esiintyi myös työnantajan 
tarjoamien ja tukemien liikuntamahdollisuuksien yh-
teydessä: 

Työpaikkaliikuntaan ei kutsuta mukaan, vaikka minul-
la on lähes paras kunto verrattuna työkavereihin, päi-
hittäisin heidät melko monessa liikuntalajissa mutta 
silti minua ei haluta mukaan. (mies, 48 vuotta)

Tutkimukseen osallistui myös sellaisia urheilijoita, 
kuten seuraavan esimerkin kirjoittanut painija, joi-
den harjoituskavereiden välttelevä käyttäytyminen 
oli ajan oloon vähentynyt:

Muutamat treenikaverit pyörittelivät silmiään kun 
’joutuivat’ minun parikseni painiharjoituksiin.--- Kes-
ti pitkään ennen kuin ’tottuivat’ minuun ja saattoivat 
tulla saunassakin istumaan muualle kuin vastakkai-
seen kulmaan. Nyt kaikki on hyvin – huumorilla selvi-
ää ja voi sitä itselleenkin välillä nauraa.  
(mies, 29 vuotta)

4.2.4 Syrjintä koululiikunnassa
Koululiikuntakokemuksiaan raottaneista suurin osa 
(n = 40, 70.2 %) arveli liikunnanopettajansa olevan 
tietämätön tutkimukseen osallistuneen seksuaali-
sesta suuntautumisesta tai sukupuolivähemmistöön 
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kuulumisesta. Tutkimuksen koululiikuntaa koske-
vaan osioon vastanneiden (n= 61 - 66) havainnot lii-
kunnanopettajan seksuaaliseen suuntautumiseen, 
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun pe-

Taulukko 9.  Liikunnanopettajan syrjivä käyttäytyminen kuluneena vuonna (n = 61 – 66); fr(%)

Kuinka usein                                                  Ei             Muutaman     Joka          Joka           
liikunnanopettajasi on…        koskaan kerran         kuukausi    viikko          
          vuodessa

Levittänyt sinusta seksuaalissävytteisiä juoruja?              65(98.5)       1(1.5)                -               -                 

Nimitellyt tai haukkunut sinua halventavasti  ja      61(92.4)       5(7.6)                -              -                  
seksuaalisesti värittyneesti?

Kysellyt sukupuolestasi tai seksuaalisesta                              62(95.4)       2(3.1)             1(1.5)      -            
suuntautuneisuudestasi epäasiallisessa yhteydessä?

Kommentoinut sukupuoltasi tai seksuaalista  62(95.4)       1(1.5)              1(1.5)      1(1.5)                   
 suuntautuneisuuttasi loukkaavasti?

Töninyt, läpsinyt, nipistelyt, lyönyt tai muutoin  62(98.4)      1(1.6)              -                 -                 
 käynyt sinuun käsiksi fyysisesti ?

Luonut sinuun väheksyviä ja halveksuvia katseita?  55(88.7)     4(6.5)              2(3.2)       1(1.6)        

Kertonut kuultesi loukkaavia, seksuaalissävytteisiä  55(88.7)       6(9.7)                1(1.6)        -                
 vitsejä tai tarinoita?

Elehtinyt tai ilmehtinyt suuntaasi seksuaalisesti  58(95.1)     2(3.3)              -                1(1.6)     
latautuneella tai vihjailevalla tavalla (esim. 
käsimerkit, kehon kieli) ?

Ehdottanut sinulle sukupuoliyhteyttä?  61(98.4)     1(1.6)             -                    -             

Äännellyt sinulle tavalla, jonka olet kokenut sopimattomaksi 61(98.4)      1(1.6)     -                   -
ja seksuaalissävytteiseksi ( esim. huutanut perääsi,  
vihellellyt, läähättänyt, maiskautellut)?

Pelotellut tai uhkaillut sinua sukupuolesi tai                  60(98.4)     1(1.6)            -                    -            
seksuaalisen suuntautuneisuutesi takia?

Evännyt sinulta mahdollisuuden osallistua  tasavertaisesti 58(93.5)       3(4.8)             1(1.6)             -            
liikuntatunnin toimintaan tai koululiikunnan 
kilpailu-toimintaan  (esim. antanut vähemmän peliaikaa, 
jättänyt sinut kokonaan koulusi/oppilaitoksesi joukkueen 
ulkopuolelle)?

Selittänyt onnistunutta urheilusuoritustasi  sukupuolellasi 58(93.5)     3(4.8)            1(1.6)             -             
tai seksuaalisella suuntautuneisuudellasi ?

Selittänyt epäonnistunutta urheilusuoritustasi  suku-  57(91.9)     4(6.5)            1(1.6)            -            
puolellasi tai seksuaalisella suuntautuneisuudellasi ?

Pitänyt sinua uhkana liikuntaryhmäsi liikunnallisten       59(95.2)      2(3.2)               1(1.6)         -            
taitojen kehittymiselle ?

Pitänyt sinua uhkana muille samalla liikuntatunnilla oleville? 58(93.5)      3(4.8)               1(1.6)         -             

Sanonut sinun pilaavan koulunne maineen?  59(95.2)     3(4.8)            -                   -            

Sanonut sinun pilaavan hänen maineensa?  59(95.2)      3(4.8)            -                    -            

Käskenyt sinun ottaa itseäsi niskasta kiinni ja muuttua heteroksi? 60(96.8)       2(3.2)           -                    -             

Todennut sukupuoleesi tai seksuaaliseen suuntautumiseesi 56(90.3)     3(4.8)          2(3.2)           1(1.6)    
liittyvien kysymysten olevan ohimenevä vaihe?

Käskenyt sinun rajoittaa pukeutumistasi tai muuta  56(91.8)       3(4.9)         1(1.6)           1(1.6)    
ulkonäköön liittyvää ja sukupuoli- tai seksuaali-
identiteettisi kannalta keskeistä tunnusmerkkiä?

Vähätellyt tai halventanut puheissaan perheenjäseniäsi?  60(96.8)      2(3.2)            -                  -                

rustuvan syrjivän käyttäytymisen yleisyydestä tutki-
mushetkeä edeltäneen vuoden aikana on raportoitu 
taulukossa 9.
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Lähes 89 % vastaajista ei ollut kuluneen vuoden aika-
na havainnut liikunnanopettajansa koskaan käyttäy-
tyneen tutkimuksessa esitetyillä tavoilla syrjivästi eikä 
kukaan ollut joutunut päivittäin liikunnanopettajansa 
syrjimäksi. Yli kymmenes tutkimushetkellä koulua käy-
neistä vastaajista oli kuitenkin havainnut liikunnan-
opettajansa luoneen väheksyviä ja halveksuvia katsei-
ta ja kertovan oppilaan kuullen loukkaavia, seksuaalis-
sävytteisiä vitsejä tai tarinoita vähintään muutaman 
kerran kuluneen vuoden aikana. Lähes kymmenes 
vastaajista raportoi liikunnanopettajansa todenneen 
ainakin muutaman kerran vuodessa oppilaansa suku-
puolen tai seksuaalisen suuntautuneisuuden olevan 
ohimenevä vaihe ja käskenyt oppilaansa rajoittaa pu-
keutumista tai jotakin muuta ulkonäköön liittyvää ja 
sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kannalta keskeis-
tä tunnusmerkkiä. 
 Koululiikunta-aihe herätti kuitenkin syrjintää koke-
mattomissakin ja jo vuosia tai vuosikymmeniä aikai-
semmin koulua käyneissä  tutkimukseen osallistujissa 
tyytymättömyyttä. Liikunnanopettajien tekemiset ja 
sanomiset olivat painuneet tarkasti mieleen, mikä-
li menneisyydessä tapahtunut kohtaaminen oli ollut 
henkisesti erityisen raskas.

Lukion liikunnanopettaja haukkui ja mustamaalasi ho-
moseksuaalit luonnonlakien vastaisiksi tauteja levittä-
viksi pedofiileiksi jotka tykkäävät hipelöidä suihkussa 
ja ehdottelevat seksuaalisesti. Hän osoitti sormellaan 
erästä vuoden minua nuorempaa homoa, joka oli ai-
noana ulkona kaapista koko lukiossa, jota sitten kiu-
sattiin kovasti ja kuulin jatkuvasti juoruja hänen teko-
sistaan. Oma kaapista tuloni viivästyi tuon seuraukse-
na ainakin 5 vuotta. (mies, 29 vuotta)

Yläasteaikoina liikunnan maikka sanoi että minulla 
olisi hyvä kunto jos en ravaisi jatkuvasti tyttöystäväni 
luona ja keskittyisin sen sijaan urheiluun. Tämän kom-
mentin jälkeen aloitin uudelleen tanssin ja jo muuta-
man viikon kuluttua maikka totesi kuntoni kasvaneen 
kun olen jättänyt ”hörhöilyt” vähemmälle. En sanonut 
mitään hänelle mutta mietin asiaa vieläkin toisinaan. 
(nainen, 21 vuotta)

Olin 9. luokalla koulun liikuntatunnilla .--- Eräs liikun-
tatunti pelasimme lentopalloa ja opettaja tuli neuvo-
maan minua. Pallo ei mennyt haluamaani suuntaan 
tai verkon yli. Parin lyönnin jälkeen opettaja tokai-
si luokan kuullen ”Sähän pelaat tätä peliä ku akat”. 
(mies, 20 vuotta)

Raskaat koululiikuntamuistot eivät aina liittyneet lii-
kunnanopettajan toimintaan, vaan yläkoulun oppilai-
den välisiin kohtaamisiin. Seuraavat koulumuistot ha-

vainnollistavat, kuinka kiperiä paikkoja joukkuelajit ja 
niihin liittyvät valintatilanteet saattavat olla:

Usein liikuntatunneilla joukkueurheilulajiin joukkuei-
ta valittaessa, vaikka muut eivät tietäisi seksuaalista 
suuntautumistani, koen jääväni valituksi viimeiseksi 
sen perusteella, koska elekielestäni, puheestani, pu-
keutumisestani ja mielipiteistäni muut päättelevät mi-
nun olevan homoseksuaali ja sen perusteella heidän 
luulevan, että olen jotenkin muita tyhmempi ja kyke-
nemättömämpi pelaamaan kulloinkin kyseessä olevaa 
lajia. Minusta tuntuu, että joskus joukkueiden valinta-
tilanteessa olisi parempi olla heteroseksuaali, jotta mi-
nut valittaisiin ”aiemmin” joukkueeseen ja että minua 
pidettäisiin hyvänä lajin pelaajana.”  (mies, 18 vuotta)

Inhosin peruskoulussa ja lukiossa suurinta osaa poikien 
joukkueliikuntalajeja, koska olin usein viimeisten va-
littujen joukossa enkä ollut lajeista kiinnostunut (jää-
kiekko, jalkapallo, koris). Lentopallo vielä meni. --- lii-
kunnassa olisi pitänyt olla lähtökohta, että kaikki eivät 
kiinnostu samoista jutuista. Sain huonon pohjan liikun-
taharrastuksille koulusta.  (mies, 50 vuotta)                                            

Peruskoulussa seksuaalinen suuntautumiseni kai ar-
vattiin ja vaikka minulla olisi ollut liikunnallisia taitoja, 
minua ei aina valittu joukkueisiin tai minulle keksittiin 
jotakin yksinäistä tekemistä. (mies, 40 vuotta)

Joukkuejakotilanteiden lisäksi myös toinen jo aikai-
semmistakin tutkimuksista tuttu paikka erottui lähilu-
vun jälkeen tyypillisenä syrjivän kohtelun näyttämönä 
– pukuhuoneet:

Liikuntatunti oli juuri päättynyt. Olimme pelanneet 
koripalloa, jossa olen muutenkin huono. 20 hengen 
ryhmä valui pukuhuoneeseen ja osa pojista (ne parem-
pikuntoiset) riisuivat ylpeinä vaatteensa ja astelivat 
suihkuun. Ne, jotka olivat vähemmän tyytyväisiä ke-
hoihinsa, yrittivät nopeasti saada vaatteet vaihdettua 
ja lähdettyä kotiin. Maleksin pukuhuoneeseen ja istuin 
kahden korston väliin tavaroideni viereen riisumaan si-
säpelikenkiä. Sitten aivan yhtäkkiä otsaani läiskäistiin 
penis. Ja toiselle puolelle toinen. Kaksi luokan öykkä-
riä seisoi edessäni märkinä suihkusta, huitoivat minua 
munillaan ja huutelivat ”Miltä tuntuu saada munaa, 
vitun homo!?” Tyrkkäsin molemmat pois tieltä ja läh-
din juoksemaan itkien ulos pukuhuoneesta ja suoraan 
kotiin. Opettaja oli ottanut tavarani talteen ja jouduin 
ne seuraavana päivänä muiden ilkkuessa takanani ha-
kemaan kansliasta. Ne pojat tuskin enää muistavat 
tilannetta, mutta minä kannan arpia siitä koko elämä-
ni. (mies, 20 vuotta)
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4.3 Rakenteellinen syrjintä 

Rakenteellista syrjintää koskevaan avovastaukseen 
tuli kaikkiaan 40 vastausta. Näistä 9 vastausta, kuten 
”en ole kokenut” osoitti suoraan, että vastaaja ei ol-
lut kokenut rakenteellista syrjintää ja 1 vastauksen 
mukaan vastaaja oli ”kokenut hyvin vähäistä syrjin-
tää”. Sisällönanalyysiin pohjatuvan luokittelun ulko-
puolelle jäivät myös kaikki rakenteelliseen syrjintään 
liittymättömät vastaukset, kuten ”kavereiden irvailut 
harrastuksestani, siististä huolitellusta pukeutumises-
ta ja itseni huolehtimisesta miehenä ”, ”hmm” sekä 
”veljeni hylkäsi minut — ei liity pukkareihin”. Jäljelle 
jääneistä 25 vastauksesta erottui sisällönanalyysin 
perusteella 12 erityyppistä rakenteellisen syrjinnän 
kokemusta.
 Suurin osa rakenteellisen syrjinnän kokemuksista 
(13 mainintaa) liittyi pukuhuoneisiin tai -tiloihin. Tut-
kimukseen osallistuneet käyttivät ilmaisuja ”puku-
huoneiden sukupuolittuminen” ja ”väärät pukuhuo-
neet” ja kärsivät siitä, että heillä ei ollut ”oikeutta 
käyttää oikean sukupuolen pukuhuonetta”. Pukuhuo-
neisiin liittyi myös ”kehotusta menemään naisten 
pukuhuoneisiin ja miesten pukuhuoneeseen pääsyn 
estämistä”. Useat tutkimukseen osallistujat olivat 
pyrkineet helpottamaan sukupuolittuneiden puku-
huoneiden aiheuttamia vaikeuksia käyttämällä suku-
puolineutraaleja WC-tiloja omana pukukoppina tai 
”tekemällä itse kompromissin pukeutumalla treeni-
vaatteisiin jo ennen harjoituksia, koska en halunnut 
olla kiusallisten tilanteiden aiheuttaja”. Kuitenkaan 
kaikki tutkittavat eivät olleet tyytyväisiä tähän käy-
täntöön, mikä ilmenee seuraavasta ”non-op naisen” 
vastauksesta:

Pukuhuoneet ja vastaavat tilat, jossa näytetään ke-
hoa julkisesti ovat ongelma. - - En suostu menemään 
miesten puolelle vain genitaalieni takia, enkä suostuisi 
käyttämään mitään erikoistiloja. Koska olen nainen, 
haluaisin mennä naisten puolelle, mutta tiedän etten
voi näyttää kehoani julkisesti missään. -- Tämä on 
myös rajoittanut harrastamistani varsin paljon. Olen 
tähän mennessä vaihtanut vaatteet vessassa, mutta 
se ei tunnu pitkän päälle kestävältä ratkaisulta.

Toiseksi eniten mainintoja (7) saivat ”sukupuolijaotel-
lut vessat”, jotka eivät kuitenkaan tuntuneet herät-
tävän niin paljon ahdistusta ja käytännön ongelmia 
kuin pukuhuoneet. Sukupuolijaotellut WC-tilat tun-
tuivat itsensä androgyyneiksi ja/tai sukupuoletto-
miksi itsensä kokevista lähinnä turhauttavilta. Eräs 
tutkittava totesi, että ”menen miesten vessaan jos 
naisten vessa on täynnä. Koska olen niin välinpitämä-
tön aseksuaali se ei tunnu ollenkaan oudolta. Kyllä 
jotkut ovat ihmeissään!” Vastaajien mielestä suku-
puoli-neutraaleja WC-tiloja pitäisi olla enemmän.  
Sukupuolitetuista tiloista mainintoja saivat myös ui-
mahallit (2), saunat (2) ja suihkut (2), joita kaikkiin ra-
kennuksiin ei ollut rakennettu riittävästi. 

”Kun tanssin, joissain rakennuksissa oli vain naisille 
suihkutilat. Kävin sitten niissä, mikä tosin kyllä har-
voin aiheutti ongelmia.” (mies, 50 vuotta)

Eräs tutkimukseen osallistunut transvestiitti oli ko-
kenut rakenteellista syrjintää terveydenhuollon pii-
rissä:

Olleessani laitoshoidossa en saanut huonetoveria 
muiden potilaiden tavoin, koska juridinen sukupuo-
leni oli mies, mutta ulkonäöltäni ja sukupuoliomi-
naisuuksiltani näytin tytöltä, joten väitettiin ettei ole 
soveliasta laittaa minua samaan pojan taikka tytön 
kanssa. Lääkäri viittasi laitoksen sääntöihin kun vali-
tin asiasta. (mies, 22 vuotta)

Liikunnan ja urheilun maailmaan sijoittuvana raken-
teellisena syrjintänä tutkittavat mainitsivat kertaal-
leen ”liikuntaryhmien sukupuolittuminen ja liikunta-
tuntien sisällön sukupuolittuminen” sekä ”ryhmäjaot 
sukupuolen mukaan”.  Erään urheilijan urheilu-uraan 
rakenteellinen syrjintä toi mutkia matkaan, sillä ”Em-
me saa kilpailla lajiliiton virallisissa kisoissa, lajissa pu-
hutaan aina ”miehistä” ja ”naisista” parina.” Yksi vas-
taaja piti rakenteellisena syrjintänä sitä, että ”olete-
taan olevan huono tietyssä lajeissa sukupuolen takia 
tai pidetään outona sukupuolen takia jos on kiinnos-
tunut jostain lajista” ja toinen puolestaan oli ”kokenut 
oikeastaan vain samanlaista syrjintää, kuin mitä mui-
hinkin miehiin kohdistuu sukupuolensa takia. Esimer-
kiksi asevelvollisuus tai odotukset auttaa naisia. ”
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4.4 Syrjinnän seuraukset

4.4.1 Syrjinnän vaikutus syrjittyjen 
hyvinvointiin
Tutkimuksessa tiedustelin, missä määrin tutkimuk-
seen osallistuneet olivat stressaantuneita sen takia, 
kuinka muut olivat kuluvan vuoden aikana suhtau-
tuneet heihin seksuaalisen suuntautuneisuuden, 
sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun takia. 
Kysymykseen vastanneesta 162 ihmisestä 83 (51.2 %) 

Taulukko 10.  Psyykkisten ja psykosomaattisten syrjinnän seurausten yleisyys kuluneena vuonna (n=152); fr(%)

SEURAUS  Erittäin harvoin/ Melko  Silloin  Melko Hyvin usein/
                                                       Ei koskaan harvoin tällöin usein aina

Päänsärky  118(77.6) 12(7.9) 12(7.9) 9(5.9)         1(0.7)

Vatsakipuja  112(73.7) 20(13.2) 10(6.6) 9(5.9)        1(0.7)

Käsien vapinaa  117(77.0) 13(8.6) 16(10.5)      4(2.6)         2(1.3)

Väsymystä ja heikotusta 107(70.4) 19(12.5) 16(10.5)     10(6.6)         -

Haluttomuutta, tarmottomuutta 104(68.4) 23(15.1) 11(7.2)       10(6.6)    4(2.6)

Tunne, että on liian lihava 104(68.4) 13(8.6) 15(9.9) 15(9.9)     5(3.3)

Vaikeuksia päästä uneen 110(72.4) 17(11.2)            12(7.9)        11(7.2)     2(1.3)

Ruokahaluttomuutta  124(81.6) 12(7.9)              7(4.6)          7(4.6)            2(1.3)

Ruuan ahmimista  122(80.3)             12(7.9)              8(5.3)           6(3.9)           4(2.6)

Huimauksen tunnetta  127(83.6)                 9(5.9)               12(7.9)         3(2.0)        1(0.7)

Ripulia, epäsäännöllistä vatsan 127(83.6)     14(9.2) 6(3.9)            5(3.3)           -
toimintaa

Oksentelua, pahoinvointia 135(88.8) 12(7.9) 3(2.0)           1(0.7)     1(0.7)

Närästystä, happovaivoja 131(86.2)  11(7.2) 6(3.9)           2(1.3)      2(1.3)
Runsasta hikoilua ilman 122(80.3) 14(9.2) 8(5.3)           5(3.3)      3(2.0)
ruumiillista ponnistelua

Sydämen tykytystä,   123(80.9) 16(10.5) 8(5.3) 3(2.0)       2(1.3)
epäsäännöllisiä sydämenlyöntejä

Hengitysvaikeuksia, ahdistuksen 122(80.3) 12(7.9)    8(5.3) 7(4.6)     3(2.0)
tunnetta ilman ruumiillista 
ponnistelua

Päiväkausia kestänyttä  107(70.4)                   19(12.5) 6(3.9) 15(9.9)     5(3.3)
surullisuutta, masentuneisuutta,
ärtyisyyttä

Syyllisyyden tunteita  103(67.8) 18(11.8) 14(9.2)           14(9.2)        3(2.0)

Useita päiviä tai kauemmin 102(67.1) 17(11.2) 15(9.9) 11(7.2)      7(4.6)
jatkunutta tyytymättömyyttä
itseen 

Useita päiviä tai kauemmin  102(67.1) 17(11.2) 15(9.9) 11(7.2)     7(4.6)
jatkunutta sukupuolista
kiinnottomuutta

Itsen vahingoittamiseen liittyviä 121(79.6) 14(9.2) 10(6.6) 5(3.3)       2(1.3)
ajatuksia tai suunnitelmia

Itsemurhaan liittyviä ajatuksia 125(82.2) 13(8.6) 10(6.6) 2(1.3)     2(1.3)
tai suunnitelmia

ei ollut lainkaan kokenut syrjinnästä aiheutuvaa stres-
siä. Stressiä (tilannetta, jossa tutkittava oli tuntenut 
itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi 
tai ahdistuneeksi ja nukkuminen oli vaikeutunut asi-
oiden vaivatessa mieltä) vain vähän tai jonkin verran 
oli kokenut 55 vastaajaa (34 %), ja melko tai erittäin 
paljon koettu syrjintä oli stressannut 24 vastaajaa 
(14.8 %). Muiden psykosomaattisten ja psyykkisten 
syrjinnän seurausten yleisyys 152 oirekyselyyn vas-
tanneen joukossa selviää taulukosta 10.
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Suurin osa oirekyselyyn vastanneista (yli 72 %) ei ol-
lut koskaan tai vain erittäin harvoin oireillut ja aja-
tellut psykosomaattisten oireidensa (taulukon 16 en-
simmäistä oiretta, jotka vaikuttavat fyysisiltä oireilta) 
johtuvan kokemastaan syrjinnästä. Vastanneiden 
joukossa oli kuitenkin oireesta riippuen 2–20 ihmis-
tä (1.4–13.2 % oirekyselyyn vastanneesta), jotka ku-
luneen vuoden aikana olivat melko usein tai hyvin 
usein/aina oireilleet fyysisesti ja ajatelleet näiden 
oireiden liittyneen nimenomaan seksuaaliseen suun-
tautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen 
ilmaisuun perustuvaan syrjintään.
 Suurimmalla osalla (yli 70 %) oirekyselyyn vastan-
neista ei ollut ollut kuluneen vuoden aikana myös-
kään syrjinnästä johtuvia psyykkisiä vaikeuksia.  Mer-
kille pantavaa kuitenkin on, että 20 vastaajaa (13.2 %) 
oli kuluvana vuonna tuntenut itsensä hyvin usein tai 
aina surulliseksi, masentuneeksi tai ärtyneeksi päi-
väkausien ajan. Vielä huolestuttavampaa on se, että 
vastaajien joukossa oli 31 ihmistä (20.4 %), joilla oli 
ollut syrjinnän takia itsen vahingoittamiseen liittyviä 
ajatuksia tai suunnitelmia ja 27 ihmistä (17.8 %), jotka 
syrjinnän seurauksena olivat ajatelleet tai suunnitel-
leet itsemurhaa tutkimushetkeä edeltäneiden 12 kk 
aikana. Itsemurhan mahdollisuutta väläytteli vastauk-
sessaan myös eräs koululiikuntaa vuosikymmenten 
päähän muistellut:

Koulussa liikuntatunnit olivat täyttä helvettiä. – Lii-
kunnanopettajalla ei ollut mitään tajua tai halua 
auttaa tai helpottaa tilannetta. Liikuntakulttuuri oli 
helvetillisellä tavalla juuri kielteiseen suhtautumiseen 
ohjaava. Nimittelyä, pilkkaamista, halventamista… 
Onneksi en tuohon aikaan hahmottanut itsemurhan 
mahdollisuutta, jos olisin sen tajunnut ja tiennyt, mi-
ten se tehdään, olisin tehnyt sen ehkä juuri jonkun lii-
kuntatunnin jälkeen. (mies, 38 vuotta)

4.4.2 Syrjinnän vaikutus 
liikuntaharrastuneisuuteen
Psyykkisten ja psykosomaattisten oireiden lisäksi py-
rin selvittämään, millaisia liikuntaharrastuneisuuteen 
liittyviä seurauksia liikunnan ja urheilun parissa ta-
pahtuneella syrjinnällä oli. Taulukosta 11 näkyy, mis-
sä määrin valmentajan tai ohjaajan syrjivällä käyttäy-
tymisellä on ollut vaikutusta.
 Yli 82 % vastaajista ei ollut valmentajansa tai oh-
jaajansa syrjivän käyttäytymisen takia pelännyt har-
joituksia tai urheilu-uransa ja etuisuuksiensa puo-
lesta eikä harkinnut liikunnan, oman lajinsa tai val-
mennussuhteen lopettamista. Valmentajan syrjivä 
käyttäytyminen oli kuitenkin saanut ainakin jossain 
määrin 15 urheilijaa (11.6 %) pelkäämään harjoituk-
siin menemistä, 15 urheilijan (11.4 %) harkitsemaan 
kyseisen liikuntalajin lopettamista ja 23 urheilijan 
(17.8 %) harkitsemaan toisen valmentajan valmen-
nukseen siirtymistä. Tällaiseen ratkaisuun päätyi 
yleisurheilija sekä monivuotisen valmentajansa että 
harjoituskavereiden syrjivän käyttäytymisen seu-
rauksena:

---kun valmentaja huomautti, että ”sulle taitaisi pa-
remmin sopia tuo joogakurssi tossa nurmella. ” Olin 
kuulemma hintti ja loppuharjoitusten ajan valmenta-
ja teki vielä kommenteillaan asenteensa selväksi. Ei 
pitänyt tietoja itsellään vaan pukuhuoneeseen seu-
raavalla viikolla pyrkiessäni oli vastassa pari harjoi-
tuskaveria, jotka sanoivat, että ”sulla ei oo mitään 
asiaa tänne. Naisten huone on tossa vieressä. Val-
mentajan, jota olin aiemmin pitänyt ihan mukavana 
ja reiluna, painostus jätti vaihtoehtoja käytännössä 
tasan yhden, eli tutun ryhmän jättämisen. 
(mies, 19 vuotta)

Taulukko 11. Valmentajan tai ohjaajan syrjivän käyttäytymisen seuraukset kuluneena vuonna (n = 127 – 131); fr(%)

Syrjivä käyttäytyminen  Ei  Melko      Siltä  Melko Erittäin
on saanut liikkujan                                            ollenkaan     vähän      väliltä     paljon paljon

Harkitsemaan kyseisen liikuntalajin lopettamista 116(88.5)       7(5.3)      5(3.8)          2(1.5) 1(0.8)

Harkitsemaan toisen valmentajan       106(82.2)     13(10.1) 4(3.1)          3(2.3) 3(2.3)
valmennukseen siirtymistä 

Lopettamaan liikunnan harrastamisen kokonaan  116(89.9)        9(7.0) 3(2.3)          1(0.8) - 

Pelkäämään harjoituksiin menemistä  115(88.5)      7(5.4) 3(2.3) 4(3.1) 1(0.8)

Pelkäämään urheilu-uran ja siihen  liittyvien                120(93.8)       6(4.7)   2(1.69         - -
etuisuuksien (kuten sponsorisopimusten) puolesta

Puolustamaan oikeuksia ja kertomaan valmentajalle   109(85.8) 10(7.9) 3(2.4)         5(3.9) -      
sukupuoleesi tai seksuaaliseen suuntautumiseesi 
liittyvistä asioista 
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Joukkuetovereiden tai muiden ryhmäliikunnan har-
rastajien syrjivän käyttäytymisen liikuntaharrastu-
neisuuteen liittyvät seuraukset on raportoitu taulu-
kossa 12. 
 Yli 82 % vastaajista ei ollut joukkuetovereiden tai 
muiden ryhmäliikunnan harrastajien syrjivän käyt-
täytymisen takia pelännyt harjoituksia tai harkinnut 
liikunnan tai oman lajinsa lopettamista tai joukku-
een/liikuntaryhmän vaihtoa. Joukkueessa tai liikun-

Taulukko 12. Joukkuetovereiden tai muiden ryhmäliikunnan harrastajien 
syrjivän käyttäytymisen seuraukset kuluneena vuonna (n = 102 - 106); fr(%)

Syrjivä käyttäytyminen Ei  Melko Siltä  Melko Erittäin
on saanut liikkujan                            ollenkaan  vähän   väliltä paljon paljon

Harkitsemaan kyseisen  89 (84.0) 7 (6.6) 5 (4.7) 4( 3.8)        1 (0.9)
liikuntalajin lopettamista 

Harkitsemaan toiseen joukkueeseen  86 (82.7) 7 (6.7) 6 (5.8) 4 (3.8) 1 (1.0)
tai ryhmään siirtymistä 

Lopettamaan liikkumisen kokonaan  91 (87.5) 7 (6.7) 4 (3.8) 2 (1.9)      -

Pelkäämään harjoituksiin menemistä  86 (84.3) 8 (7.8) 3 (2.9) 5 (4.9)      -

Puolustamaan oikeuksia ja kertomaan  83 (80.6) 8 (7.8) 7 (6.8) 4 (3.9)      -
joukkuetovereille/muille harrastajille
sukupuoleen tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen liittyvistä asioista 

Syrjivä käyttäytyminen Ei  Melko Siltä  Melko Erittäin
on saanut liikkujan                            ollenkaan  vähän   väliltä paljon paljon

Jäämään pois liikuntatunneilta luvatta 54(88.5) 2(3.3) 3(4.9) 1(1.6)  1(1.6)

Jäämään pois liikuntatunneilta 51(83.6) 4(6.6) 2(3.3) 2(3.3)      2(3.3)
jonkin muun syyn varjolla

Kyseenalaistamaan liikuntanumeron  52(85.2) 3(4.9) 2(3.3) 3(4.9)      1(1.6)
arviointiperusteet 

Lopettamaan liikkumisen kokonaan  55(90.2) 2(3.3) 2(3.3) 2(3.3)       -

Pelkäämään liikuntatunneille menemistä  50(82.0)  6(9.8) 2(3.3) 1(1.6)     2(3.3)

Pelkäämään muita liikuntatunneille    51(83.6) 5(8.2) 2(3.3) 1(1.6)     2(3.3)
osallistuvia

Puolustamaan oikeuksia ja kertomaan     54(90.0) 4(6.7) 1(1.7) -  1(1.7)
liikunnanopettajalle tai muille 
liikuntatunnille osallistuville sukupuoleen 
tai seksuaaliseen suuntautumiseen
liittyvistä asioista

taryhmässä esiintynyt syrjintä oli kuitenkin saanut 
ainakin jossain määrin 16 urheilijaa (15.6 %) pelkää-
mään harjoituksiin menemistä, 17 urheilijaa (16 %) 
harkitsemaan harrastamansa liikuntalajin lopetta-
mista ja 18 urheilijaa (17.3 %) harkitsemaan joukku-
een vaihtoa. 
 Taulukko 13 kokoaa liikunnanopettajan syrjivän 
käyttäytymisen liikuntaharrastuneisuuteen liittyvät 
seuraukset.

Taulukko 13. Liikunnanopettajan syrjivän käyttäytymisen seuraukset kuluneena vuonna ( n = 60 – 61)
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Kysymykseen vastanneista yli 60 oppilaasta yli 
82 %:lle ei liikunnanopettajan syrjivällä käyttäyty-
misellä ollut mitään tiedustelluista vaikutuksista.  
Vastanneiden joukossa oli kuitenkin enimmillään 17 
oppilasta (27.9 %), jotka liikunnanopettajan syrjivän 
käyttäytymisen takia olivat ainakin jossain määrin 
jääneet luvatta ja/tai jonkin muun syyn varjolla pois 
liikuntatunnilta. Liikunnanopettajan syrjivä käyttäy-
tyminen oli saanut 11 oppilasta (18.0 %) ainakin jos-
sain määrin  pelkäämään liikuntatunneille menemis-
tä ja 9 oppilasta (14.8 %) kyseenalaistamaan liikunta-
numeron arviointiperusteet. Seuraava tutkimukseen 
osallistuneen miehen vastaus paljastaa, kuinka mie-
lenterveys ja osallistumisaktiivisuus kärsivät muuta-
man vuoden takaisilla koulun liikuntatunneilla koh-
datun syrjinnän seurauksena: 

Ensinnäkin, minua kiusattiin koko yläasteen ajan sek-
suaalisen suuntautumiseni ja silloisen heikon kiinnos-
tukseni koululiikuntaan takia. Minua haukuttiin, joh-
dettiin harhaan, haistateltiin, tavaroitani piiloteltiin 
ja minua ei koskaan valittu joukkueisiin kuin vasta 
viimeisenä. Jätin paljon liikuntatunteja välistä, eikä 
opettaja tehnyt mitään. Hän sanoi nähneensä mo-
nenlaista, muttei koskaan puuttunut tilanteeseen. 
Lukiossa välttelin liikunnan kursseja ensimmäiset 
2.5 vuotta, jonka jälkeen opinto-ohjaaja pakotti mi-
nut ottamaan molemmat pakolliset kurssit samaan 
aikaan. En suostunut käymään kursseilla, koska ylä-
asteen kammottavat muistot aiheuttivat ahdistusta 

pelkästään liikuntasaliin mennessä. Jouduin lopulta 
suorittamaan kurssit yksinäni ilmoittautumalla aina 
tunnin alussa ja lopussa liikunnanopettajalle, mikä 
tuntui hyvin nöyryyttävältä, kun näki joka kerta opet-
tajan halveksivan katseen. Tavallinen koulunkäynti 
häiriintyi, kun menetin yöuniani ahdistuksen vuoksi. 
Eikä meillä ollut edes koulupsykologia.
(mies, 20 vuotta)

Taulukoiden 11–13 tarkastelu osoittaa lisäksi, että lii-
kunnan ja urheilun parissa tapahtunut seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoleen tai sen ilmaisuun pe-
rustuva syrjintä ei ollut saanut syrjintää kohdannei-
ta ihmisiä puolustamaan oikeuksiaan ja valistamaan 
syrjivästi käyttäytyviä valmentajiaan, joukkuetove-
reitaan tai liikunnanopettajiaan. Erityisesti koulujen 
ja oppilaitosten liikuntatunneilla koettu liikunnan-
opettajan syrjivä käyttäytyminen näytetään nieltä-
vän hiiskumatta; 90 % syrjityistä ei ollut ryhtynyt 
puolustamaan mitenkään oikeuksiaan tai kertomaan 
liikuntatunnin muille osallistujille sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvistä asioista. 
Vaikenemisen syykin on tämän selvityksen tulosten 
valossa varsin ymmärrettävä:

--- olen hiljaa ja kärsin sisältäpäin, koska heidän pu-
heensa ovat todella loukkaavia. En kuitenkaan uskal-
la hirveästi puolustaa vähemmistöjä pelätessäni kiu-
saamisen alkamista. (nainen, 23 vuotta)
     



VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:5SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN 
SYRJINTÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN PARISSA

42

5 Pohdinta



VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:5SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN 
SYRJINTÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN PARISSA

43

Pohdinta5
5.1 Tulosten yhteenveto 

Tämän selvityksen päätarkoituksena on ollut kuvata, 
kuinka yleistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien tutkimukseen osallistujien syrjintä oli kil-
pa- ja harrasteurheilun parissa sekä koulujen liikun-
tatunneilla tutkimushetkeä edeltäneen vuoden ai-
kana. Toiseksi selvitys pyrki kartoittamaan syrjinnän 
hyvinvointiin ja liikuntaharrastuneisuuteen liittyviä 
seurauksia. Verkkokyselyn avulla toteutettuun tutki-
mukseen osallistui kaikkiaan 419 seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvaa ihmistä. Omia liikun-
tatottumuksiaan tarkastelleista vastaajista hieman 
alle 2/3 piti itseään kuntoliikkujana ja hieman yli 1/3 
kilpaurheilijana. Tutkimukseen osallistuneet olivat lii-
kunnallisesti aktiivisia; heistä puolet harrasti hikoilut-
tavaa ja hengästyttävää liikuntaa vähintään neljästi 
viikossa puolen tunnin ajan. Eniten harrastettujen la-
jien kolmen kärjen muodostivat palloilulajit, kuntosa-
liharjoittelu ja ohjattu ryhmäliikunta.
 Tutkimushetkeä edeltävän vuoden aikana yli 
puolet tutkimukseen osallistuneista oli vähintään 
muutaman kerran huomannut muiden arastelevan 
seuraansa ja käyttäytyvän ikään kuin he olisivat pa-
rempia kuin tutkimukseen vastanneet seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen liikkujat. Eri liikuntaympä-
ristöissä ilmenevistä syrjivän käyttäytymisen muo-
doista yleisiä olivat myös välttely, epäkunnioittava 
kohtelu ja käyttäytyminen ikään kuin seksuaali- tai 
sukupuolivähemmistöön kuulunut liikkuja ei olisi 
yhtä älykäs kuin syrjivästi käyttäytynyt. Vastaajien 
käsityksen mukaan muut ihmiset ajattelivat seksu-
aalisen suuntautumisen kytkeytyvän seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen lajivalintoihin ja heidän lii-
kuntataitoihinsa. Laadullisten vastausten alustava 
lähiluku antoi viitteitä siitä, että liikuntaympäristöjen 
muut ihmiset uskoivat jossain määrin seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten liikun-
nallisen taitavuuden ja onnistumisten riippuvan joko 
seksuaalisesta suuntautumisesta tai pelkästä onnes-
ta; molemmissa tapauksissa liikuntaympäristö tun-
tui mitätöivän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 
kuuluvan liikunnallisuutta.
 Tarkastellessaan yksityiskohtaisemmin valmenta-
jansa, joukkuetovereidensa ja liikunnanopettajansa 
käyttäytymistä tutkimukseen osallistujista suurin 

osa ei ollut tullut kuluneen vuoden aikana syrjityksi. 
Ne, jotka syrjivää käyttäytymistä olivat havainneet, 
olivat useimmin joutunet kuuntelemaan valmenta-
jansa, joukkuetovereidensa tai liikunnanopettajansa 
kertovan loukkaavia, seksuaalissävytteisiä vitsejä tai 
tarinoita ja tunteneet heidän katsovan itseään vä-
heksyvästi ja halveksuen. Valmentaja oli ehdottanut 
viidelle tutkimukseen osallistuneelle – epäsymmetri-
sestä luottamukseen ja riippuvuuteen perustuvasta 
valtasuhteesta huolimatta – sukupuoliyhteyttä. Tut-
kimukseen osallistuneiden rakenteellisen syrjinnän 
kokemukset liittyivät ennen kaikkea sukupuolittunei-
siin pukuhuoneisiin ja WC-tiloihin.
 Vaikka syrjinnällä ei ollut ilmeisiä mielentervey-
teen ja liikuntaharrastuneisuuteen liittyviä seurauk-
sia suurimmalle osalle tutkimukseen osallistuneista, 
kaikista tutkimukseen osallistuneista lähes viidesosa 
(ja kyseiseen kysymykseen vastanneista puolet) oli 
kuluvan vuoden aikana kokenut itsensä stressaan-
tuneeksi siitä syystä, kuinka hänen seksuaaliseen 
suuntautumiseensa, sukupuoli-identiteettiinsä tai 
sukupuolen ilmaisuun oli suhtauduttu. Erityisen huo-
lestuttavana pidän sitä, että tutkittavien joukossa oli 
kolmisenkymmentä ihmistä, jotka olivat kuluneen 
vuoden aikana ajatelleet tai suunnitelleet itsensä 
vahingoittamista tai itsemurhaa nimenomaan liikun-
nan parissa kohtaamansa syrjinnän takia. Liikunnan 
ja urheilun piirissä kohdatun syrjinnän takia tutki-
mukseen osallistujat näyttivät myös jossain määrin 
pelkäävän harjoituksiin menemistä, harkitsevan har-
rastamansa urheilulajin lopettamista ja toisen val-
mentajan valmennukseen tai toiseen joukkueeseen 
siirtymistä. Jotkut liikunnan harrastajat olivat myös 
lykänneet itselleen mieluisan ja kiinnostavan urheilu-
lajin aloittamista muiden ihmisten ahdistavilta tuntu-
neiden puheiden takia. Koululiikunnan puolella syr-
jintä oli herättänyt pelkoa, epäilyksiä liikunnan nu-
meron arviointiperusteista ja johtanut poissaoloihin 
liikuntatunnilta.
 Vaikka suuri osa tutkimukseen osallistuneista sek-
suaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluneista liikun-
nan ja urheilun harrastajista ei ollutkaan havainnut 
itseensä kohdistuvaa syrjivää käyttäytymistä tutki-
mushetkeä edeltäneen vuoden aikana, tämän selvi-
tyksen tulosten pohjalta on mielestäni mahdollista 
tehdä kaksi johtopäätöstä. Ensinnäkin näyttää siltä, 
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että liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita sisäl-
tävän Reilun Pelin (Koivisto, 2005, 19) edellyttämä 
häirinnän nollatoleranssi ei toteudu.  Seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvat liikkujat joutuvat 
kohtamaan erityyppistä syrjivää käyttäytymistä, ku-
ten nimittelyä, vihjailuja, vitsailua, yksityiselämään 
liittyviä kysymyksiä, arastelua, välttelyä, ulkopuolelle 
jättämistä ja halveksivia katseita. Erityisen vakavaa 
on valmentajien ja liikunnanopettajien syrjivä käyt-
täytyminen ja heidän taipumuksensa olla puuttu-
matta havaitsemaansa syrjintään, sillä he valmenta-
vat tai opettavat usein lapsia ja nuoria ja aina heihin 
luottavia ihmisiä, jotka valmennus- ja opetussuhteen 
myötä ovat heistä erityisen riippuvaisia.     
 Toiseksi tämän selvityksen perusteella näyttää 
siltä, että numeroiden valossa vähäiseltäkin vaikut-
tavan syrjinnän seuraukset voivat olla liikkujan mie-
lenterveyden ja liikuntaharrastuneisuuden tai urhei-
lu-uran kannalta merkittäviä. Mielestäni yhdenkään 
ihmisen ei ylipäätään pitäisi päätyä ajattelemaan tai 
suunnittelemaan itsensä vahingoittamista tai hen-
kensä riistämistä toisten ihmisten syrjivän käyttäyty-
misen takia; erityisen traagista on, mikäli itsetuhoi-
siin ajatuksiin ja suunnitelmiin päädytään sen harras-
tuksen parissa, jonka niin mielellämme näkisimme 
tuottavan virkistystä ja ’liikunnan iloa ja riemua’.
 Tätä selvitystä, sen tuloksia ja niistä tehtyjä joh-
topäätöksiä pohtiessa kannattaa huomioida muu-
tama tutkimusmenetelmällinen seikka. Ensinnäkin 
selvityksen alkuosan kirjallisuutta lukiessa on syytä 
muistaa, että aiempien, pääasiassa psykologisten 
ja urheilupsykologisten tutkimusten tulokset eivät 
kulttuurisista syistä ole kaikilta osin täysin Suomeen 
sovellettavissa. Kirjallisuusosioon sisältyy kuitenkin 
myös useita tutkimuksia, jotka on tehty seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin Suomea suvaitsevaisem-
min suhtautuvissa maissa, kuten Ruotsissa, Norjassa 
ja Alankomaissa (ks. FRA, 2011). Näiden tutkimus-
ten tarjoaman tiedon uskon pitävän paikkansa myös 
Suomessa. Toiseksi lukijan täytyy pitää mielessä, että 
vaikka tutkimukseen kaiken kaikkiaan osallistuneiden 
liikkujien ja urheilijoiden määrä oli riittävä (N = 419), 
kyseessä oli kuitenkin harkinnanvarainen näyte, ei 
edustava otos. Näin ollen tämän selvityksen tulok-
set eivät ole yleistettävissä kaikkiin Suomessa asuviin 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin ih-
misiin. Lisäksi verkkokyselyn eri osioihin vastannei-
den määrä vaihteli huomattavasti; siinä missä oman 
sukupuolensa raportoi 419 ja seksuaalisen suuntau-
tumisensa 346 ihmistä, valmentajien ja joukkuetove-
reiden syrjivästä käyttäytymisestä oli havaintoja 94 – 
130 vastaajalla ja liikunnanopettajansa syrjivän käyt-
täytymisen useutta arvioi ainoastaan hieman yli 60 
vastaajaa.  Prosenttiosuuksien tarkastelu vaatii siis 

suurta tarkkaavaisuutta. Verkkokyselyn pituus saat-
toi osaltaan verottaa vastaajamäärää kyselyn loppu-
puolella, jossa koululiikunnassa esiintyvää syrjintää 
arvioitiin. Toisaalta verkkokyselyn jakelukanavat – 
joihin yläkoulut ja lukiot eivät kuuluneet – eivät  par-
haalla mahdollisella tavalla tavoittaneet kouluikäisiä 
vastaajia. Lopuksi lukijan on vielä syytä muistaa, että 
selvitykseen sisällyttämäni aineistolainausten tärkein 
tehtävä on ainoastaan kuvata tutkimukseen osallis-
tuneiden liikkujien elämismaailmaa. Lähiluvun perus-
teella harkinnanvaraisesti käyttämäni aineistolaina-
ukset havainnollistavat sitä kontekstia, jossa seksu-
aalivähemmistöihin kuuluvat liikkujat ja urheilijat tu-
livat syrjityiksi. Laadullisen aineiston systemaattinen 
analysointi tapahtuu myöhemmin.

5.2 Kehittämiskohteet ja toimenpide-
ehdotukset

Kirby, Demers ja Parent (2008) korostavat tutkimuk-
sen roolia, jotta vähemmistöryhmät saisivat lisää nä-
kyvyyttä ja jotta heitä voitaisiin paremmin suojella 
syrjintää vastaan. Tämäkin selvitys, joka toivottavasti 
innostaa muita tutkijoita tarkastelemaan seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöjä liikunnan kontekstissa 
ja helpottaa tämän aihepiirin tutkimusrahoituksen 
saamista, on pyrkinyt omalta osaltaan lisäämään tie-
toa ja näin tekemään Suomesta moniarvoisempaa 
yhteiskuntaa, jossa myös seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvien ihmisoikeudet toteutuisivat 
nykyistä paremmin ja jossa heillä olisi mahdollisuus 
liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan. Millä muilla 
keinoilla, tutkimuksen lisäksi, seksuaali- ja sukupuo-
livähemmistöjen yhdenvertaisuutta voisi edistää ja 
kenen aivan erityisesti soisin tarttuvan tähän tehtä-
vään?  
 Ensimmäiseksi käännän katseeni huippu-urhei-
lutoimintaan. Suomen Olympiakomitean ja Para-
lympiakomitean yhteinen ponnistus suomalaisen 
huippu-urheilun toimintatavan muuttamiseksi on 
poikinut vastikään huippu-urheilun muutosryhmän 
väliraportin (2011). Raportin mukaan muutostyö 
pohjautuu Reilun Pelin periaatteisiin. Raportti tart-
tuu arvovalintoja kuvailevassa osuudessa erikseen 
rasismiin, mutta ei seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin kohdistuvaan syrjintään, johon väliraportti il-
meisesti viittaa käsitteellä ’laaja-alainen tasa-arvo’ (s. 
9). Lisäksi raportti korostaa Olympia- ja Paralympia-
kisojen, Nuorten Olympiakisojen (YOG) ja Euroopan 
Nuorten Olympiafestivaalien (EYOF) sekä muiden 
kansainvälisten arvokilpailujen merkitystä osana val-
mennusta ja urheilijan polun kehittämistä. Huomion-
arvoista on, että tärkeinä pidettävien kilpailujen lis-
talla ei mainita seksuaalivähemmistöjen omia neljän 
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vuoden välein järjestettäviä Gay Games-kilpailuja ei-
kä  ”Euroopan mestaruuskilpailujen” virkaa toimitta-
via Eurogames-kilpailuja, joiden kisaisännyyttä koti-
mainen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen urhei-
luseura H.O.T ry hakee vuodelle 2016.  
 Toivoakseni huippu-urheilun muutosryhmän myö-
hemmin julkaistava loppuraportti käsittelee myös 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ur-
heilijoiden asemaa ja nostaa heihin kohdistuvan syr-
jinnän rasismin rinnalle erääksi urheilua uhkaavaksi 
tekijäksi. Kansainväliset tutkimukset (esim. Symons 
ym. 2010) ovat osoittaneet, että useimpien seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien urheilijoi-
den ja liikunnan harrastajien parhaisiin urheilukoke-
muksiin kuuluvat urheiluun liittyneiden henkilökoh-
taisten tavoitteiden saavuttaminen, uusien taitojen 
oppiminen ja jo olemassa olevien taitojen paranta-
minen. Uskoakseni suomalaisen huippu-urheilun etu 
on, että kaikki liikunnallisesti lahjakkaat ja harjoit-
telemaan motivoituneet urheilijat, sukupuolesta ja 
seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, säilyt-
tävät kiinnostuksensa (kilpa)urheilua kohtaan ja että 
mahdollisimman monenlaiset urheilijalahjakkuudet 
saavat mahdollisuuden edetä urheilijan polullaan uu-
sia taitoja oppien, vanhoja parantaen ja kirkkaimpia 
mitaleita tavoitellen. Tällöin päästäisiin muutama 
askel lähemmäksi erästä valtakunnallisen liikuntapo-
litiikan tavoitetta eli eettisesti kestävää ja kansainvä-
liseen menestykseen tähtäävää huippu-urheilua.
 Huippu-urheilun muutostyöryhmä kiinnitti välira-
portissaan huomiota myös valmentajuuden kehittä-
miseen ja valmentajakoulutukseen. Valmentaja- ja 
ohjaajakoulutuksen (VOK) kehittämishankkeen tulok-
sena syntyneet Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 
perusteet (2010) korostavat Reilun Pelin periaatteis-
ta erityisesti vastuuta kasvatuksesta, terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä ja kaikkien tasavertaista 
oikeutta liikuntaan ja urheiluun. Tekemäni selvityk-
sen perusteella näyttää kuitenkin pikemminkin siltä, 
että osa valmentajista nimenomaan estää kaikki-
en tasavertaisen mahdollisuuden liikkua ja urheil-
la. Loukkaavien homovitsien kertominen, nimittely, 
halveksuvat katseet, liikunnallisten onnistumisten 
mitätöinti seksuaalisen suuntautuneisuuden tai su-
kupuoli-identiteetin perusteella ja syrjintätilanteisiin 
puuttumattomuus pikemminkin huonontavat urheili-
joiden terveyttä ja hyvinvointia. Koska valmentajien 
epäasiallinen ja epäammattimainen käyttäytyminen 
oli saanut jotkut tähän tutkimukseen osallistuneet 
urheilijat harkitsemaan harrastamansa lajin vaihtoa 
tai vähintään valmennussuhteen katkaisemista, on 
helppoa kuvitella, että valmentajien syrjivä käyttäy-
tyminen myös estää uusia harrastajia osallistumasta 

liikunnalliseen seura- ja harrastustoimintaan. 
 Toivon, että tämän selvityksen tarjoamaa tietoa 
tullaan aktiivisesti hyödyntämään valmentaja- ja 
ohjaajakoulutuksen kaikilla tasoilla. Itse käytännön 
valmennustilanteissa odotan valmentajien, Garcian 
(2011) ohjeistuksen mukaisesti, luopuvan ensi töik-
seen homofobiasta ja siihen kytkeytyvistä kaavamai-
sista käsityksistä kullekin sukupuolelle sopivasta tai 
tyypillisestä liikkumisen tavasta. Tämä on tarpeen 
niin motorisen kehityksen ja oppimisen näkökulmas-
ta kuin urheilijoiden terveyden ja hyvinvoinninkin 
takia. Kukaan valmennettava ei siis oikeastaan heitä 
’akkamaisesti’, iske ’kuin mies’, pelaa ’neitikiekkoa’, 
tanssi kuin ’rekkalesbo’ tai ’Kanki-Kaikkonen’ - ja ty-
töilläkin voi olla ’pallosilmää’. Lisäksi suosittelen, että 
suomalaiset valmentajien edunvalvonta- ja palve-
lujärjestöt ottavat tulevaisuudessa terhakkaammin 
kantaa valmentajia ja valmentamista koskeviin eet-
tisiin kysymyksiin. Tällä hetkellä Suomen Valmenta-
jat ry:llä eikä Suomen Ammattivalmentajat ry:llä ole 
tarjota jäsenilleen minkäänlaista eettistä ohjeistusta. 
Mielestäni jo pelkästään tämän selvityksen tulokset 
osoittavat, että sellaisille on tarvetta.  
 Valmentajakoulutuksen lisäksi myös liikunnan ja 
terveystiedon opettajakoulutusten sisällöt ja toteu-
tustavat kannattaa tarkastaa. Kansainvälisessä tutki-
muskirjallisuudessa on myös jo parikymmentä vuotta 
sitten suositeltu homofobiaa käsittelevien kurssien 
opettamista yliopistoissa (Rotella & Murray, 1991), 
jotta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdis-
tuva asenteellisuus vähenisi. Jyväskylän yliopiston 
liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta kouluttaa 
maassamme ainoana yliopistotasoisena liikunta-alan 
asiantuntijoiden koulutusyksikkönä liikunnanopet-
tajia. Vilkaisu voimassa olevaan opinto-oppaaseen 
paljastaa, että liikunnanopettajien opintoihin sisältyy 
muutamien vähemmistöryhmien asioihin keskitty-
viä opintokokonaisuuksia – erityisliikunnan opintoja 
ja yksi monikulttuurisuutta ja kulttuurienvälisyyttä 
käsittelevä kurssi – mutta ei ainoatakaan seksuaa-
lisuuden ja sukupuolen moninaisuutta käsittelevää 
kurssia. Terveystieteitä opiskeleville on tarjolla yk-
si seksuaalikasvatuksen kurssi, jota viime vuosina ei 
taloudellisista syistä ole voitu järjestää kontaktiope-
tuksena, vaan sen on voinut suorittaa ainoastaan kir-
japaketin tenttimällä. 
 Sekä liikunnan että terveystieteiden opettajaopis-
kelijoiden pitäisi mielestäni saada opintojensa ai-
kana nykyistä laajempi tietopohja seksuaalisuuden 
ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä asioista jo 
pelkästään siksi, että he voisivat kokea itsensä päte-
viksi ja luottavaiseksi näitä aiheita käsitellessään (ks. 
Lynagh, Gilligan, & Handley, 2010).  Mitä enemmän 
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opettajalla on tietoa seksuaalikasvatukseen liitty-
vistä asioista ja itseluottamusta, sitä laajemmin hän 
seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyttä luokkansa kans-
sa käsittelee (Cohen, Byers, Sears, & Weaver, 2004).  
Opettajaopiskelijoista saattaisi myös myöhemmin 
koulutyössään olla helpompaa kohdata seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvia oppilaita, havai-
ta heihin kohdistuvaa syrjintää ja puuttua siihen. 
Tällainen opintojakso auttaisi tulevia opettajia myös 
tunnistamaan kouluissa vallitsevia heteronormatii-
visia käytäntöjä, joita oppilaitosten soisi muutoinkin 
tarkastelevan nykyistä kriittisemmin. Seksuaalisuu-
den ja sukupuolen moninaisuuden käsitteleminen on 
mielestäni tarpeen kaikille opettajille myös heidän 
oman opettajaidentiteetin kehittymisen näkökulmas-
ta. Seksuaalikasvatuksen eurooppalaiset standardit 
(2010, 32) edellyttävät, että koululaisten roolimal-
leina toimivilla opettajilla ja kasvattajilla olisi halua 
pohtia omia asenteitaan seksuaalisuuteen sekä yh-
teiskunnan arvoihin ja normeihin. Halun lisäksi tarvi-
taan myös aikaa ja tilaa. Liikunta- ja terveystieteiden 
tutkintoihin tulisikin raivata tilaa omien seksuaalisuu-
teen liittyvien käsitysten, arvojen, ennakkoluulojen 
ja pelkojen pohdiskelulle yksin ja yhdessä vertaisten 

kanssa, aikuiskouluttajan tukemana. Tämä luonnol-
lisesti asettaa vaatimuksia myös opettajaopiskelijoi-
den kouluttajille.
 Tutkimuksen ja koulutuksen avulla sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöjen tasavertaisuutta on ajan 
oloon mahdollista lisätä, mutta olisiko jotakin tehtä-
vissä jo huomenna?  Me kaikki (liikunta)kasvatuksen 
ja - koulutuksen aloilla työskentelevät sekä urheilu-
järjestöissä, lajiliitoissa ja seuratoiminnassa muka-
na olevat voisimme jo huomenna katsoa peiliin ja 
pohtia, mitä omille asenteillemme ja ennakkoluuloil-
lemme kuuluu ja kuinka ne heijastuvat käyttäytymi-
seemme ja puheeseemme. Lisäksi voisimme tehdä 
urheilukilpailun täyteisen kevään ja kesäolympialais-
ten kynnyksellä lupauksen: tutustun aiempaa parem-
min johonkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 
kuuluvaan urheilijaan, valmentajaan, liikunnanopet-
tajaan ja liikuntajärjestön johtohahmoon – mitä 
enemmän olemme tekemisissä seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kanssa, sitä 
vähemmän tunnemme heitä kohtaan ennakkoluuloja 
(ks. Smith, Axelton, & Saucier, 2009) ja sitä vaikeam-
maksi heidän syrjimisensä käy. 
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