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SananSelitySpeli  
Ryhmäkoko: 2−30 oppilasta
keSto: 20 min
mateRiaalit: 58 sananselityskorttia.
tila: Vapaa tila, jossa voi liikkua tai tuolit pienryhmissä.

kuvauS: Oppilaat selittävät American Vagabond –elokuvan teemaan liittyviä 
keskeisiä käsitteitä toisilleen omin sanoin.

tehtävä: Opettaja jakaa luokan pienryhmiin ja antaa jokaiselle ryhmäl-
le pinon elokuvaan liittyviä sananselityskortteja. Ryhmän jäsenistä yksi 
kerrallaan yrittää selittää sanan muille mainitsematta kuitenkaan kyseistä 
sanaa. Muut ryhmän jäsenet yrittävät arvata, mistä sanasta on kyse. Lopuk-
si käydään yhdessä läpi ne sanakortit ja käsitteet, joita oppilaat eivät olleet 
kuulleet aiemmin.



Itsensä arvokkaana pitämistä. Omien 
näkemysten, halujen ja ajatusten tärkeänä 
pitämistä.

Biseksuaali on yksilö, jonka mielenkiinto 
ja tunteet kohdistuvat sekä poikiin/
miehiin, että tyttöihin/naisiin.

Huora on nainen tai mies, joka palkkiota 
vastaan tarjoaa seksuaalisia palveluita. 
Huora on prostituoidun halventava nimitys. 
Ihmisoikeusajattelussa prostituoiduille 
kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin 
kaikille muillekin ihmisille. Tämä ei 
tarkoita prostituution hyväksymistä, vaan 
prostituoituja halventavan ja syrjivän 
käyttäytymisen tuomitsemista.

Hetero yksi lö tuntee seksuaalista 
vetovoimaa ensisijaisesti tai pelkästään 
vastakkaiseen sukupuoleen.
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1. arvostaminen 2. Biseksuaali

4. huora3. hetero



Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle 
ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia 
oikeuksia.  Ne ovat yleisiä eli universaaleja 
ja kuuluvat siten kaikille sukupuolesta, 
ihonväristä, yhteiskunnallisen asemasta tai 
muusta vastaavasta seikasta riippumatta. 

Lähtökohtaisesti Suomen perustuslaki 
turvaa kaikkien Suomessa asuvien 
ihmisoikeudet.

Ilo on tunnetila. Iloa lähellä olevia sanoja 
ovat mm. hauskuus, onni, riemu.

Se on tekemistä ja toimimista, aistimista, 
havainnointia ja läsnäoloa omassa kehossa.

Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä 
tilaa, jossa ihmisellä on sekä tytön että 
pojan fyysisiä ominaisuuksia.
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5. ihmisoikeudet 6. ilo

8. kehollisuus7. intersukupuolinen



Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 
yhteydessä koskemattomuus viittaa 
perustavanlaatuiseen ihmisoikeuteen: 
j oka i se l l a  on  o i keus  f y y s i seen 
koskemattomuuteen, elämään ilman 
väkivaltaa tai sen uhkaa.

Kiusaaminen on pitkään jatkuvaa ja 
toistuvaa kaltoin kohtelua, jossa henkilö 
kokee itsensä nöyryytetyksi, alistetuksi, 
puolustuskyvyttömäksi, ahdistuneeksi ja 
jatkuvasti uhatuksi. 

Kiusaaminen on aivan eri asia kuin riita 
(ajatusten yhteentörmäys tai ristiriita, joka 
synnyttää molemmissa riidan osapuolissa 
ärtymystä tai suuttumusta).

Homoseksuaal inen yks i lö  tuntee 
romanttista, eroottista ja seksuaalista 
vetovoimaa ensisijaisesti omaa sukupuolta 
edustavaa ihmistä kohtaan. 

Homo viittaa miehiin jotka tuntevat 
vetovoimaa poikia ja miehiä kohtaan.

Lesbo viittaa naisiin ja tyttöihin, jotka 
tuntevat vetovoimaa naisia ja tyttöjä 
kohtaan.

Kunnioitus tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei 
puutu, arvioi eikä ainakaan halvenna toisen 
henkilön seksuaalisuutta tai sukupuolen 
ilmaisua. 

Kunnioitus tarkoittaa myös sitä, ettei 
halventavasti seksualisoi kenenkään 
olemusta hänen ulkonäkönsä, vaatteidensa, 
tekojensa tai nettikäyttäytymisensä 
perusteella.
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9. kiusaaminen 10. koskemattomuus

12. lesbo/homo11. kunnioitus



Voimakas mielihyvän tunne. Nautintoa 
tuottavat hyvin erilaiset asiat: tanssi yksin 
tai yhdessä, omien vaatteiden valitseminen 
i lman pelkoa pi lkasta (päähuivit , 
napapaidat, löysät farkut ja tiukat topit), 
päätökset liittyen seksuaalisiin tekoihin, 
joita ei halua kokea (vielä tai koskaan) tai 
joita kohtaan tuntee kiinnostusta ja halua.

Minun itseni suhde itseeni, oma persoonani, 
millainen olen, mikä olen. Minäkäsitys 
sisältää kaikki ihmisen itseensä kohdistamat 
tunteet. Läheisimmät ihmissuhteemme ja 
kulttuuriympäristö vaikuttavat ratkaisevasti 
minäkäsitykseemme.

Tehdä rikkinäiseksi tai olla noudattamatta 
sääntöjä tai lupausta.

Netissä tapahtuvaa vainoa. Pakkomielteinen 
iholle tulo netin kautta, vakoilu.
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13. minuus, 
minäkäsitys

14. nautinto

16. Rikkoa15. Stalkkaus



Seksuaalinen häirintä on sanoja tai 
tekoja, joilla halutaan loukata ja halventaa 
toisen ihmisen seksuaalisuutta, oletettua 
tai todellista seksuaalista toimintaa ja 
seksuaalista suuntautumista.

Seksuaalisuus on ihmiselle synnynnäistä. 
Ihminen saa siitä eri aistien kautta 
psyykkistä ja fyysistä mielihyvää.

Seksuaaliseen kasvuun liittyy halu kokeilla 
tällaisia kokemuksia.

Seksuaalinen suuntautuminen kuvaa ihmi-
sen kykyä rakastua ja/tai tuntea seksuaa-
lista vetovoimaa tiettyä sukupuolta oleviin 
ihmisiin.

Seksuaalisen suuntautumisen perintei-
sessä luokittelussa homo-, hetero- ja bi-
seksuaalisuuteen on lähtökohtana ajatus 
kahdesta vastakkaisesta sukupuolesta, joi-
hin kaikkien ihmisten ajatellaan kuuluvan.  
Todellisuudessa sekä sukupuolen kokemi-
nen että seksuaalinen suuntautuminen on 
paljon moninaisempaa.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus 
e l i  autonomia tarko i t taa yks i lön 
oikeutta määrätä asioissa, jotka liittyvät 
seksuaalisuuteen ja jotka hän kokee 
itselleen merkitykselliseksi. Siihen liittyy 
kyky ymmärtää tekojensa ja valintojensa 
seuraukset (sekä itselle että muille) ja 
kantaa vastuu sekä teoistaan että tekemättä 
jättämisistä.
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17. Seksuaalisuus 18. Seksuaalinen 
häirintä

20. Seksuaalinen 
suuntautuminen

19. Seksuaalinen 
itsemääräämis oikeus



Stereotypia on jostakin sosiaalisesta 
ryhmästä muodostettu yleistys, joka ei ota 
huomioon yksilöllisiä eroja.

Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ihmisiä 
samanvertaisesti. Niillä tarkoitetaan 
kaikkien yksilöiden ja parien oikeuksia 
päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan 
seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. 
Näitä asioita ovat esimerkiksi läheisten 
suhteiden solmiminen, avioituminen ja 
lasten saaminen ja ajoitus.

Sukupuolia eivät ole vain mies ja nainen, 
vaan ihminen voi olla myös jotain siltä vä-
liltä, sukupuoleton tai jotain muuta. Ihmi-
syyteen kuuluu laaja kirjo erilaisia kehollisia 
sukupuolipiirteitä ja erilaista sukupuolen 
kokemista. Sukupuolen kokeminen voi 
myös muuttua elämän aikana.

Sukupuolen moninaisuudella voidaan myös 
tarkoittaa yksilön ominaisuutta eli sitä, että 
ihminen kokee ja ilmaisee sukupuoltaan 
monin tavoin.
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21. Seksuaali oikeudet 22. Stereotypia

23. Sukupuolen 
moninaisuus

Syrjintä on sitä, että yhtä ihmistä tai 
ihmisryhmää kohdellaan eri tavoin kuin 
toisia. Syrjinnän seurauksena tämän 
ihmisen tai ryhmän mahdollisuudet tasa-
arvoiseen kohteluun kapenevat.
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24. Syrjintä
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26. trollaus

Epäasiallinen kirjoittelu netissä.

sananselitys

Tunne, hyvä tasainen ja rauhallinen olo, 
vakaus.
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27. turvallisuus

Tasa-arvo tarkoittaa jokaisen ihmisen 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vapauksia 
tehdä valintoja, kehittyä työssään sekä 
tulla kohdelluksi ja palkituksi siinä 
ilman asenteellisia tai rakenteellisia 
rajoituksia, jotka johtuvat sukupuolesta, 
iästä, kansallisuudesta tai muusta 
henkilöön liittyvästä. Tasa-arvon ohella 
puhutaan yhdenvertaisuudesta ja 
samanarvoisuudesta.
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25. tasa-arvo

Turvallisuus on kyky suojella itseään ja 
välttää turhia riskejä. Turvataitoa on myös 
itsearvostus ja itseluottamus. Se on sitä, että 
katsoo ansaitsevansa hyvää kohtelua.
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28. turvataidot



Vastuu tarkoittaa oman käyttäytymisen 
hallintaa ja oman käyttäytymisen seurausten 
hyväksymistä. Positiivista vastuunkantoa 
on esimerkiksi häiriökäyttäytymiseen 
puuttuminen.

© Amnesty International 2012

sananselitys

30. vastuu

Vähemmistö tarkoittaa ryhmää, jonka 
edustajia on tietyn otoksen, näkökulman 
tai alueen sisällä vähemmän kuin muiden 
ryhmien edustajia.
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31. vähemmistö

Vapaus on esteiden puuttumista, mutta 
myös vapautta toimia toisin kuin ”kaikki 
muut”, yksilöllisesti – silloinkin niin, 
ettei toiminta loukkaa muiden oikeuksia. 
Seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen 
liittyvä vapaus on esimerkiksi sitä, että voi 
itse valita seurustelukumppaninsa ja sen, 
millä tavoin seurustelu etenee.
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29. vapaus

Grooming tarkoittaa sitä, että aikuinen 
ihminen tutustuu ja ystävystyy netissä 
lapsen tai nuoren kanssa tarkoituksenaan 
myöhemmin saada suhteesta seksuaalista 
tyydytystä. Kyse on siis seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä.
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32. Grooming,
eli suostuttelu



Joukko yhteiskunnal l is ia normeja 
eli kirjoittamattomia sääntöjä, joiden 
mukaan on olemassa kaksi toisilleen 
vastakkaista sukupuolta, joihin liitetään 
tiettyjä rooleja ja ominaisuuksia, ja jotka 
tuntevat romanttista ja seksuaalista vetoa 
toisiinsa. Heteronormatiivisessa ajattelussa 
tästä mallista poikkeamista pidetään 
epätavallisena ja ei-toivottuna.
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33. hetero-
normatiivisuus

Itsemääräämisoikeus eli autonomia 
tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä asioissa, 
jotka liittyvät häneen itseensä ja jotka 
hän kokee itselleen merkitykselliseksi. 
Siihen liittyy kyky ymmärtää tekojensa ja 
valintojensa seuraukset (sekä itselle että 
muille) ja kantaa vastuu sekä teoistaan että 
tekemättä jättämisistä.
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35. itsemääräämis-
oikeus

Ne henkilökohtaiset ja sosiaaliset 
omina isuudet ,  j o tka  va iku t tava t 
minäkäsitykseen ja juontavat juurensa 
ihmisen samaistumisesta yksilöihin ja 
ryhmiin.
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34. identiteetti

Normi tarkoittaa sääntöä, ohjetta, 
arvostuksen mittaa, mallia ja esikuvaa. 
Sosiaaliset normit ovat käyttäytymissääntöjä, 
joita moraalikäsitykset usein tukevat.
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36. normi



Seksuaalinen hyväksikäyttö on seksuaalista 
kanssakäymistä ilman molempien aitoa 
suostumusta. Hyväksikäytön toteutuminen 
ei edellytä yhdyntää. Myös koskettelu tai 
muu seksuaalisesti latautunut toiminta, 
esimerkiksi pornon näyttäminen vastoin 
nuoren tahtoa, voi olla hyväksikäyttöä. 
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38. Seksuaalinen 
hyväksikäyttö

Seksuaal inen väkival ta tarkoi t taa 
toisen ihmisen pakottamista johonkin 
seksuaaliseen tekoon vastoin tahtoa. Se 
voi tapahtua kotona, kaverin tai kumppanin 
luona, juhlissa, leirillä, kadulla jne. Se voi 
tapahtua myös tietokoneen välityksellä. 
Seksuaalisen väkivallan tekijä voi olla ystävä, 
kaveri, seurustelukumppani, sukulainen, 
vanhempi, harrastuksen ohjaaja, joku muu 
tuttu tai tuntematon. Tekijä voi olla nuori 
tai vanha. Tekijöitä voi olla myös useampi.
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39. Seksuaalinen 
väkivalta

Porno on aikuisille suunnattua kaupallista 
”viihdettä”, jota ei ole tarkoitettu lapsille tai 
nuorille. Toiset kiihottuvat sitä katsoessaan, 
toiset taas eivät. Ketään ei saa pakottaa 
katsomaan pornoa.

Porno on näyteltyä seksin suorittamista, 
joka ei kuvaa todellisuutta. Pornosta ei 
kannata ottaa esimerkkiä, koska oikea 
nautinnollinen seksi ja rakastelu ovat paljon 
muutakin kuin pelkkää suorittamista.
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37. porno ja 
kaupallinen seksi

Seksuaalinormit ovat seksuaalista 
käyttäytymistä ohjaavia malleja, jotka voivat 
olla hyvin ahtaita ja yksilön seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta loukkaavia.

Seksuaalinormeja haastetaan kun 
käyttäydytään eri tavalla kuin perinteiset 
sukupuoliroolit odottavat. Poikkeamat 
”normaalista” sukupuolen mukaisesta 
käyttäytymisestä voivat altistaa häirinnän 
kohteeksi joutumiselle, vaikka juuri 
”normaalin” haastaminen muuttaa normeja!
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40. Seksuaali-
normit



Sukupuolirool i t  ovat oletuksi in ja 
uskomuksiin perustuvia käsityksiä naisten 
ja miesten, tyttöjen ja poikien tyypillisistä 
ominaisuuksista ja kyvyistä. Jäykät 
sukupuoliroolit vahvistavat ajatusta siitä, 
että sukupuolta voi ilmaista ”oikein” vain 
kahdella tavalla. Sukupuolirooleilla leikittely 
voi monipuolistaa roolien välittämän kuvan 
yksilöistä ja ihmisryhmistä.
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42. Sukupuolirooli

Yhteiskunta suhtautuu lapsiin ja nuoriin 
kohdistuviin seksuaalisiin tekoihin aina 
vakavasti. Tämän takia on säädetty 
erityinen suojaikäraja, joka on 16 
vuotta. 0–16-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvat seksuaaliset teot rangaistaan 
ankarammalla asteikolla. 

Nuorta suojaava ikäraja on korkeampi, 
18 vuotta, jos vanhempi osapuoli on 
esimerkiksi nuoren opettaja, leirinohjaaja 
tai nuori on muuten alisteisessa asemassa 
aikuiseen nähden.
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43. Suojaikäraja

Sukupuolisella häirinnällä viitataan 
yksipuoliseen, ei-toivottuun huomioon, 
joka saa kohteen tuntemaan itsensä 
noloksi, pelokkaaksi, loukkaantuneeksi 
tai vihaiseksi. Sukupuolisella häirinnällä 
kuvataan käyttäytymistä, joka loukkaa 
häirinnän kohteena olevan ihmisen 
sukupuolen ilmaisua.
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41. Sukupuolinen 
häirintä

Tr a n s s u k u p u o l i s u u d e s s a  o n 
kyse  sukupuo l en  kokemises t a . 
Transsukupuolinen ihminen ei koe 
kuuluvansa siihen sukupuoleen, johon 
hänet on syntymässä määritelty ja lapsena 
kasvatettu, vaan kokee olevansa toista 
sukupuolta, sukupuoleton tai jotain muuta.
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44. transsukupuolinen



Vastikkeellisella seksillä tarkoitetaan 
tilannetta, jossa henkilöltä pyydetään 
seksuaalisia tekoja tai esimerkiksi 
kuvia lupaamalla korvaus ”palkkioksi” 
pyynnön toteuttamisesta. Korvaus voi olla 
rahaa tai esimerkiksi jonkin esineen tai 
alkoholin ostaminen/tarjoaminen, matkan 
kustantaminen tai vaikkapa asunnon 
tarjoaminen sukupuoliyhteyttä vastaan. 

Vastikkeellisessa seksissä kyse on aina 
rikoksesta silloin kun henkilö, jolta tekoa 
pyydetään, on alle 18-vuotias. Rikoksesta 
on kyse myös silloin, kun ostaja itse on alle 
18-vuotias. 
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46. vastikkeellinen seksi

Rikoksen tunnusmerkin täyttävä teksti, 
kuva tai video. Rikos voi olla esim. laiton 
uhkaus tai kunnianloukkaus.
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47. vihapuhe

Transvestisuus liittyy sukupuolen ilmaisuun. 
Transvestiitti kykenee ja haluaa ajoittain 
eläytyä toiseen sukupuolirooliin.
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45. transvestiitti

Henkilö kokee stressiä siksi, että tuntee 
o levansa vähemmistön edusta ja. 
Vähemmistöstressi voi johtua silkasta 
vähemmistöstatuksen tuottamasta 
huomiosta, joka voi olla joko negatiivista 
tai positiivista. Stressiin voi liittyä paine 
olla edustamansa vähemmistöryhmän 
”malliedustaja”.
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48. vähemmistö-
stressi



Koditon on henkilö, jolla ei ole vakituista 
tai kelvollista asuntoa. Jotkut kodittomat 
asuvat kadulla, autiotaloissa tai hylätyissä 
rakennuksissa, toiset pääsevät kodittomille 
tarkoitettuihin asuntoloihin tai asuvat 
tilapäisesti sukulaistensa tai tuttaviensa 
luona.

Oikeus kotiin on jokaiselle kuuluva 
ihmisoikeus, joka liittyy riittävän elintason 
takaamiseen.
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51. koditon

Väkivalta on käyttäytymistä, joka pelottaa, 
vahingoittaa ja loukkaa. Väkivallan kohteeksi 
voi joutua missä hyvänsä, esimerkiksi 
kotona, kumppanin luona, koulussa, 
työpaikalla, kadulla tai jossain muussa 
julkisessa tilassa. Väkivallan uhri ja tekijä 
voivat olla keitä tahansa.

Eri väkivallan muodoissa tyypillisimmät 
uhr i– tek i jä -ase te lmat  jakautuva t 
sukupuolen perusteella. Esimerkiksi naisiin 
kohdistuvan väkivallan yhteinen nimittäjä 
on se, että uhrit ovat tyypillisesti naisia 
ja tyttöjä, kun taas katuväkivalta satuttaa 
eniten nuoria miehiä ja poikia.
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49. väkivalta

Sukupuoli-identiteetti on ihmisen oma 
käsitys ja kokemus siitä, mihin sukupuoleen 
hän samaistuu tai kokee sijoittuvansa 
sukupuolten välimaastossa. Sukupuoli-
identiteetti voi olla mies, nainen tai jotain 
muuta. Kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-
identiteettiä, ja joskus identiteettiin kuuluu 
sukupuolettomuuden kokemus. Sukupuoli-
identiteetti voi muuttua koko elämän ajan.
Ihmisen sukupuoli-identiteetti ei määrää 
hänen seksuaalista suuntautumistaan.
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50. Sukupuoli -
identiteetti

Seksuaalivähemmistön muodostavat muut 
kuin heteronormin mukaiset seksuaalisen 
suuntautumisen variaatiot tai muuksi 
kuin heteroseksuaalisiksi itsensä kokevat 
henkilöt. Vähemmistöihin kuuluvat lesbot, 
homot ja biseksuaalit sekä henkilöt, jotka 
eivät koe itseään seksuaalisiksi.

© Amnesty International 2012

sananselitys

52. Seksuaali-
vähemmistö



Homofobialla tarkoitetaan lähinnä ennakko-
asenteisiin liittyvää yhteiskunnassa vallitse-
vaa tai yksilössä ilmenevää vihaa, pelkoa, 
inhoa, tai syrjintää homoseksuaalisuutta tai 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä 
kohtaan. Homofobia voi ilmentyä myös si-
säistettynä ihmisessä, joka on itse homo-, 
lesbo- tai biseksuaalinen.
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53. homofobia

Hlbti on lyhenne, joka viittaa seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin. Se muodostuu 
sanoista homot, lesbot, biseksuaaliset, 
transihmiset ja intersukupuoliset. 
LHB-kirjaimet viittaavat seksuaaliseen 
suuntautumiseen, TI-kirjaimet taas viittaavat 
sukupuoliidentiteettiin ja sukupuolen 
ilmaisuun. Lhbti-lyhenteeseen liitetään 
joskus myös Q-kirjain, joka viittaa sanaan 
queer.
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55. hlBti

Queer tarkoittaa identiteettiä, joka 
kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen 
ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä 
normeja eli kirjoittamattomia sääntöjä. Se on 
identiteetti, jonka kuvaamiseksi perinteiset 
kategoriat ovat liian rajoittavia. Queer 
ilmaisee moninaisuutta kategorisoimatta.
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56. Queer

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan ih-
misiä, joiden biologinen, sosiaalinen ja/tai 
koettu sukupuoli ei ole yhtenäisesti mää-
riteltävissä mieheksi tai naiseksi. Näitä ih-
misiä ovat mm. transsukupuoliset, trans-
genderit, intersukupuoliset, transvestiitit ja 
sukupuolettomat.

© Amnesty International 2012

sananselitys

54 Sukupuoli-
vähemmistö



Seksuaalirikollinen on seksuaalirikokseta 
tuomittu henkilö. Seksuaalirikos on sek-
suaalinen teko, joka rikkoo toisen ihmisen 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Sek-
suaalista väkivaltaa ovat raiskaus, pakotta-
minen sukupuoliyhteyteen, pakottaminen 
seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen hy-
väksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen 
nuorelta sekä paritus.

USA:ssa seksuaalirikollisista pidetään re-
kisteriä, josta selviää heidän henkilöllisyy-
tensä ja osoitteensa. Useissa osavaltioissa 
tämä rekisteri on julkinen.
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57. Seksuaali-
rikollinen

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
edustajista käytetään usein arkikielessä 
nimitystä sateenkaarikansa. Sateenkaari 
ja sen eri värit kuvaavat seksuaalisuuden 
ja sukupuolen moninaisuutta.
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58. Sateenkaarikansa


