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Muusut, isut, tytöt ja pojat - askartelu 

 
Tässä askartelussa käsitellään lapselle avautuvalla tavalla sukupuolen moninaisuutta ja sitä, että 

kehosta ei voi suoraan nähdä, mitä sukupuolta ihminen on. Ennen aiheen käsittelyä lasten kanssa 

lue itse Mitä kasvattajan on tarpeen tietää sukupuolen moninaisuudesta sivuston Minä ja 

kulttuuri-osion sukupuolen moninaisuutta käsittelevästä kohdasta. 

Sovella tehtävää ikätasoisesti lapsen hienomotoriset, kognitiiviset ym. taidot huomioon ottaen. 

Tehtävä sopii ainakin viskareille ja eskareille. 

 

Materiaalit: 

 

Hahmot eli tyypit eli kehot eli paperinuket kuvaavat  sitä, millaiseen kehoon ihminen on syntynyt: 

sininen hahmo = tytön keho 

keltainen hahmo = pojan keho 

vihreä hahmo = isun keho eli intersukupuolinen keho, eli kehossa on niin tytön kuin pojan fyysisiä 

piirteitä 

 

Aivot ja sydämet kuvaavat sitä, mikä on ihmisen identiteetti eli miksi hän itsensä tuntee: 

siniset aivot ja sydämet = tyttö 

keltaiset aivot ja sydämet = poika 

vihreät aivot ja sydämet = isu eli intersukupuolinen 

violetit aivot ja sydämet = muusu eli muunsukupuolinen 

 

 

Esivalmistelut:  

Laminoitujen mallien valmistaminen: 

Tulosta ja leikkaa ihmishahmot (yksi sininen, yksi keltainen ja yksi vihreä) ja tulostaa ja leikkaa 

aivot ja sydämet (siniset, keltaiset, vihreät ja violetit) ja laminoi nämä kaikki. Löydät  paperinuket ja 

aivot ja sydämet tältä sivulta: Paperinuket_aivot_ja_sydamet_askartelu 

 

Kiinnitä sydämien ja aivojen nurjalle puolelle sinitarraa (tai liimaa niihin tarrakangasta, jolloin 

aivojen ja sydämien kohdalle hahmoissa tulee tarrakankaan vastapalat). Näin aivot ja sydämet voi 

kiinnittää paikoilleen laminoituihin ihmishahmoihin. Malleja voi käyttää myös eräänlaisena 

palapelinä eli voit antaa lasten sovitella kullekin tyypille minkä vain sukupuolen aivoja ja sydämiä.  

Lasten askartelua varten tulosta kullekin lapselle omat arkit päiväkodin resurssien ja lasten iän 

mukaan. 

 

 

Toimintaohje: 

 

Aloita kertomalla:  

Olipa kerran ihmisiä. Joillakin ihmisillä oli tytön keho (näytä kuvaa sinisestä hahmosta). Toisilla 

taas oli pojan keho (näytä kuvaa keltaisesta hahmosta). Joillakin ihmisillä taas oli isun keho, eli 

sellainen keho, joka oli vähän tytön ja vähän pojan (näytä kuvaa vihreästä hahmosta). Keho ei 

kuitenkaan kertonut, oliko ihminen tyttö, poika, isu vai kenties muusu. Mutta kaikilla ihmisillä on 

aivot ja sydämet, jotka osaavat kertoa tämän asian. Siniset aivot ja sydämet kertovat, että ihminen 

on tyttö. Keltaiset aivot ja sydämet kertovat, että ihminen on poika. Vihreät aivot ja sydämet 

kertovat, että ihminen on isu eli sekä tyttö että poika. Violetit aivot ja sydämet kertovat, että 

ihminen on jotakin muuta, eli muusu. 
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Alustuksen jälkeen jaa lapsille omat arkit: anna kullekin lapselle yksi ihmishahmoarkki ja muutamia 

kappaleita kutakin väriä aivoja ja sydämiä (ikätasoisesti leikkaamisharjoituksena). Vaihtoehtoisesti 

voit jakaa värittömiä aivoja ja sydämiä ja antaa lasten itse värittää ne. Pidä mielessä ja muistuta 

lapsia siitä, miten tässä askartelussa kuvataan tyttöjä (sinisillä), isuja (vihreillä), muusuja 

(violeteilla) ja poikia (keltaisilla) aivoilla ja sydämillä. Jaa siis vain keltaiset, siniset, vihreät ja 

violetit kynät. Muistuta, että oikeastihan kaikki värit kuuluvat kaikille. Kukin lapsi saa leikata 

itselleen hahmoja ja erivärisiä aivoja ja sydämiä ja joko liimata tai kiinnittää esim. sinitarralla aivot 

ja sydämet hahmoilleen. Voit myös jakaa lapsille värittämättömiä aivoja ja sydämiä ja antaa heidän 

itse värittää ne. 

 

Lapset voivat lisäksi halutessaan piirtää ja leikata hahmoille leluja, roolivaatteita ja muita tavaroita, 

kuten kruunuja, tonttulakkeja, keijukaismekkoja, miekkoja, lastenvaunuja jne., joilla hahmot voivat 

leikkiä. Muistuta, että kuka vain voi leikkiä ihan millä vain leluilla ja käyttää juuri sellaisia vaatteita 

kuin haluaa. 

 

Kannusta lapsia leikkimään hahmoillaan. 

 

Tallenna lapsen leikkaamat hahmot ja näille piirtämät ja leikkaamat lelut ja vaatteet kasvun 

kansioon 

 

Muista kertoa vanhemmille, että päiväkodissa on avarrettu perinteistä käsitystä sukupuolesta, jotta 

pystytään ottamaan huomioon kaikenlaiset ihmiset. Näin vältyt väärinkäsityksiltä ja 

salamyhkäisyydeltä. Kerro vanhemmille, että päiväkodissa on tärkeää käsitellä sukupuolta ja sen 

moninaisuutta riippumatta siitä, onko juuri sillä hetkellä hoidossa lapsia, joiden elämässä 

intersukupuolisuus tai transihmisyys tulee tavalla tai toisella esiin (esimerkiksi jonkun lapsen 

läheisen kautta). 

  

 

Sanastoa: 

Isunkehoinen ihminen on syntynyt kehoon, joka ei oikeastaan ole tytön eikä pojan keho, vaan se 

on ehkä vähän molempia tai ei kumpaakaan. Isunkehoinen lapsi voi olla isu, tyttö, poika tai muusu. 

Isut ovat kuitenkin samanlaisia kuin muutkin, heidän kanssaan on ihan samanlaista leikkiä kuin 

muidenkin lasten ja aikuisten. 

Muusu eli muunsukupuolinen on sellainen ihminen, joka ei tunne olevansa tyttö tai poika. Hän voi 

tuntea olevansa vähän molempia tai sitten ei kumpaakaan, vaan jotain ihan omanlaistaan. 

Useimmilla muusuilla on joko tytön tai pojan keho, mutta jollakin muusulla voi olla myös isun 

keho. 

Osa muunsukupuolisista lyhentää sukupuoltaan kuvaavan sanan muusuksi. Kaikki eivät tästä 

lyhenteestä pidä, joten ethän käytä sitä muista ihmisistä ilman heidän suostumustaan. 

 


