
Satu lohikäärmelapsesta, jolla oli keltaiset varpaat 

Tässä käsitellään lapselle avautuvalla tavalla intersukupuolisuutta. Ennen aiheen käsittelyä 

lasten kanssa lue itse Mitä kasvattajan on tarpeen tietää intersukupuolisuudesta 

sivuston Minä ja kulttuuri-osion sukupuolen moninaisuutta käsittelevästä kohdasta. 

Esivalmistelut: 

Voit valmistaa jo etukäteen huovuttamalla, muovailuvahasta tai muusta materiaalista 

lohikäärmeen, jonka kehossa on sekä tytön että pojan kehon piirteitä. Voitte ihailla sitä 

ennen kuin alat kertoa satua.(ks. Kasvattajalle lisävinkkejä tämän tekstin lopusta.) 

Toimintaohje: 

Kerro satu Lohikäärmelapsesta, jolla oli keltaiset varpaat: 

Olipa kerran lohikäärmevauva, joka syntyi perheeseen hyvin odotettuna pienokaisena. 

Hänen vanhempansa olivat kovasti arvailleet etukäteen, minkä väriset varpaat pikkuisella 

olisi, ja hohtaisivatko sen suomut sineä, kultaa, oranssia vai violettia. He aprikoivat, 

mahtaako tuleva vauva olla tyttö, poika, muusu vai isu, koska heistä oli hauska kuvitella, 

millainen heidän lapsensa olisi. He olivat aivan varmoja, että se olisi ihana, olipa se 

millainen hyvänsä. Vanhemmat rakastivat jo nyt sitä hyvin paljon. He olivat vaalineet 

helmenvaaleaa munaa kotiluolaan rakennetussa pehmoisessa pesässä, jossa he huolella 

pitivät sitä lämpimänä, että pikkuinen munan sisällä kasvaisi.  

Kun muut lohikäärmeet kuulivat kohta kuoriutuvasta lohikäärmepienokaisesta, kaikki 

alkoivat odottaa jännittyneinä, mahtaako sillä olla keltaiset, oranssit vai ruskeat varpaat, 

kuinka monta harjasta sen selässä ja pyrstössä olisi, ja mahtaako se osata heti syöstä tulta. 

Vanhemmat olivat varmuudeksi varautuneet sammutuspeitteellä, koska vastasyntyneet 

lohikäärmevauvat eivät kaikki vielä osaa varoa, etteivät ne sytytä vahingossa metsäpaloja 

tai muita roihuja. Vanhemmat olivat viettäneet monia innokkaita ja kipinöiviä hetkiä 

suunnitellessaan, miten he opettaisivat pienokaista lentämään, kunhan se tulisi kyllin 

isoksi.  

Kaikki isovanhemmat, sukulaiset ja tulevat kummitkin saapuivat laaksoon, kun 

vauvalohikäärmeen kuoriutumisen aika vihdoin koitti perheen kotiluolassa. Hetki oli 

kuumaava. Isälohikäärme huomasi, että kuoreen oli syntynyt ensimmäinen, pikkuinen 

halkeama. Äitilohikäärme alkoi naputella varovasti halkeamaa suuremmaksi. 

Isälohikäärme auttoi. Railo kasvoi. Jännitys kohosi. Isälohikäärme joutui äkkiä siirtämään 

käpälänsä pois munan kuoren pinnalta, kun kuoren raosta tuprahti savua ja pieniä liekkejä. 

Aivan selvästi pikkulohikäärme osasi jo syöstä tulta! Lohikäärmevanhemmat olivat 

innoissaan ja ylpeitä pienokaisensa taidoista.  

Pitkän ahertamisen jälkeen kuori lopulta halkesi ja pieni lohikäärmevauva tuli maailmaan 

isoja silmiään räpytellen, niskaharjaksiaan ravistellen ja viiksikarvojaan väpätellen. Se oli 

niin suloinen! Kaikki isovanhemmat ja kummitkin pääsivät nyt ihastelemaan pienokaista.  

- Mutta minkä väriset varpaat sillä on? kyselivät isovanhemmat.  

Isälohikäärme kumartui tarkastelemaan lapsukaisen varpaita.  

- Kyllä ne minusta näyttävät keltaisilta, vai mitä te sanotte? hän tiedusteli heiltä. 

- Keltaisethan ne ovat, myöntelivät kaikki. - Ovatpa ne hienon näköiset!  

- Entä onko se tyttö, poika, isu vai muusu? kyseli pikkulohikäärmeen pienin serkku 

Ruuteli, joka oli itsekin vasta oppinut puhumaan.  

 

     



- Entä onko se tyttö, poika, isu vai muusu? kyseli pikkulohikäärmeen pienin serkku 

Ruuteli, joka oli itsekin vasta oppinut puhumaan.  

- Se selviää ajan myötä, kunhan pikkulohikäärme kasvaa niin isoksi, että hän osaa itse 

kertoa sen. 

- Onko sillä tytön vai pojan keho? jatkoi pienin serkku Ruuteli.  

Äitilohikäärme kumartui katsomaan pikkuista, joka tuprautti juuri savua niin, että äitiä 

alkoi vähän yskittää. 

- Meidän pienokaisellamme on ihana keho, se on vähän sekä tytön että pojan keho eli isun 

keho, äiti vastasi.  

Kaikki olivat ihastuksissaan.  

- Mutta entä, jos se haluaakin olla tyttö tai poika eikä isu? kysyi pienin serkku.  

- No sitten hän on tyttö, tai poika. Ja jos hänestä siltä tuntuu, hän voi isompana mennä 

lohikäärmetohtorille, joka voi auttaa häntä saamaan sellaisen kehon kuin hän itse haluaa. 

Ihan niin kuin naapurin setä Samariini teki silloin, kun hän oli vielä nuori lohikäärme. 

 

Tottahan Ruuteli tunsi hyvin leppoisan naapurinsetä-Samariinin, joka kertoi aina hauskoja 

juttuja pitkistä lentoretkistään. Samariinilla oli ollut nuorena isun keho eli sekä tytön että 

pojan keho, mutta koska Samariini kuitenkin oli pelkästään poika, tohtori oli auttanut 

häntä saamaan poikamaisemman kehon.  

- Mutta sitä ennen opetamme hänet lentämään ja käymme katsomassa Kultamerta ja 

Taikavuorta! äitilohikäärme iloitsi.  

- Mahtavaa! hihkui pienin serkku Ruuteli. - Pääsenkö minä mukaan? 

- Pääsethän sinä, jos vanhempasi päästävät, lupasivat pikkulohikäärmeen vanhemmat. 

Ruutelin vanhemmat nyökkäilivät myöntyvästi ja Ruuteli kiersi häntänsä kippuralle silmät 

ilosta loistaen. 

Kaikki olivat kovin onnellisia pienestä lohikäärmeestä ja sen keltaisista varpaista. Vieraat 

tuprauttivat ilmaan kukin oman savumerkkinsä onnitellakseen vanhempia ja 

pikkulohikäärmettä sen maailmaan tulosta. Pikkulohikäärme tuhisi unisena 

isälohikäärmeen sylissä ja äitilohikäärme suikkasi suukon sen käpälille. Niin vieraat 

lensivät kukin kotikonnuilleen. Pieni lohikäärme nukkui tyytyväisenä, ja sen vanhemmat 

näkivät unia Kultamerestä ja Taikavuoresta ja kaikesta siitä, mitä pikku lohikäärme tekisi 

sitten, kun se olisi kasvanut vähän isommaksi. Ja ne olivat varmoja, että pikku lohikäärme 

nauttisi lentämisestä ja uimisesta ja kaikesta, mistä lohikäärmeet nauttivat. Sen pituinen 

se. 

**** 

Näytä sadun päätteeksi (tai päiväunien jälkeen, jos käytät satua unisatuna)lapsille kuvat 

pikkulohikäärmeestä ja lue kuvateksti:  

”Pikkulohikäärme vähän isompana, ehkä koululaisena, sitten, kun hän tietää, millainen 

hän on: pikkulohikäärme on isu, ja hän on hyvin tyytyväinen hienoon kehoonsa juuri 

sellaisena kuin se on”. 

 



”Pikkulohikäärme vähän isompana, ehkä koululaisena, sitten, kun hän tietää, millainen 

hän on: pikkulohikäärme on isu, ja hän on hyvin tyytyväinen hienoon kehoonsa juuri 

sellaisena kuin se on”. 

 

Kasvattajalle lisävinkkejä: 

Kuvan lohikäärmeellä rinnat ja penis (tisut ja pippeli) ovat irrotettavissa, ne ovat 

neppareilla kiinni kehossa. Voit muovailla tai huovuttaa itse vastaavan satuhahmon. Näin 

lapset voivat leikkiä sitä, miten lohikäärmetohtori voi auttaa pikku lohikäärmettä – sitten 

kun se on kasvanut kyllin isoksi tietämään, mitä haluaa – saamaan sellaisen kehon, kuin 

hän itse haluaa, jos hän haluaa kehoonsa muutoksia.  

 

Lapsella voi olla tarvetta käsitellä ajatuksiaan ja tunteitaan liittyen omaan tai 

läheisen sukupuoleen tai sukupuoli-ilmaisuun esimerkiksi silloin, kun: 

 

 lapsen lähipiirissä joku läheinen läpikäy sukupuolen korjaushoitoja, jotka 

muokkaavat kehoa feminiinisemmäksi tai maskuliinisemmaksi  

 tai kun lapsen isä/äiti, ukki/mummi tai muu lähiaikuinen on transvestiitti, jolla on 

tarve ilmentää ajoittain sekä maskuliinista että feminiinistä puolta itsessään. 

 jos lapsi näyttää kovasti pohtivan omaa sukupuoltaan ja toivovan, että olisikin eri 

sukupuolta kuin mihin hänet on syntymässä määritelty. 

 

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. 

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. 

 


