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TEATTERIESITYKSEEN LIITTYVÄ OPPIMATERIAALI yläaste- ja lukioikäisille opettajineen. 

Materiaalin on laatinut yleisötyöntekijä Hanna Häyhä. 

OPPIAINEET: äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito. 

KÄYTTÖOHJE: Tehtävät voi tehdä kokonaisuutena tai valikoiden. Tehtäviä voi soveltaa 

vapaasti. 

JOHDANTO: 

”Transihmisyydestä on puhuttu viime aikoina mediassa aika paljon, mutta usein vain traagisten ja 

synkkien kohtaloiden kautta. Mä koen, että muunkinlaisia näkökulmia kaivataan – joten tässä on mun 

omani.” – Miiko Toiviainen 

Kepeä elämäni on omakohtainen, runollinen, laulullinen, vastaansanomaton ja pohjattoman leikkisä 

monologi siitä, miten sen kertojan transtausta on kääntynyt voimavaraksi ja onnellisuuden lähteeksi. 

Miiko Toiviainen on helsinkiläinen näyttelijä, joka valmistui Teatterikorkeakoulusta keväällä 2018 ja on 

sittemmin näytellyt muun muassa Helsingin Kaupunginteatterissa, Q-Teatterissa, Turun 

Kaupunginteatterissa, Improvisaatioteatteri Stella Polariksessa ja NAMT-musikaalifestivaaleilla New 

Yorkissa. 

Esitys on valtakunnallisen Monologikilpailun 2020 voittaja.  Näyttelijäliiton äänestyksessä 2020 Miiko 

Toiviainen nimettiin monologin ansiosta Vuoden teatterinäyttelijäksi. 
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TYÖRYHMÄ: 

Näyttämöllä: Miiko Toiviainen 

Käsikirjoittajat: Miiko Toiviainen / Riikka Oksanen / Aino Pennanen 

Ohjaus: Riikka Oksanen 

Dramaturgi: Aino Pennanen 

Sävellys ja äänisuunnittelu: Eeva Kontu 

Visuaalinen suunnittelu: Sofia Palillo 

Musiikin tuotanto: Mikko Renfors 

Kiertueteknikko: Titus Torniainen 

Julisteen ja käsiohjelman kuva: Kajo Rauni 

 

TEHTÄVÄT: 

Ennen esityksen katsomista 

1. Tutustu Kepeä elämäni -esityksen johdantotekstiin ja työryhmäluetteloon. Mitä saat 

tietää esityksestä ja sen tekijöistä? Millaisia odotuksia sinulla on esityksestä? 

2. Lue tiivistetty sukupuolen moninaisuuteen liittyvä sanasto. Keskustele parin kanssa siitä, 

mitkä sanat tai käsitteet ovat teille tuttuja ja mitkä uusia. Mitä uutta opit sanastosta? 

Halutessasi tutustu laajempaan sanastoon osoitteessa: 

https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/sukupuolen-

moninaisuuden-sanasto/. 

Pohjustus: ”-- Kieli ja käsitykset ovat ajassa alati muuttuvia ja aihepiirin sanastojakin on useita. Jokaisen 

ihmisen kokemus itsestään ja identiteetistään on ainutlaatuinen, eivätkä termit varmasti koskaan tavoita 

tätä hienosyistä monimuotoisuutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus itse määritellä oma seksuaalinen 

suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä tai olla määrittelemättä niitä.” 

Sukupuolen moninaisuuden sanastoa: 

Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen 

ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen 

odotusten mukaiset.  

Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, 

kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai 

miestyypilliset.  

Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden 

väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolelta. 

Sukupuolen moninaisuus. Ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei 

ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen. 

Sukupuoleton. Kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osalle taas sukupuolettomuus voi 

olla sukupuoli-identiteetti. 
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Sukupuoli. Sukupuoli on yksi ihmisten luokittelun kategoria ja juridinen määre. Se on jatkumo, 

joka koostuu erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, 

psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista. Se on myös monelle tärkeä 

identiteetti. 

Sukupuoli-identiteetti. Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa sisäistä ymmärrystä 

sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan. 

Sukupuolisensitiivisyys on ajattelutapa, jossa huomioidaan sukupuoli ja siihen liittyvät normit ja 

niiden vaikutukset sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. 

Trans. Sanaa käytetään kuvaamaan henkilöä, jonka sukupuoli tai sukupuolen ilmaisu ei ole 

yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen yleensä liitettyjen 

odotusten mukainen, ja jotka itse määrittelevät olevansa transihmisiä. 

Transihminen. Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-

identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon 

heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin luetaan usein kuuluvan transvestiitit, 

muunsukupuoliset ja transsukupuoliset. 

Transmies on mies, joka on syntymässä määritetty tytöksi, mutta on sukupuoli-identiteetiltään 

mies. Syntymässä tytöksi määritelty mies voi viitata itseensä miehenä, transmiehenä tai 

transtaustaisena miehenä.    

Transnainen on nainen, joka on syntymässä määritetty pojaksi, mutta on sukupuoli-

identiteetiltään nainen. Syntymässä pojaksi määritelty nainen voi viitata itseensä naisena, 

transnaisena tai transtaustaisena naisena. 

Transsukupuolisuus. Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen 

syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Henkilö kokee sukupuoliristiriitaa syntymässä 

määriteltyä sukupuolta kohtaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti on 

useimmiten mies tai nainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi muunsukupuolinen. 

Transsukupuolisella ihmisellä voi olla tarve lääketieteelliselle sukupuolen korjaamiselle ja/tai 

sukupuolen juridiselle vahvistamiselle. 

Transtaustainen. Henkilö, joka sukupuolen korjauksen jälkeen ei määrittele itseään 

transsukupuoliseksi, voi tarvittaessa kuvata itseään transtaustaiseksi naiseksi tai mieheksi. 

Transvestisuus. Transvestisuus tarkoittaa, että henkilöllä on tarve ilmaista eläytymällä, 

pukeutumalla tai laittautumalla toista (binääristä) sukupuolta kuin mikä hänelle on syntymässä 

määritelty. Transvestiitti on usein tyytyväinen syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa eikä 

hänellä ole tarvetta juridisiin muutoksiin ja/tai lääketieteellisiin korjauksiin sukupuolen suhteen. 

Transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin 

ilmentää. 

Lähde: https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/sukupuolen-

moninaisuuden-sanasto/. Luettu: 31.10.2022 
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Esityksen katsomisen jälkeen 

Keskustelu- ja pohdintatehtävät: 

1. Mitä pidit Kepeä elämäni -esityksestä? Mitä pidit eri osa-alueista: käsikirjoitus ja ohjaus, 

näyttelijäntyö, lavastus, musiikki, esityksen suhde yleisöön jne.? Perustele vastauksesi. 

2. Mistä esitys kertoo? Mitkä ovat esityksen keskeiset aiheet ja teemat? Miten tulkitset 

näytelmää, mitä se kertoi sinulle? Miten tulkitset näytelmän nimeä Kepeä elämäni? 

3. Kepeä elämäni on monologi. Lue ensin alla oleva kuvaus monologimuodosta ja vastaa 

sen jälkeen parisi kanssa seuraaviin kysymyksiin: 

a) Oletko koskaan ennen nähnyt monologia? 

b) Mitä pidit Kepeä elämäni -esityksen monologimuodosta? 

c) Mitä eri rooleja näyttelijä Miiko Toiviainen esittää esityksessä? 

d) Millä tavalla Toiviainen luo monologiin rytmiä ja vaihtelua? 

Monologi tarkoittaa yksinpuhelua tai yhden näyttelijän esittämää näytelmää. Monologi 

voi siis olla yksittäinen kohtaus tai vaikka pitkä näytelmä. Monologi voi olla kohdsitettu 

suoraan yleisölle, toiselle näyttelijälle tai se voi olla roolihenkilön sisäistä pohdintaa 

ääneen. Vaikka monologin esittää yksi näyttelijä, se voi sisältää useita eri roolihahmoja, 

jotka yksi näyttelijä toteuttaa. Monologi voi olla myös musiikkiteatteria. 

 

Kirjoitustehtävät 

• Kirjoita Kepeä elämäni -esityksestä arvostelu eli kritiikki. Painota seuraavia asioita:  

Mistä näytelmä kertoo? Millainen katsomiskokemuksesi oli? Miten tulkitset esitystä? 

Keskustelkaa ensin pareittain tai pienryhmässä, millainen on hyvin kirjoitettu arvostelu. 

• Luovan kirjoittamisen tehtävä. Valitse jokin itsellesi tärkeä aihe. Kirjoita aiheesta ensin 

lyhyt päiväkirjateksti (kirjoita ajatuksenvirtaa, anna tekstin virrata vailla itsesensuuria). 

Ala työstää päiväkirjatekstiäsi eteenpäin: kirjoita päiväkirjatekstin inspiroimana lyhyt 

monologi eli yksinpuhelu (teksti saa elää, muuttua ja kehittyä). Seuraavaksi kokeile 

muuttaa monologisi sisältö dialogiksi eli vuoropuheluksi (teksti saa jälleen elää, muuttua 

ja kehittyä). Lopuksi lukekaa tekstit pareittain. 

 

Lisätehtävä 

Mediassa keskusteltiin vuosina 2020–2021 siitä, kuka voi esittää transhenkilöä teatterin 

näyttämöllä. Lue alla olevat Yleisradion uutiset ja muodosta niiden pohjalta oma mielipiteesi 

aiheesta. Voit halutessasi etsiä myös lisää uutisia ja artikkeleita, jotka liittyvät aiheeseen. 
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https://yle.fi/uutiset/3-11541526 (Kansallisteatteri kiinnitti miesnäyttelijän transhenkilön 

rooliin – ensi-ilta siirtyy transtaiteilijan kritiikin seurauksena: "Meidät nähdään miehinä 

mekoissa") 

https://yle.fi/uutiset/3-12106360 ("Jos sopivaa transnaista ei löydy, musikaali kannattaisi 

jättää tekemättä" – keskustelu roolituksesta käynnistyi ennen esiintyjähaun päättymistä) 

 

 

 

 

PALAUTETTA? Käytitkö oppimateriaalia? Haluatko antaa palautetta materiaalista, esityksestä 

tai teatterikäynnistänne ylipäätään? Lähetä mielipiteesi ja parannusehdotuksesi meille 

sähköpostitse info@espoonteatteri.fi tai täytä palautelomake nettisivuillamme 

www.espoonteatteri.fi Kiitos! 


