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Rasismin vastainen työ 

Hubara, K. (2017). Ruskeat tytöt: tunne-esseitä. Like. 

- Tuo esiin ilmiöitä rasismista ja valkoisten vallan käytöstä suomalaisessa yhteiskunnassa ja avaa mm. 

kulttuurisen omimisen käsitettä konkreettisilla esimerkeillä  

Eddo-Lodge, R. (2020). Miksi en enää puhu valkoisille rasismista. Gummerus. 

- Paljon käytännön esimerkkejä etuoikeuksista ja siitä, kuinka valkoinen valtavirta voi tahtomattaan 

loukata vähemmistöjä kommenteillaan ja asenteillaan 

Keskinen, S., Seikkula, M. K., & Mkwesha, F. (2021). Rasismi, valta ja vastarinta: Rodullistaminen, 

valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa. Gaudeamus. 

 - Pohdiskelua rasismista ja valtasuhteista suomalaisessa yhteiskunnassa 

Ahmed, U., & Hirvonen, E. (2022) Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. WSOY. 

-Tätä kirjaa odotan innolla! Olen tavannut Ujunin ja hän tekee aivan upeaa työtä Suomessa mm. 

tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisyn puolesta. 

 

Feminismi: 

Perez, C. C. (2019). Näkymättömät naiset: Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu 

miehille. WSOY. 

- Loputon määrä tutkimuksin perusteltuja esimerkkejä siitä, kuinka yhteiskuntamme on rakennettu 

valkoisen miehen standardille, ja kuinka se tekee arjesta monilla tavoin epämukavaa tai jopa 

vaarallista muille. 

Solnit, R. (2019). Miehet selittävät minulle asioita. S&S. 

- Oivalluksia sukupuolten välisistä valtasuhteista arjessa, someilmiöistä (esim. #NotAllMen), 

mansplaining-käsitteestä jne. 

Silfverberg, A. (2020). Sinut on nähty. Teos. 

- Suomalaisia näkökulmia mm. sukupuolten representaatioon elokuvissa, kirjoissa ja muissa 

kulttuurin tuotteissa 

Lidman, S. (2015). Väkivaltakulttuurin perintö – Sukupuoli, asenteet ja historia. Gaudeamus. 

- Sukupuolen ja vallan pohdintaa 1500-luvulta tähän päivään, esim. miesten ja naisten roolit, miten 

naisten seksuaalisuutta on koetettu hallita, mitä valtaa aviopuolisoilla on ollut ja miten tämä 

heijastuu nykyiseen parisuhdeväkivaltaan. 

 

Sukupuolen moninaisuus: 

Ristkari, M., & Suni, N. (2018). Sukupuolena ihminen. Tammi. 

- Ihan totta! -tietokirjakilpailun nuorten sarjan voittajateos, ensimmäinen nuorille suunnattu 
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suomenkielinen teos sukupuolen moninaisuudesta. Sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää 

paremmin, mistä sukupuoli-identiteetissä ja erityisesti transsukupuolisuudessa on kyse. 

Nousikainen, S. (2020). Sukupuoleen katsomatta. Atena. 

- Kirja käsittelee yhteiskunnallisia ilmiöitä sukupuolten moninaisuuteen liittyen, esim. miksi 

sateenkaarilippu kunnantalon lipputangossa on tärkeä, mitä on vähemmistöstressi ja miksi ”kaapissa 

oleminen” on vakava terveysriski. 

Rossi, L. M. (2015). Muuttuva sukupuoli: Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa. Gaudeamus. 

- Kirja vallasta ja intersektionaalisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa – kuinka sukupuoli, 

seksuaalisuus, ihonväri, ikä ja yhteiskuntaluokka meitä määrittelevät ja mistä tekijöistä 2000-luvun 

suomalaisuus koostuu. 

 

Ei-monogamisuus: 

Hämäläinen, M. (2020). Avoimet suhteet. Kosmos. 

- Kirja esittelee ns. epätyypillisiä, ei-monogamisia parisuhdemuotoja – hyödyllinen luettavaksi sekä 

ei-monogamisuuden eettiseen harjoittamiseen että monogamisen suhteen tietoiseen valintaan. 

Perel, E., & Perel, E. (2006). Mating in captivity. HarperAudio. 

- Kirja auttaa jäsentämään nykypäivän pitkäaikaisten monogamisten suhteiden usein epärealistisia 

oletuksia ja haasteita ja ymmärtämään sitä, miksi jotkut päätyvät erilaisiin ratkaisuihin. 

 

 


