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SEKSUAALIKASVATUSMALLIN
KÄYTTÄJÄLLE
Kädessäsi on nuorisotyön toteutukseen suunniteltu seksuaalikasvatusmalli. Materiaali on tarkoitettu nuorisotyön tueksi, helpottamaan ikätasoista ja jatkuvaa seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatusmalli soveltuu viidesluokkalaisista ylöspäin. Seksuaalikasvatusmalli on laadittu niin, että
se tukee terveystiedon opetussuunnitelman tavoitteita ja sitä voidaan hyödyntää soveltuvin osin
opetussuunnitelman toteuttamiseen. Mukana ovat luokkakohtaiset sisältömallit, joiden avulla
seksuaalikasvatuksen toteuttaminen on helppoa niin koulumaailmassa kuin vapaa-ajantoiminnoissakin. Seksuaalikasvatusmallin ensimmäisessä osiossa perehdytään seksuaalikasvatukseen
ja seksuaalikasvattajana toimimiseen. Toinen osio koostuu koulutusasteittain suunnitelluista oppituntikokonaisuuksista, joissa on eritelty alakouluikäiset, yläkouluikäiset sekä toisen asteen opiskelijat. Mallin kolmannessa osiossa esitellään toiminnallisia harjoitteita seksuaalikasvatuksen tueksi
nuorten vapaa-ajalle.
Tässä seksuaalikasvatusmallissa korostuu erityisesti nuorisotyöllinen näkökulma, jolloin seksuaalikasvatuksessa pyritään ohjaamaan nuoren kehittymistä itsenäiseksi ja omat tarpeensa ja pyrkimyksensä tuntevaksi yksilöksi. Seksuaalikasvatus on suunnattu kaikille nuorille, eikä yhtään nuorta
ihmistä suljeta sen ulkopuolelle. Mallin työstämisessä on otettu huomioon nuorisotyön eetos, arvot
ja toimintatavat. Nämä nuorisotyön periaatteet ovat yhdistetty ajatukseen siitä, että seksuaalisuuden kehittyminen on elinikäinen prosessi, jota tuetaan jatkuvalla, nuorten tarpeisiin ja toiveisiin
huomioon ottavalla seksuaalikasvatuksella.
Nuorisotyön toteutettavaksi tarkoitetun seksuaalikasvatusmallin avulla saat hyödyllisiä ja käytännöllisiä menetelmiä seksuaalikasvatuksen tueksi. Tässä seksuaalikasvatusmallissa on hyödynnetty
laajasti seksuaalikasvatuksen perusteoksia, joiden lähdetiedot olemme esitelleet mallin viimeisillä
sivuilla.
Hedelmällistä seksuaalikasvatusta!
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PUHUTAAN
SEKSUAALISUUDESTA
Kaikkien aikuisten tehtävänä on tukea nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Seksuaalikasvatus on
yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Seksuaalisuus on nuorille samaan aikaan jännittävä ja mielenkiintoinen aihe. Siitä voi olla vaikea puhua ja usein keskustelutilanteet saattavat tuntua nuorista kiusallisilta. Koska aikuisten kanssa puhuminen voi olla haastavaa, keskustelevat nuoret keskenään eikä tällöin nuorten saama tieto ole välttämättä faktoihin perustuvaa. Tämän seurauksena
nuorten keskuudessa liikkuu uskomuksia ja tarinoita liittyen seksiin ja seksuaalisuuteen. Näin
ollen on tärkeää, että nuoret saavat asiallista ja oikeaa tietoa aikuiselta, jolla on valmiuksia ja,
joka haluaa keskustella seksuaalisuudesta nuorten kanssa. Hyvän ja laadukkaan seksuaalikasvatuksen tavoitteena onkin tehdä seksuaalisuudesta arkipäiväisempää.
Seksuaalisuudesta puhumisen onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että nuori ja työntekijä
ymmärtävät mitä toinen tarkoittaa käyttäessään keskeisiä seksuaalisuuteen liittyviä käsitteitä.
On tärkeää, että ammattilainen selvittää kuulijalle puhuessaan käyttämät termit ja käsitteet. On
myös tavallista, että luontevia sanoja seksuaaliselle keholle on vaikea löytää, jonka vuoksi puhe
menee helposti epämääräiseksi ja riski väärinymmärryksille kasvaa. Aikuisen on hyvä miettiä
oma sanastonsa valmiiksi. Nuorten on helpompi vastaanottaa aikuisen sanoma, kun hän käyttää
sanoja ja ilmaisuja, jotka sopivat hänelle. Löydät tämän seksuaalikasvatusmallin lopusta
keskeisimmät seksuaalikasvatukseen liittyvät käsitteet.

Nuorisotyöntekijä seksuaalikasvattajana
Nuorisotyöntekijä näkee työssään jatkuvasti kuhinaa nuorten ihastuessa, seurustellessa ja eron
hetkissä sekä lisäksi nuorten pohtiessa omaa seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään. Perinteisesti seksuaalikasvatus ei ole kuulunut suunnitelmallisena ja tavoitteellisena
kokonaisuutena kunnallisen nuorisotyön toteutettavaksi. Harvat nuorisotyöntekijät ovat saaneet
koulutusta seksuaalikasvatukseen liittyen, eikä työntekijöillä ole mahdollisesti akateemista pätevyyttä järjestää seksuaalikasvatusta kouluissa. Tulee kuitenkin muistaa, että seksuaalikasvatusta
voi antaa kuka tahansa, joka on tutkinut omaa arvopohjaansa ja tiedostaa omat lähtökohtansa
kasvattajana. Seksuaalikasvattajan tulee esittää itselleen kolme kysymystä: miksi seksuaalikasvatan, miten seksuaalikasvatan ja mitkä ovat ne sisällöt, jotka haluan dialogiin nuoren kanssa
tuoda. Lähtökohtana on se, että nuoren on tultava kuulluksi opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hyvän seksuaalikasvatuksen tulisi välittää myönteinen kuva seksuaalisuudesta ja sen
moninaisuudesta, samalla opettaen nuoret käyttäytymään vastuullisesti.
Seksuaalikasvatus mielletään usein koulun ja terveydenhuollon tehtäväksi. Kuitenkin koulujen
resurssit koetaan rajallisiksi, jolloin nuorisotyön mahdollisuudet on syytä ottaa huomioon. Nuorisotyön ammattilaiset työskentelevät konkreettisesti nuorten parissa myös vapaa-ajalla ja usein
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nuorten silmin nähtynä nuorisotyöntekijä on luotettava ulkopuolinen aikuinen, kenelle nuoret
voivat elämästään kertoa. Nuorisotyön ammattilaiset ovat siis luonnollisessa kontaktissa nuoriin
ja ovat tärkeässä roolissa myös nuoren seksuaalisen kasvun tukemisessa. Nuorisotyössä seksuaalikasvatus voi tapahtua esimerkiksi seksuaalineuvontana kahdenkeskisissä tai pienen ryhmän
kanssa käydyissä keskusteluissa, nuorisotiloissa erilaisissa teemailloissa tai kouluissa opetukseen
sisällytettynä.
Seksuaalikasvatuksen tehtävänä on edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Seksuaalikasvatusta voi tapahtua sekä virallisella että epävirallisella taholla, ja se alkaa varhaislapsuudesta
jatkuen läpi nuoruuden ja aikuisuuden. Sen osa-alueita ovat:
· Seksuaalivalistus, joka on yksisuuntaista tiedon jakamista
· Seksuaaliopetus, joka on ryhmässä tapahtuvaa opetusta ja
mahdollistaa reflektoinnin
· Seksuaalineuvonta, joka tarkoittaa yhdelle tai kahdelle ihmiselle tarjottavaa
dialogista apua
· Seksuaaliohjaus, eli tavoitteellista ja tilannekohtaista toimintaa, jota voidaan
tehdä kaikissa hoito- ja ohjaustyön kohtaamisissa

On tärkeää huomata, että nuoret tarvitsevat sekä epävirallista että virallista seksuaalikasvatusta, jotka täydentävät toisiaan. Virallisella seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan eri opetustahojen
tarjoamaa kasvatusta ja epävirallisella esimerkiksi vanhempien kautta saatavaa
seksuaalikasvatusta.

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa
Seksuaalikasvatuksen standardien tehtävänä on vastata seksuaaliterveyteen liittyviin haasteisiin Euroopassa, sekä edistää kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on puolueetonta, tieteellisesti paikkansapitävää tietoa seksuaalisuuden kaikista
osa-alueista. Lapsia ja nuoria autetaan myös kehittämään taitoja, joiden avulla he voivat toimia
näiden tietojen pohjalta. Seksuaalikasvatusstandardit tähtäävät siihen, että lasten ja nuorten seksuaalisuus voi kehittyä tyydyttävällä, positiivisella ja terveellä tavalla. Standardit kertovat, mitä
lasten ja nuorten tulisi tietää kussakin kehitysvaiheessa, millaisia tilanteita heidän pitäisi kyetä
ratkaisemaan eri ikäisenä ja mitä arvoja ja asenteita heille täytyy kehittyä. Tässä seksuaalikasvatusmallissa standardit esitellään jokaisen ikäryhmän kohdalla niiltä osin kuin ne mallin sisältöihin kuuluvat. Kaikki standardit löydät liitteestä 1.
Lisätietoa aiheesta: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80220/039844e2c540-4e81-834e-6f11e0218246.pdf?sequence=1
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SEKSUAALIKASVATUKSEN
TOTEUTTAMINEN KOUVOLAN
NUORISOPALVELUISSA
Kouvolan kouluilla noudatetaan kaupungin lasten ja nuorten palveluiden laatimaa hyvinvointioppimissuunnitelmaa, mikä on liitetty osaksi yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa.
Hyvinvointioppimiskokonaisuuden toteuttamisen periaatteet ovat osallisuus, asiakaslähtöisyys,
monialaisuus ja -ammatillisuus. Hyvinvointioppimissuunnitelman mukaisesti seksuaalikasvatus
alkaa alakoulussa, jolloin opetussuunnitelmassa keskitytään lapsesta nuoreksi kasvamiseen.
Kahdeksannella vuosiluokalla korostuu nuoren omat valinnat suhteessa seksuaalisuuteen, itsetuntoon ja tunnetaitoihin. Hyvinvointioppimissuunnitelman mukaisesti toisella asteella tulisi nuorille
tuoda tietoa seksuaalisuudesta itsenäisen elämän hallinnan näkökulmasta.
Kouvolan kaupungin kouluissa seksuaalikasvatusta toteuttavat pääsääntöisesti koulut omien
opetussuunnitelmiensa mukaisesti. Kouvolan nuorisopalvelut tarjoaa kouluille seksuaalikasvatusoppitunteja tukemaan opetussuunnitelman tavoitteita. Nuorisopalveluiden seksuaalikasvatusmallin yksi osa on kahdeksasluokkalaisille suunnattu viiden oppitunnin kokonaisuus, joista koulu
voi halutessaan valita koko oppituntikokonaisuuden tai vain osan oppitunneista. Yhden seksuaalikasvatustunnin kesto on 45 minuuttia. Pakettiin kuuluu seksuaalisuuden portaat, nuorten seksuaalioikeudet, seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy, seksuaalinen tasavertaisuus sekä
kondomiajokortti. Tunteja pitävät koulunuorisotyöntekijät, erityisnuorisotyöntekijät sekä vierailevat luennoitsijat. Oppitunteja kehitetään aktiivisesti oppilailta saatujen palautteiden mukaisesti,
jotta nuoret tulevat kuulluksi ja heille tarjotaan ajankohtaista nuorille suunnattua seksuaalikasvatusta.
Vinkkejä ja toimintaohjeita,
kun olet järjestämässä seksuaalikasvatusta yläkoulussa:
· Sovi koulun seksuaalikasvatuksesta vastaavan opettajan (terveystieto) kanssa
oppituntien järjestämisestä. Esittele oppituntien kuvaukset –esite (Liite 3) opettajalle ja pohtikaa yhdessä, mitä oppitunteja valitaan. Hyödynnä oppituntien pitämisessä mahdollisuuksien mukaan koulun henkilöstöä, kutenkuraattoria, psyykkaria
ja terveydenhoitajaa. Työpariksi voi pyytää myös muita nuoriso-ohjaajia sekä
erityisnuorisotyöntekijää.
· Oppituntimallit on suunniteltu seksuaalikasvatusstandardien mukaisesti. Työntekijä voi muokata oppitunteja haluamallaan tavalla kohderyhmän ja omat valmiudet
huomioiden. On kuitenkin tärkeää huolehtia, että aikaa jää riittävästi keskustelulle
ja purulle kaikkien harjoitteiden ja videoiden jälkeen.
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· Seksuaalikasvatuksen toteuttamisen muoto voi vaihdella kouluittain. Oppitunnit
voi toteuttaa terveystiedon oppituntien yhteydessä useamman viikon aikana. Kouluilla voidaan järjestää myös seksuaalikasvatusviikko, jonka jokaisena päivänä
pidetään oppitunteja eri teemalla. Oppilaille voidaan järjestää myös seksuaalikasvatuspäivä, jolloin koulupäivän jokaisella tunnilla pidetään jokin seksuaalikasvatusaiheinen oppitunti.

ESIMERKKI SEKSUAALIKASVATUSVIIKON TOTEUTTAMISESTA

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

SEURUSTELU JA
SEKSUAALISUUS OPPITUNTI

NUORTEN
SEKSUAALIOIKEUDET OPPITUNTI

SUKUPUOLEN
JA SEKSUAALISEN
SUUNTAUTUMISEN
MONINAISUUS OPPITUNTI

SEKSUAALISEN
HYVÄKSIKÄYTÖN
JA VÄKIVALLAN
EHKÄISY -OPPITUNTI

KONDOMIAJOKORTTI

ESIMERKKI SEKSUAALIKASVATUSPÄIVÄN TOTEUTTAMISESTA

8A

8B

8C

8D

1. TUNTI

SEKSUAALISEN
SUUNTAUTUMISEN JA
SUKUPUOLEN
MONINAISUUS –LUENTO
KAIKILLE

SEKSUAALISEN
SUUNTAUTUMISEN JA
SUKUPUOLEN
MONINAISUUS –LUENTO
KAIKILLE

SEKSUAALISEN
SUUNTAUTUMISEN JA
SUKUPUOLEN
MONINAISUUS –LUENTO
KAIKILLE

SEKSUAALISEN
SUUNTAUTUMISEN JA
SUKUPUOLEN
MONINAISUUS –LUENTO
KAIKILLE

2. TUNTI

SEKSUAALISEN
HYVÄKSIKÄYTÖN JA
VÄKIVALLAN EHKÄISY

NUORTEN
SEKSUAALI-OIKEUDET

SEURUSTELU
JA SEKSUAALISUUS

KONDOMIAJO-KORTTI

3. TUNTI

KONDOMIAJOKORTTI

SEKSUAALISEN
HYVÄKSIKÄYTÖN JA
VÄKIVALLAN EHKÄISY

NUORTEN
SEKSUAALI-OIKEUDET

SEURUSTELU
JA SEKSUAALISUUS

4. TUNTI

SEURUSTELU
JA SEKSUAALISUUS

KONDOMIAJOKORTTI

SEKSUAALISEN
HYVÄKSIKÄYTÖN JA
VÄKIVALLAN EHKÄISY

NUORTEN
SEKSUAALI-OIKEUDET

5. TUNTI

NUORTEN
SEKSUAALI-OIKEUDET

SEURUSTELU
JA SEKSUAALISUUS

KONDOMIAJOKORTTI

SEKSUAALISEN
HYVÄKSIKÄYTÖN JA
VÄKIVALLAN EHKÄISY
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· Tiedota erityisnuorisotyöntekijöitä, milloin ja miten seksuaalikasvatus toteutetaan koulullasi ja varaa tarvittavat välineet hyvissä ajoin. Erityisnuorisotyöntekijöiltä löytyvät kaikki seksuaalikasvatukseen tarkoitetut tarvikkeet, kuten kondomiajokorttivälineet ja seksuaalikasvatusaiheiset kortit
· Oppitunneille voi pyytää myös vierailijoita. Esimerkiksi sukupuolen ja
seksuaalisuudenmoninaisuudesta kouluilla käyvät puhumassa
Setan kouluttajat tai kokemusasiantuntijat. Setan luennoitsijaa voi kysyä
osoitteesta www.lahdenseta.fi tai www.seta.fi.
· Seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy -oppitunnilla
yhteistyökumppaninamme on Suomen DELFINS ry, ja oppitunnin pitää
aiheeseen koulutettu nuorisotyöntekijä. Mikäli koulu haluaa luennon, jolle
osallistuu koko ikäluokka kerrallaan, voi
maksutonta luennoitsijaa kysyä Suomen DELFINS ry:ltä sähköpostitse
info@suomendelfins.fi
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SEKSUAALIKASVATUS
ALAKOULUIKÄISILLE
Alakoulun seksuaalikasvatuksen teemoja ovat tunne- ja turvataidot sekä väkivallan ehkäisy.
Lapset alkavat kiinnostua seksuaalisuudesta ja sen muutoksista. Puberteetti ajoittuu ala- ja
yläkoulun siirtymävaiheeseen ja yläkoulun aikaan. Tiedot muutoksista tulee kuitenkin opettaa
jo ennen kuin kehon muutokset alkavat. Alakouluikäisten nuorten tulee tunnistaa rajoja, omia
oikeuksia ja seksuaalisuuteen liittyvää tematiikkaa, jotta he myös tunnistavat, kun rajoja rikotaan.
Tässä ikäryhmässä perinteinen kehollisuuteen ja sen muutoksiin keskittyvä seksuaalikasvatus on
kyllä paikallaan, mutta sen tukena olisi tärkeää olla myös ihmissuhde- ja tunnetaitoihin liittyvää
kasvatusta.

Tunteet ja vuorovaikutustaidot –oppituntimalli
45 min / 5 –luokkalaiset / Mielenterveys voimaksi –kuvakortit /
Perustunnekortit /Missä tunteet tuntuvat -moniste
Oppitunnin tavoitteet seksuaalikasvatusstandardien mukaisesti:
Lapsille kerrotaan eri tunteista, kuten kiinnostuksesta, rakastumisesta, ristiriitaisista
tunteista, epävarmuudesta, häpeästä, pelosta ja mustasukkaisuudesta. Lapsia
opetetaan muun muassa ilmaisemaan eri tunteita, rajoja ja tarpeita sekä tunnistamaan
ja kunnioittamaan niitä itsessään ja muissa. Lapsia on autettava ymmärtämään tunteita
ja arvoja sekä kunnioittamaan muita ja muiden yksityisyyttä. Oppitunnilla harjoitellaan
rentoutumista ja tunteiden säätelyä.

1. Tunnegallup
Tarvitset harjoituksen toteuttamiseen Mielenterveys voimaksi -kuvakortit
Istutaan piirissä. Osallistujat valitsevat kuvakorteista omaa nykyistä tunnetilaa
kuvaavan kortin tai värin ja kertovat tunteesta kortin avulla toisilleen.
Mitä ja miksi tunteet ovat: Tunteella tarkoitetaan, että kehossa ja mielessä tuntuu
joltakin. Tunteet saavat meidät usein toimimaan ja tekemään jotakin. Tunteet ovat
yksilöllisiä: ihmiset voivat kokea samoissa tilanteissa hyvinkin erilaisia tunteita.
Tunteita opitaan tunnistamaan ja nimeämään pienestä pitäen.
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2. Keskustelu pienryhmissä/pareittain:
Mitä perustunteita on olemassa?
Rakkaus: Rakkaus on tunne, joka syntyy aivoissa, tuntuu kehossa ja sitä voidaan
osoittaa toiselle teoissa sekä puheissa. Rakkaus on biologinen reaktio, joka saa
ihmiset kiintymään toisiinsa ja pitämään toisistaan huolta. Rakkaus on erilaista,
riippuen ketä rakastaa: vanhempia, ystäviä, lemmikkieläintä, kavereita, sukulaisia,
harrastuskavereita, kumppania.

Ilo: Ilo tekee keveäksi ja antaa hyvää virettä. Se värittää todellisuutta miellyttävään suuntaan ja ohjaa tekemään lisää sitä, mikä tuntuu hyvältä.

Viha: vihantunnetta tarvitaan, jotta tunnistaisimme omat rajamme, reviirimme sekä
itsellemme tärkeät asiat. Vihan eri tunteet liikkuvat pienestä ärtymyksestä silmittömään raivoon, mutta parhaimmillaan ne tuovat lisävirtaa tekemiseen ja auttavat
saavuttamaan tavoitteita.

Suru: Suru auttaa hidastamaan tahtia ja pysähtymään silloin, kun menetämme jotain merkityksellistä, jota ei voi saada takaisin. Suru auttaa myös näkemään, mikä
on itselle tärkeää. Suru tekee meidät helpommin lähestyttäväksi ja antaa muille
mahdollisuuden lohduttaa.

Pelko: Pelon avulla tunnistamme vaaroja ja pysymme turvassa, kun jokin uhkaa
meitä. Pelko voi saada meidät kokemaan asiat uhkaavina.

Hämmästys: Hämmästys (myös yllätys) on lyhyt tila, jossa ihminen tai eläin kokee säpsähdysreaktion odottamattoman tapahtuman takia.

Inho: Inho on voimakas vastenmielisyyden tunne.

· Perustunteet: rakkaus, ilo, viha, suru, pelko, hämmästys ja inho, ovat kaikille kulttuureille yhteisiä, ja niitä ilmaistaan samanlaisilla ilmeillä ja eleillä. Mielialalla tarkoitetaan pitempikestoista
olotilaa siitä, millainen vire päivän aikana on. Joskus sanotaankin, että on noussut väärällä
jalalla sängystä - tällöin voi olla apea tai ärtynyt olo jopa koko päivän ajan.
· Tunteet vaihtelevat nopeastikin päivän aikana, mieliala voi pysyä koko päivän samana.
· Omien tunteiden tunnistamisen kautta on helpompi ymmärtää myös toisia ja heidän tunteitaan,
eli kokea empatiaa.
· Kaikki tunteet ovat sallittuja, ei ole väärin tuntea erilaisia tunteita.
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Mitä elämä olisi ilman tunteita –keskustelu
Keskustelun tueksi:
Jokainen valitsee tunteen, ja kuvittelee miltä elämä tuntuu ilman sitä tunnetta.

3. Missä tunteet tuntuvat -harjoite
Keskustelun tueksi:
· Vihan tunne aktivoi voimakkaasti kehon yläosia, varsinkin sydämen seutua,
käsiä ja kasvoja.
· Pelon tunne aktivoi päätä, ylä- ja keskivartaloa, käsiä ja jalkojakin hieman,
mutta erityisen voimakkaasti sydämen aluetta.
· Ilon tunne aktivoi lähes koko kehoa, kaikkein voimakkaimmin
rintakehää ja päätä.
· Surun tunne aktivoi rintakehää ja osia kasvoista, mutta lamaannuttaa
käsivarsia ja varsinkin jalkoja.

4. Palleahengitys -harjoitus
Kerro nuorelle: Voit käyttää tätä harjoitusta esimerkiksi, kun olet hermostunut ja
haluat rauhoittua; et saa nukahdettua illalla, kun ajatukset juoksee mielessä; jännität tulevaa
koetta etkä pysty keskittymään lukemiseen. Voit tehdä hengitysharjoitusta seisten, istuen tai
vaikka sängyllä maaten.
Keskitä ajatukset sekä huomiosi vain hengitykseen ja anna muiden mieleen
nousevien ajatusten mennä menojaan.
Aloitetaan…
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Istu mukavasti tuolilla:
1. Laita oikea käsi rintakehän päälle.
2. Laita vasen käsi pallea päälle (navan yläpuolelle).
3. Hengitä sisään niin, että vatsa pullistuu kuin ilmapallo mutta rintakehän
päällä oleva käsi pysyy mahdollisimman paikoillaan.
4. Hengitä ulos.
5. Pidä hartiat rentoina.
6. Hengitä normaaliin, rauhalliseen tahtiin.
7. Voit pikkuhiljaa pidentää sisään ja ulos hengityksen kestoa laskemalla
ensin sisään hengittäessä kahteen – ulos hengittäessä kahteen, sitten
kolmeen, neljään… Pääsetkö kuuteen asti?
Keho pikkuhiljaa rentoutuu, kun keskityt rauhassa vain hengitykseen ja havainnoimaan,
miten sisään ja ulos hengitys nostaa palleaa vuorotellen ylös-alas.

5. Jännitä ja rentoudu -harjoitus
Kerro nuorelle: Voit käyttää tätä harjoitusta jos esim. olet levoton, hermostunut tai jännittynyt
ja haluat rentoutua. Esim. jännität seuraavan päivän koetta ja et pysty
keskittymään lukemiseen tai et saa illalla nukahdettua. Kotona voit tehdä tämän harjoituksen
joko istuen tai sängyllä maaten.
Tehdään luokassa ensin keskittymisharjoitus, minkä avulla harjoitellaan
huomion kiinnittämistä pyydettyyn kohtaan (ja vain siihen kohtaan).
1. Laita kämmenet pöydälle vierekkäin, sormet suorina.
2. Nosta sormia järjestyksessä ylös alustasta – ensin molemmat peukalot,
sitten molemmat etusormet, …keskisormet, …nimettömät, …pikkurillit.
3. Pystytkö nostamaan yhtä aikaa peukalot ja pikkurillit?
4. Pystytkö nostamaan yhtä aikaa peukalot ja keskisormet?
5. Pystytkö nostamaan yhtä aikaa etusormet ja nimettömät?
6. Pystytkö nostamaan yhtä aikaa keskisormet ja pikkurillin?

11

Jännitä ja rentouta –harjoitus
HUOM.
- Keskity siihen, että jännität ja rentoutat vain sitä lihasta, mitä kulloinkin
pyydetään. Käydään läpi eri lihakset varpaista päähän asti.
- Pidä jännitystä yllä n.5-8 sekuntia ja anna rentoutua.
- Havainnoi miltä jännitys tuntuu ja miltä sitten, kun annat kehonkohdan
rentoutua. Huomaatko eron?

Aloitetaan…
- Istu mukavasti tuolilla, jalkapohjat lattialla, kädet rennosti sylissä
- Jännitä varpaat haralleen, pidä jännitys – rentouta
- Ojenna nilkat suoriksi, pidä jännitys – rentouta
- Jännitä pohkeet, pidä jännitys – rentouta
- Jännitä reidet, pidä jännitys – rentouta
- Jännitä pakarat, pidä jännitys – rentouta
- Jännitä sormet haralleen, pidä jännitys – rentouta
- Purista kädet tiukasti nyrkkiin, pidä jännitys – rentouta
- Jännitä käsivarret suoriksi, pidä jännitys – rentouta
- Jännitä hauikset, pidä jännitys – rentouta
- Jännitä vatsalihakset, pidä jännitys – rentouta
- Jännitä hartiat (eli nosta hartiat tiukasti ylös korviin), pidä jännitys – rentouta
- Jännitä niskaa, pidä jännitys – rentouta
- Pure hampaat yhteen, pidä jännitys - rentouta
- Kurtista kulmat/kulmakarvat yhteen, pidä jännitys –rentouta
- Nosta kulmakarvat ylös (ihan kuin hämmästyisit), pidä jännitys – rentouta
Harjoitus päättyy
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6. Purku
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Missä tunteet tuntuvat -moniste
ILO VIHA SURU AHDISTUS RAKKAUS HÄPEÄ
JÄNNITYS PELKO PETTYMYS ONNELLISUUS
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Turvataidot –oppituntimalli
45 min / 5 –luokkalaiset / Vahvuuskortit tai tulosteet vahvuuksista / Turvataito -caset
/ Turvaverkko -moniste
Oppitunnin tavoitteet seksuaalikasvatusstandardien mukaisesti:
Oppitunnilla lapset oppivat asettamaan rajoja, ilmaisemaan toiveita ja
välttämään suojaamattomia ja ei-toivottuja seksuaalisia kokemuksia. Lapsia
opetetaan tunnistamaan riskitilanteita sekä pyytämään apua ja tukea
ongelmatapauksissa. Oppitunnilla pohditaan omia vahvuuksia ja harjoitellaan
turvataitoja sekä oman turvaverkon nimeämistä. Lapsia ohjataan toimimaan
turvallisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen.
1. Olen arvokas ja tärkeä, vahvuuskorttien hyödyntäminen
Vahvistetaan itsetuntemusta ja opitaan tiedostamaan omia vahvuuksia.
Istutaan piirissä. Osallistujat valitsevat kuvakorteista omia vahvuuksiaan
kuvaavan kortin ja kertovat vahvuudesta kortin avulla toisilleen.
· Meillä kaikilla on omia vahvuuksia, asioita, joissa olemme hyviä. Joku on
kekseliäs, joku rauhallinen ja harkitseva, toinen taasen voimakas, neuvokas
tai rohkea. Vahvuuksistamme, omista hyvistä ominaisuuksistamme ja taidoistamme
voimme olla iloisia. Vahvuuksien avulla selviydymme pulmallisista tilanteista.
Voimme käyttää niitä myös yhteiseksi hyväksi ja toistenkin iloksi. Jokainen meistä
kuitenkin on arvokas ja tärkeä riippumatta siitä, miltä näytämme, mitä ominaisuuksia
meillä on tai mitä me osaamme.
· Turvataidot ovat taitoa pitää huolta itsestä ja omasta turvallisuudesta sekä
taitoa toimia itseä suojelevalla tavalla kiusaamisen, alistamisen, väkivallan,
häirinnän, houkuttelun ja seksuaalisen hyväksikäytön ja ahdistelun tilanteissa.

2. Reviiriharjoite, EI!
· Oma reviiri
Harjoituksen tarkoituksena on löytää oma turvareviiri. Osallistuja etsii itselleen
parin, mieluummin jonkun, joka ei ole aivan tuttu. Osallistujat asettuvat toisiaan vasten
noin 6-7 metrin etäisyydelle. Toinen parista kävelee hitaasti ja rauhallisesti kohti toista.
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Paikallaan olevan tehtävä on tulla tietoiseksi, missä kohdassa hän haluaa sanoa ”STOP”
häntä lähestyvälle henkilölle. Tämä etäisyys jättää tilan, jossa hän kokee, että vuorovaikutus
toisen kanssa voi luontevasti tapahtua. Vaihdetaan vuoroja.
Harjoituksen jälkeen on hyvä koko ryhmän kanssa jakaa, miltä harjoitus tuntui ja mitä aja
tuksia se herätti. On hyvä muistuttaa, että tässä harjoituksessa ei ole väärää tai oikeaa etäi
syyttä, vaan jokaisen ”turvareviiri” on oman suuruinen.
· Jatkakaa harjoitetta, niin että pari ottaa vielä yhden askeleen lähemmäs.
Miltä se tuntuu? Fyysiset reaktiot?
· Jatka harjoitetta lisäämällä EI:n sanomisen.
EI:n sanominen
Harjoituksen tarkoituksena on tulla tietoiseksi, miltä EI:n sanominen tuntuu. Onko se
helppoa vai vaikeaa? Osallistuja etsii itselleen parin. Parit ovat kasvokkain noin metrin
etäisyydellä toisistaan. Toinen pareista houkuttelee toista tekemään jotain, johon toisen
on sanottava kovalla äänellä EI. Houkuttelu voi olla esim. pyyntö tulla lähemmäksi tai
pyyntö lähteä mukaan johonkin pyytäjän kanssa. Tämän jälkeen vaihdetaan pareja.
Harjoituksen jälkeen on hyvä keskustella miltä harjoitus tuntui ja mitä ajatuksia se herätti.
3. Keskustelkaa hyvästä ja huonosta kosketuksesta.
Milloin ja kuka sinun reviirillesi voi tulla?
Toista ihmistä saa koskettaa vain, jos se tuntuu toisen mielestä mukavalta ja
sallitulta. Kosketus ei saa tuntua pahalta kehossa, eikä siitä saa tulla paha mieli.
Jokainen tietää itse parhaiten, miltä kosketus tuntuu ja haluaako sitä. Hyvästä
kosketuksesta tulee turvallinen olo. Huono kosketus sattuu, pelottaa tai suututtaa.
Uimapukusääntö: Kukaan ei saa koskea uimapuvun alla olevia paikkoja,
katsoa niitä tai puhua niistä ilman lupaa. Uimapuvun alla olevat kehon osat
ovat lapsen omia alueita. Lapsi saa määrätä niistä itse.
Kolmen kohdan sääntö Sano ei, lähde pois ja kerro turvalliselle aikuiselle
(kuka on sinun turvallinen aikuisesi?).
· 1. Sano ei. Opettele kuuluva, jämäkkä ja vakuuttava EI.
· 2. Poistu paikalta tai nettisivustolta. Saat aina poistua sanomatta mitään.
Et tarvitse kenenkään lupaa tai suostumusta poistuaksesi epämiellyttävästä
tilanteesta.
· 3. Kerro tutulle ja turvalliselle aikuiselle. Kerro, vaikka tilanne olisi jo ohi.
Aikuinen voi puuttua tilanteeseen ja tukea nuorta.
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4. Case-harjoitukset
Jaa oppilaat 2-4 hengen pienryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle case, johon heidän
pitää keksiä ratkaisu. Käykää läpi jokainen case ja siihen ratkaisu. Voitte myös lukea
kaikki caset koko luokalle ääneen, ja pohtia ratkaisumalleja yhdessä.

1. Koulukaverisi laittaa luokan WhatsApp-ryhmään alastonkuvia.
Hämmennyt kuvista ja sinulle tulee kuvista epämiellyttävä olo. Miten toimit?
2. Vieras henkilö aloittaa snappäämisen kanssasi. Lähetätte snäppejä usean
päivän ajan. Henkilö vaikuttaa ihanalta ja huomaat ihastuneesi häneen.
Eräänä päivänä henkilö pyytää lähettämään kuvan itsestäsi alasti.
Miten toimit?
3. Sinulle tuntematon aikuinen lähestyy sinua kadulla. Hän pyytää sinua
mukaan hänen kotiinsa katsomaan koiranpentua. Miten toimit?
4. Matkustat yksin bussilla. Kun poistut bussista, joku alkaa seurata sinua.
Miten toimit?
5. Koulussa toinen oppilas yrittää jatkuvasti kosketella sinua, ja se tuntuu
sinusta epämiellyttävältä. Miten toimit?

5. Turvaverkko
Turvaverkon tekeminen itsenäisesti.
· Turvaverkko koostuu kodin, koulun ja vapaa-ajan kautta tutuksi tulleista ihmisistä,
jotka tukevat vaikeissa tilanteissa ja joiden kanssa jaetaan onnistumisia ja ilon hetkiä.
Turvaverkko muuttuu elämän eri vaiheissa.
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TURVATAITO -CASET

Koulukaverisi laittaa luokan WhatsApp-ryhmään alastonkuvia.
Hämmennyt kuvista ja sinulle tulee kuvista epämiellyttävä olo.
Miten toimit?
Vieras henkilö aloittaa snappäämisen kanssasi.
Lähetätte snäppejä usean päivän ajan. Henkilö vaikuttaa
ihanalta ja huomaat ihastuneesi häneen. Eräänä päivänä
henkilö pyytää lähettämään kuvan itsestäsi alasti.
Miten toimit?
Sinulle tuntematon aikuinen lähestyy sinua kadulla.
Hän pyytää sinua mukaan hänen
kotiinsa katsomaan koiranpentua.
Miten toimit?
Matkustat yksin bussilla. Kun poistut bussista,
joku alkaa seurata sinua.
Miten toimit?
Koulussa toinen oppilas yrittää jatkuvasti kosketella sinua,
ja se tuntuu sinusta epämiellyttävältä.
Miten toimit?
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TURVAVERKKO

YSTÄVÄT
JA
TUTTAVAT

PERHEENJÄSENET
JA
SUKULAISET

MUUT, KUTEN
NAAPURIT
JA OPETTAJAT

VIRANOMAISET
JA TYÖNTEKIJÄT
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SEKSUAALIKASVATUS
YLÄKOULUIKÄISILLE
Yläkoulussa opetuksessa tulee käsitellä seurustelua, rakkautta, intiimisuhteita, seksiä ja pornoa
sekä mediaa seksuaalitiedon välittäjänä. Lähisuhde- ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
tulee ottaa mukaan opetuksen sisältöihin.
Opetussuunnitelmassa yläkoulujen terveystietoon on sisällytetty seksuaalisuus, seksuaaliterveyden eri osa-alueet ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuus. Terveystiedossa käsitellään
myös turvallisuustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien
valmiuksien kehittymistä.

Seurustelu ja seksuaalisuus –oppituntimalli
45 min / 8 –luokkalaiset / Seksi- ja seksuaalisuus –kortit, caset
Oppitunnin tavoitteena on kertoa nuorille ystävyyden, rakkauden ja intohimon
välisestä erosta, eri tunteista sekä suhteiden muodostamisesta ja niiden ylläpitämisestä.
Nuorille kerrotaan, että seksissä ei ole kyse pelkästä yhdynnästä, seksitapoja on
monia ja mieltymykset ovat yksilöllisiä. Nuoret saavat tietoa siitä, miten
seksuaalisuudesta nautitaan ja miten sitä ilmaistaan sopivalla ja vastuullisella tavalla.
Tavoitteena on oppia tekemään tietoinen päätös hankkia tai olla hankkimatta
seksuaalisia kokemuksia.
Nuoria opetetaan ilmaisemaan ystävyyttä ja rakkautta eri tavoin sekä ilmaisemaan
omia tarpeita, toiveita ja rajoja ja kunnioittamaan niitä muiden osalta. Tavoitteena on
myös oppia käsittelemään pettymyksiä ihmissuhteissa ja pääsemään niistä yli. Nuorille
kerrotaan seksin ja seksuaalisuuden eroista sekä seksitavoista, joissa ei ole raskauden
tai sukupuolitaudin riskiä.
Oppitunnin aikana istutaan tuolit ringissä siten, että kaikki näkevät toisensa. Aloita
oppitunti kertomalla oppitunnin sisällöstä, että tällä oppitunnilla keskustellaan seksistä
ja seksuaalisuudesta sekä seurustelusta.
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Seksi ja seksuaalisuus
14 + / 10 min / Seksi ja seksuaalisuus –kortit
Oppilaille annetaan tehtäväksi jakaa kortit seksi ja seksuaalisuus –teemojen ympärille.
Keskustellaan yhdessä, mitä eroa on seksillä ja seksuaalisuudella.
· Seksuaalisuus on laajempi asia kuin vain seksiin tai kehoon liittyvät asiat. Seksuaalisuus
on kokonaisuus ja keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa.
“Seksuaalisuus on se mitä olemme - seksi on sitä, mitä teemme.”
· Seksiä voi olla mikä tahansa, mikä tuntuu itsestä seksuaaliselta ja kiihottavalta. Yhdyntä
on vain yksi tapa harrastaa seksiä. Seksi voi olla yksityistä tai sen voi jakaa yhden
tai useamman ihmisen kanssa.
· Hyvä seksi on vastavuoroista ja siihen osallistuville miellyttävää ja turvallista. Mikään
tapa harrastaa seksiä ei ole oikeampi kuin toinen. Joillekin hyvä seksi voi tarkoittaa
seksiä vain itsensä kanssa. Turvallinen seksi on muutakin kuin ei-toivottujen raskauksien
ja sukupuolitautien välttämistä. Turvallinen seksi käsittää riittävän turvallisen ilmapiirin,
jossa seksiin osallistuvat voivat turvallisin mielin ottaa puheeksi omat ajatukset,
odotukset, toiveet, omat rajat ja ehkäisyn.

Miten seksitaudit tarttuvat?
14+ / 15-20 min / Seksiä on monenlaista -kortit tai tulosteet kuvista
seksuaalikasvattajan käsikirjasta
Oppilaat jakautuvat niin moneen ryhmään, kuin kuvakorttipakkoja on tulostettuna.
Pyydä oppilaita jakamaan kuvakortit kahteen ryhmään:
1. Seksitavat, joissa seksitaudit voivat tarttua
2. Seksitavat, joissa seksitaudit eivät voi tarttua
Käy oikeat vastaukset läpi, kun kaikki ryhmät ovat valmiita. Keskustelkaa myös siitä,
missä seksitavoista on raskauden mahdollisuus.
Seksitaudit voivat tarttua seuraavissa seksitilanteissa:
· Suuseksi
· Emätinyhdyntä
· Anaaliyhdyntä
· Seksilelujen ja seksivälineiden yhteiskäyttö

22

r

Seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvät caset
14 + / 20-30 min / Caset tulostettuina
Jaa oppilaat pieniin ryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle oma case keskusteltavaksi ja
ratkaistavaksi. Jakakaa jokaisen ryhmän ratkaisut yhdessä.
Tero on ihastunut luokkalaiseensa. Hän ei uskalla kertoa tunteistaan ihastukselleen,
mutta ei pysty ajattelemaan mitään muuta.

Mitä Tero voi tehdä?
· Miltä ihastuminen tuntuu?
· Miten ihastuksen voi osoittaa toiselle?
· Kannattaako Teron kertoa tunteistaan ihastukselle? Miksi kyllä / ei?
· Tero päättää kertoa tunteistaan ihastukselle. Ihastus ei vastaa tunteisiin. Miten Tero reagoi?

Amir saa tekstiviestin kumppaniltaan, ettei tämä halua enää seurustella, vaan
haluaa omaa aikaa. Amirille tilanne tulee täysin yllätyksenä ja järkytyksenä.

Mitä Amirin kannattaa tehdä?
· Miltä jätetyksi tuleminen tuntuu?
· Miten erosta voi päästä yli?
· Kenelle tunteita voi purkaa?
· Mikä on hyvä tapa erota?

Lisa ja Alex ovat Alexin luona. He ovat kokeilleet yhdyntää yhdessä jo aikaisemmin
ja kaikki meni mukavasti. Nyt on hankittu yksi kondomi ja juteltu, että seksiä voi
daan harrastaa, jos se tuntuu hyvältä idealta.
Alex ja Lisa ovat yhdynnässä ja yhtäkkiä Alex huomaa, että kondomi on hajonnut.
Kondomista on jäänyt pelkkä rengas peniksen ympärille. Molemmat säikähtävät
tilannetta.

Miten Lisan ja Alexin pitää toimia?
· Miten seksitautitesteihin pääsee?
· Mikä on jälkiehkäisyn tarkoitus ja mistä sen voi hankkia?
· Miten kondomin hajoamisen voi estää?
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Kaisa on 16 –vuotias, ja hän on ihastunut koulukaveriinsa. Hän pyysi ihastuksen
kohdetta kahville, ja he ovat tavanneet jo muutaman kerran. Kaisa haluaisi
aloittaa seurustelun, mutta häntä mietityttää, kuuluuko seksi aina seurusteluun.
Hän kokee, että kaipaa läheisyyttä, mutta ei ole vielä valmis yhdyntään.
Hän on vältellyt kummankaan kotiin menemistä yhdessä, ettei tarvitse kieltäytyä,
jos ihastuksen kohde ehdottaa seksiä. Kaisaa pelottaa jo valmiiksi, mitä ihastuksen
kohde sanoo siihen, ettei Kaisa halua harrastaa seksiä.

Miten neuvoisit Kaisaa?
· Kuuluuko seksi automaattisesti parisuhteeseen?
· Milloin on valmis seksiin?
· Voiko seksistä kieltäytyä, entä parisuhteessa?
· Millainen on hyvä seurustelusuhde?
Nora on seurustellut poikaystävänsä kanssa viisi kuukautta. Seurustelu on ollut
molemmista ihanaa, mutta Noraa häiritsee poikaystävän mustasukkaisuus. Kun
Nora juttelee muiden poikien kanssa, alkaa kumppani joko murjottaa tai muuttuu
todella ärtyneeksi. Nora on yrittänyt keskustella poikaystävänsä kanssa ja kertoa,
ettei mustasukkaisuudelle ole mitään syytä, mutta siitä ei ole ollut mitään apua.
Nora haluaisi suhteen kestävän.

Mitä Nora voi tehdä?
· Missä menee normaalin ja liiallisen mustasukkaisuuden raja?
· Milloin mustasukkaisuudesta on haittaa?

Seurustelu ja seksuaalisuus –oppitunnille sopivia lisätehtäviä:
Sitähän sä kysyit –kortit
Mielipidejana
(katso muuta materiaalia –osiosta)
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Nuorten seksuaalioikeudet –oppituntimalli
45 min / 8. -luokkalaiset / Videotykki, tietokone ja kaiuttimet videoiden
näyttämistä varten. Seksuaalioikeudet –whatsapp -kortit. Syyllinen ja Kuvan
tarina –videot saatavilla Kouvolan nuorisopalveluiden työntekijöiltä.
Oppitunnin tavoitteena on opettaa nuoria tekemään seksuaaliseen käyttäytymiseen
liittyviä vastuullisia päätöksiä ja tietoon perustuvia valintoja. Nuoria opetetaan
pyytämään apua ja tukea ongelmatilanteissa sekä tekemään vapaita ja vastuullisia
valintoja. Oppitunnilla nuori oppii huomioimaan omat seksuaalioikeutensa ja muiden
seksuaalioikeudet. Tavoitteena on oppia nauttimaan seksuaalisuudesta vastuullisella
tavalla sekä erottamaan “tosielämän” seksuaalisuus mediassa esitetystä seksuaalisuudesta.
Taustaa: Seksuaalioikeuksien tunteminen auttaa nuoria ymmärtämään omia oikeuksiaan
ja velvollisuuksiaan muita ihmisiä kohtaan sekä suojaa nuoria hyväksikäyttö- ja
väkivaltakokemuksilta.

1. Seksuaalioikeudet -harjoite
13 + / 15 min / Tulosteet Whatsapp –keskusteluista ja seksuaalioikeuksista
Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia ja koskevat kaikkia maailman nuoria sukupuolesta,
ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai terveydentilasta riippumatta.
Seksuaalioikeudet kattavat seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä oikeuksia kaikilla elämän
alueilla. Jokaisen velvollisuutena on kunnioittaa toisten seksuaalioikeuksia.
Jaa oppilaat pienryhmiin. Tehtävänä oppilailla on yhdistää oikea Whatsapp –keskustelu
ja seksuaalioikeus. Käy läpi oikeat vastaukset ja täydennä kutakin oikeutta. Keskustelkaa,
miten seksuaalioikeudet toteutuvat nuorten elämässä.

Oikeus omaan seksuaalisuuteen
· Oikeus päättää omasta seksuaalielämästä ja oikeus seksuaaliseen nautintoon, oman
sukupuolen ilmaisun ja seksuaalisen suuntautumisen mukaisesti
· Oikeus päättää itse haluaako seksiä vai ei
· Oikeus osoittaa seksuaalista halukkuutta sekä oikeus kieltäytyä ja peräytyä missä
tahansa seksuaalisen tapahtuman vaiheessa
· Ketään ei saa pakottaa tai painostaa seksuaalisiin tekoihin
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Oikeus tietoon seksuaalisuudesta
· Oikeus tietoon ehkäisymenetelmistä, sukupuolitaudeista ja omista oikeuksistaan
· Oikeus saada helposti saatavilla olevaa neuvontaa ja tietoa
· Oikeus saada tietoa, jolla voi suojella itseään ja tehdä itsensä kannalta
hyviä valintoja
· Nuorille tarjotun tiedon tulee olla muodossa, jonka he ymmärtävät

Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
· Oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen, turvallisuuteen ja
itsemääräämisoikeuteen
· Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi ei-toivotulta raskaudelta,
seksitaudeilta sekä seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja väkivallalta
· Yhdenkään nuoren terveys ei saa vaarantua seksuaalisuuden vuoksi

Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin
· Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, jotka ovat turvallisia, korkeatasoisia ja
tietoon perustuvia
· Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, jotka ovat halpoja tai edullisia ja joiden
piiriin pääsee helposti
· Oikeus saada käyttöönsä laadukkaita ehkäisyvälineitä

Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen
· Oikeus olla olemassa sellaisena kuin on ilman pelkoa syrjinnästä, vähättelystä
ja väkivallasta

Oikeus yksityisyyteen
· Oikeus päättää itse minkä verran kertoo omasta seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta
· Oikeus yksityisyyteen, myös digitaalisessa ympäristössä
· Oikeus päättää, mitä kuvia tai videomateriaalia itsestä jaetaan muiden ihmisten nähtäville
· Palveluiden on oltava yksityisiä ja luottamuksellisia
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Oikeus vaikuttaa
· Oikeus vaikuttaa nuorten seksuaalisuutta koskevaan päätöksentekoon
· Oikeus vaikuttaa sellaiseen päätöksentekoon, joka koskee itseä
· Oikeus olla mukana suunnittelemassa nuorten seksuaaliterveyden palveluja

Hyvä tietää:
Seksuaalisen kanssakäymisen yleinen suojaikäraja on 16 vuotta. Kaikenlainen
alle 16-vuotiaaseen kohdistuva seksuaalinen kanssakäyminen on rangaistavaa.
18 vuoden suojaikäraja suojaa lasta ja nuorta esimerkiksi luottamussuhteessa
(esim. opettajat ja harrasteohjaajat) tapahtuvilta seksuaalisilta teoilta ja yhdynnältä.
Saman ikäisten ja samalla henkisellä ja ruumiillisella tasolla olevien alaikäisten
välisestä vapaaehtoisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä ei yleensä rangaista.
Rikosoikeudellinen vastuu omista teoista alkaa kuitenkin jo nuoren täytettyä 15 vuotta.
Porno on tehty kiihottamistarkoitukseen ja siinä esitetään erilaisia seksuaalifantasioita.
Se ei ole keino etsiä neuvoja tai tietoa turvallisesta seksistä tai ehkäisystä, eikä se
opasta, miten toimitaan todellisissa seksitilanteissa.
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Kopioi ja leikkaa

Oikeus omaan seksuaalisuuteen
Oikeus tietoon seksuaalisuudesta
Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin
Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen
Oikeus yksityisyyteen
Oikeus vaikuttaa
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2. Seksuaalioikeuksiin liittyvät videot
Videot puretaan yhdessä keskustelemalla kysymysten avulla.

Syyllinen (5:39 min.)
Videon tarkoitus on tuoda esille väärän ilmiannon vaikutuksia rikollisesta teosta
epäillyn henkilön elämässä. Väärän ilmiannon seuraukset voivat olla vakavia.
· Mitä videolla tapahtui? Kuka oli syyllinen? (Tyttö teki pojasta väärän ilmiannon).
· Miksi tyttö toimi noin? (Tyttö loukkaantui, kun poika ei halunnut mennä pidemmälle).
· Millaisia seurauksia pojalle tuli ilmiannosta? (Poliisikuulustelut, kiusaaminen koulussa,
kylillä juoruilu, vaikutukset perheeseen, vaikutus pojan hyvinvointiin, yksinäisyys, muutto).
· Mitä tytölle tapahtui, kun hän kertoi hyväksikäytöstä? (Vanhemmat ottivat tosissaan,
lääkärikäynti, kaverit tukivat, vaikutukset perheeseen, valheen tuoma taakka)
· Mitä tyttö olisi voinut tehdä toisin?
· Olisiko poika voinut tehdä jotain toisin?
· Aina pitää kertoa aikuiselle, jos epäilee joutuneensa hyväksikäytön uhriksi
· Aikuisen tulisi aina ottaa nuoren epäilys tosissaan ja suhtautua siihen vakavasti
· Jokaisen rajoja tulee kunnioittaa – jokaisella on oikeus kieltäytyä ja perääntyä missä
tahansa vaiheessa seksuaalista tapahtumaa. Ei on aina ei.
· Väärä ilmianto on rikos, josta voi saada sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta.
· Poliisi tekee tutkimukset, ei kannata tuomita ennen kuin itse tietää mitä on tapahtunut.
Useinkaan kiusaamisesta, juoruilusta tai oikeuden ottamisesta omiin käsiin ei ole
rikosprosessille hyötyä, päinvastoin
· Aikuisten kuuluu auttaa ja selvittää. Koskaan ei ole liian myöhäistä kertoa totuus.

Kuvan tarina (4:58 min.)
Videon tarkoituksena on herättää nuoria pohtimaan mitä netissä kannattaa
julkaista, ketkä näkevät julkaisut, julkaisujen pysyvyyttä, tarkoitusta sekä
mahdollisia seurauksia.
· Mitä videolla tapahtui? Onko videon tarina realistinen?
· Miksi tyttö latasi itsestään vähäpukeisen kuvan nettiin? Miksi kuvia yleensä jaetaan?
· Millaisia seurauksia kuvan jakamisella tytölle oli?
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· Mitä muuta kuvan jakamisesta olisi voinut seurata?
· Millainen vaikutus omalla nettijalanjäljellä voi olla omaan tulevaisuuteen?
· Mieti, mitä itse kommentoit muiden julkaisuihin ja miltä se tuntuu. Ota vastuu omasta
nettikäyttäytymisestä.
· Vähäpukeinen kuva ei todennäköisesti koskaan häviä netistä. Kuvan levittäminen voi
aiheuttaa pitkäaikaista kärsimystä ja kuva voi tulla esiin milloin tahansa uudestaan.
· Jos oma kuva leviää netissä, ota kuvakaappaus, ilmoita ylläpitoon ja tee huoltajasi
kanssa rikosilmoitus. Voit tehdä Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelussa nimettömän
ilmoituksen, jos alastonkuvasi tai videosi on lähtenyt kiertämään internettiin.
· Alastonkuvien levittäminen on tuomittava rikos.
· Aikuisten kuuluu auttaa ja selvittää. Nuorilla on oikeus olla turvassa myös verkossa.

Seksuaalioikeudet –oppitunnille sopivaa lisämateriaalia:
The girl effect – The clock is tickin –video
https://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
· Pohtikaa, miten nuorten seksuaalioikeudet toteutuvat ympäri maailmaa
· Millainen ero yleensä on Suomalaisten ja köyhien maiden tyttöjen
seksuaalioikeuksien toteutumisessa?

Kiehnäystä / Pelastakaa lapset ry:
https://www.youtube.com/watch?v=1CNdmM2zEqo
· Mitä mieltä olet videon pojan toiminnasta?
· Minkä vuoksi poika mahdollisesti toimi niin?
· Olisiko tyttö voinut tehdä jotain toisin?
· Miten videon kaltaisilta tapahtumilta voisi itse suojautua?

Kaksi eri totuutta -tarina
(katso muita harjoitteita seksuaalikasvatukseen osiosta)
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Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus –oppituntimalli
45 min / yläkouluikäiset / Tietokone, internet-yhteys, videotykki, äänentoisto
Diaesitys löytyy osoitteesta:
https://prezi.com/ctsslnn44ph8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Oppitunnilla näytetään osia Setan Moninaisuus on meissä -videosta, joka löytyy
osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=P8K-sVpUrKs
(Youtube -> hakusanaksi Moninaisuus on meissä).
Oppitunnin tavoitteena on lisätä ymmärrystä seksuaalisen suuntautumisen
moninaisuudesta sekä tutustua erilaisiin sukupuoli-identiteetteihin ja lisätä oppilaiden
ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Nuori saa välineitä oman identiteetin
tunnistamiseen. Tavoitteena on eläytyä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien
henkilöiden asemaan henkilökohtaisten tarinoiden kautta. Oppitunnilla haastetaan yleisiä
normikäsityksiä suhteessa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Nuoria
opetetaan puuttumaan epäoikeudenmukaisuuteen, syrjintään ja epätasa-arvoon sekä
kohtaamaan kaikki ihmiset yhdenvertaisesti.

Hyvä tietää:
Ajantasainen sateenkaarisanasto löytyy osoitteesta:
www.seta.fi/sateenkaarisanasto

TUNNIN KULKU:
Dia 1: In a heartbeat
Katsotaan aiheeseen virittäytymiseksi lyhytelokuva, jossa poika on ihastunut
toiseen poikaan. (Youtube -> hakusanaksi In a heartbeat)
Kesto n. 4 minuuttia https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0

Dia 2: Mitä tarkoittaa seksuaalinen suuntautuminen?
· Seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, keneen henkilö tuntee vetovoimaa
emotionaalisesti ja/tai eroottisesti.
o Osa ihastuu sukupuolesta välittämättä.
o Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät luokittelut eivät ole selvärajaisia eikä
yksi määrittely sulje toista pois
o Seksuaalisen suuntautumisen voi lokeroiden sijaan nähdä jatkumona, jossa
johon yksilö voi sijoittua eri kohtiin.
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o Ihminen ei valitse seksuaalista suuntautumistaan, eikä tiedetä, mitkä tekijät
siihen vaikuttavat. Suuntautumista ei voida muuttaa, mutta se voi muuntua
elämän aikana.
o Jokaisella on oikeus määritellä itse itsensä tai olla määrittelemättä.
o Mikään suuntautuminen ei ole toista parempi. Ajatusmallia, jossa pidetään
heteroseksuaalisuutta parempana, kutsutaan heteronormatiivisuudeksi.
· Katsotaan Moninaisuus on meissä -videosta kohta 9.44 alkaen (Petran tarina) kesto n. 7
minuuttia
· Keskustellaan videosta heränneistä ajatuksista.

Dia 3: Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät käsitteet
o Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen kuuluvat kaikki ihmiset, kuten
homot, lesbot, biseksuaalit ja heterot.
o Ihmisen itsemäärittelyoikeuteen seksuaalisen suuntautumisen suhteen kuuluu,
että hän saa määritellä itse itsensä myös muilla kuin yleisimmin käytetyillä
termeillä. Tai olla määrittelemättä.
o Käydään läpi seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä käsitteitä. Oppilaille
kerrotaan, että käsitteitä on paljon muitakin.
Hox! Käsitteiden määritelmät löydät sivulta 51.

Dia 4: Mitä tarkoittaa sukupuolen moninaisuus
o Kuinka koet sukupuolesi ja kuinka ilmaiset sitä
o Sukupuoli nähdään usein kaksinapaisesti: on miehiä ja naisia, joihin liitetään tiettyjä
toivottuja ominaisuuksia. Tätä ajatusmallia kutsutaan sukupuolinormatiivisuudeksi.
Yleisin tapa hahmottaa sukupuoli on nähdä se.
- On myös ihmisiä, joiden sukupuoli ei ole biologisesti yksiselitteisesti määriteltävissä;
intersukupuolisuus – avataan myöhemmin käsitteissä.
o Sukupuoliin liitetään yhteiskunnassa tiettyjä ominaisuuksia ja niitä kutsutaan
stereotypioiksi.
o Sukupuolta voidaan tarkastella: kehollisella tasolla, kulttuurisella ja sosiaalisella tasolla,
eletyllä ja koetulla tasolla.
- Kehollisella sukupuolella viitataan geneettisiin, anatomisiin ja hormonaalisiin tekijöihin
- Sukupuoli on aina myös kulttuurista ja sosiaalista, ihmisten teoissa ja toiminnassa
muovautuvaa. Aivot muokkautuvat ympäristön ja kulttuurin vaikutuksesta
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o Tämän vuoksi ”sukupuoli” on vaikea määritellä yksiselitteisesti, eikä ihmisistä voikaan
aina päältäpäin, miten he sukupuolensa kokevat.
o Myös sukupuolen voi ajatella janana, jonka päissä on mies ja nainen ja välissä monia
muita vaihtoehtoja
o Kyseessä on sukupuolen kokemiseen ja ilmaisuun liittyvistä ilmiöistä joilla ei ole mitään
tekemistä seksuaalisen suuntautumisen kanssa.
o On tyttömäisiä tyttöjä, poikamaisia poikia, poikamaisia tyttöjä, tyttömäisiä poikia,
ihmisiä, jotka eivät koe olevansa mitään näistä tai eivät halua määritellä itseään ja
ihmisiä, jotka kokevat olevansa.
o Merkki sukupuolineutraalista merkistä: Tässä symbolissa on huomioitu sekä kahden
sukupuolen käsitys, näiden välissä oleva liukuvampi määritelmä, sukupuoltaan korjaavien
kokema prosessi, että itsensä sukupuolettomiksi kokevat ihmiset. Merkki on tullut voimaan
2016.

Dia 5: Sukupuolen moninaisuuteen liittyvät käsitteet
o Käydään läpi sukupuolen moninaisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
o Katsotaan Moninaisuus on meissä videon kohta 16:06-17:54, jossa transsukupuolinen
nuori Eska kertoo kokemuksistaan.

Dia 6: Stereotypiat
o Muottiin ei ole kenenkään pakko mahtua, itseään ei ole myöskään pakko määritellä.

Dia 7: Yhteenveto
o Millainen on normaali? Kuka mahtuu muottiin? Onko tavallinen normaalia, kuka päättää
mikä on normaalia?
o Jokainen kuuluu joskus enemmistöön, joskus vähemmistöön.
o Et ole ikinä yksin, aina löytyy muita, jotka jakavat kanssasi tiettyjä ominaisuuksia.
o Yksi ominaisuus ei määritä ketään, vaan jokainen meistä on ainutlaatuinen yhdistelmä
erilaisia identiteettejä. Sellaisena olet arvokas – niin ovat muutkin.
o Lait suojaavat vähemmistöjä syrjinnältä (Suomessa homous poistettu rikoslaista vuonna
1971ja sairausluokituksesta vuonna 1981).
o Kyse on ihmisoikeuksista: Jokaisella on oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi eikä sitä voi
ottaa pois (viittaus alkutunnin animaatioon).
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Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus –oppitunnille
sopivaa lisämateriaalia
Tukimateriaalia esimerkiksi Moninaisuus on meissä -videon käsittelyyn löytyy Setan sivuilta,
osoitteesta https://seta.fi/sateenkaaritieto/ammattilaisille/opetusala/

Seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy –
oppituntimalli
45 min / yläkouluikäiset / Videotykki, tietokone
Oppitunnin tavoitteena on kertoa nuorille seksuaalirikosten määritelmistä ja sisällöistä,
seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta sekä seksuaalisen hyväksikäytön
yleisyydestä ja sen eri tyypeistä. Nuorille kerrotaan myös seksuaalisen hyväksikäytön
välttämisestä ja avun hakemisesta.
Oppitunnin materiaalin on valmistanut Suomen Delfins ry, ja oppitunnin pitää aiheeseen
koulutetut nuorisopalveluiden työntekijät tai Suomen Delfins ry:n työntekijät.
Oppitunnin/luennon tilaus:
· Kouvolan kaupunki, erityisnuorisotyö tai
info@suomendelfins.fi / Puh. 050 522 6604
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Kuka auttaa, mistä saan tukea?
· Yleinen hätänumero 112
· Suomen Delfins ry puh.050 583 5000
· Koulujen psyksosiaalinen tuki (kuraattori, psyykkari, terveydenhoitaja, koulunuorisotyö)
· Lastensuojelun avopalvelut puh. 040 488 4327 (ohjaus ja neuvonta)
· Nuorisopsykiatrian poliklinikka puh. 020 633 3802
· Seurakuntien tuki
· Nuorisopalvelut, erityisnuorisotyö
· Mannerheimin lastensuojeluliiton auttava puhelin puh: 116111
· Raiskauskriisikeskus Tukinainen puh: 0800 97899
· Rikosuhripäivystys 0600-16116
· Sexpo, seksuaalineuvonta puh. 050 472 4257
· Poikien puhelin puh: 0800 94884
· Tyttöjen talo puh: 050 911 1370 · Viola ry http://www.violary.fi/ · Seta https://seta.fi/

CHAT
www.tyttojentalo.fi/tyttojen-talo
www.poikientalo.fi
www.nuortenexit.fi
www.nuoret.riku.fi
www.nuortennetti.fi
www.normaali.fi
www.vaestoliitto.fi/nuoret
www.sekasin247.fi
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Kondomiajokortti –oppituntimalli
45 min / yläkouluikäiset / 2 ohjaajaa / Monistettavat kysymyslomakkeet ja
oikeat vastaukset. 2-4 pussia, jossa sisällä erilaisia kondomeja tunnistustehtävää
varten, 2-4 tekopenistä ja 2-4 laatikkoa pimeän ajon suorittamista varten.
Kondomiajokortteja ja kondomeja 2 kpl/ oppilas. Tarvittaessa lisäksi yksi kondomi
jokaiselle oppilaalle jaettavaksi.
Kondomiajokortin materiaali on SPR:n valmistama. Kondomiajokortin tulostettavat
materiaalit on tulostettavissa osoitteesta https://www.punainenristi.fi/materiaali/
kumikoulu-ja-kondomiajokortti
Oppitunnin tavoitteena on kertoa nuorille raskaaksi tulemisesta, suojaamattomasta ja
turvallisesta seksistä sekä ehkäisyn pettämisestä ja eri ehkäisymenetelmistä (myös
jälkiehkäisy). Nuorille kerrotaan palveluista, joista saa ehkäisyapua ja seksuaalineuvon
taa sekä hankkimaan ehkäisyyn tarvittavat tiedot ja välineet. Nuoria opetetaan
puhumaan ehkäisystä sekä valitsemaan tietoisesti ehkäisymenetelmä ja käyttämään
sitä oikein. Nuoria autetaan suhtautumaan myönteisesti yhteiseen vastuunkantoon
ehkäisystä.
Aluksi ohjaaja kertoo, että oppitunnilla suoritetaan kondomiajokortti ja, että A-tason jälkeen
eteneminen vapaaehtoista eikä kenenkään tarvitse tehdä asioita, jotka tuntuvat epämiellyttäviltä. Luokan jako kahteen, kolmeen tai neljään pienryhmään helpottaa AB- ja ABC –
korttien suorittamista.

A-KORTTI (MOPOKORTTI): Oppilaat täyttävät kysymyslomakkeen itsenäisesti. Oikeat vastaukset ja niihin liittyvät lisätiedot käydään yhteisesti läpi, kun
kaikki ovat valmiita. Jokainen kirjaa omaan lomakkeeseensa oikeat vastaukset.
Kysymyslomakkeeseen vastaamisen lisäksi voi järjestää pienen tehtävän, jossa
pitää tunnistaa, mikä tai mitkä kondomit ovat vielä käyttökelpoisia. Tarkoituksena kiinnittää huomiota parasta ennen päivämäärään sekä kondomien oikeaoppiseen säilytykseen. Oppilaille annetaan pussi, jossa on neljä kondomia, joista
yksi on käyttökelpoinen (muissa esim. vanhentunut päivämäärä, kuori on rikki,
pistelty reikiä).
Tunnistustehtävän jälkeen ohjaaja kertoo kondomin oikeaoppisesta säilytyksestä ja miksi on tärkeää, että kondomi on oikein päin laitettuna.
AB-KORTTI (PARISUHTEEN PERUSKORTTI): A-osuuden kysymyslomakkeen
täyttämisen jälkeen kondomin pukemisen harjoittelu tekopeniksen kanssa. Ohjaaja seuraa toteutusta ja katsoo, onko kondomi oikein laitettu.
ABC-KORTTI (PIMEÄN AJON KORTTI): Edellisten vaiheiden lisäksi kondomin pukeminen tekopeniksen päälle silmät sidottuina tai tunnistelulaatikossa.
Kondomi myös avataan näkemättä.
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Kondomin pukemisen voi siis ABC-osuudessa suorittaa kahdella tavalla kädet
laatikossa tai silmät sidottuina. Idea on se, ettei näe, mitä on tekemässä. Laatikon pohjalle voi laittaa
kondomin ja dildon lisäksi erilaisia tavaroita tai vaikkapa vihanneksia tunnusteltavaksi, jota tehtävä olisi hauskempi ja vaikeampi.
Tehtävien suorittamisen jälkeen kondomiajokorttiin kirjoitetaan oppilaan nimi ja
päivämäärä sekä rastitetaan ajokortin ”taso”.
Oppitunnin päätteeksi voi keskustella myös muista ehkäisymenetelmistä, ja mistä ja miten niitä on mahdollisuus saada. Käy läpi miten suojautua, jos kumppanit ovat samaa sukupuolta. Keskustelkaa myös siitä, mitä voi tehdä jos kondomi
unohtuu tai rikkoutuu.
LISÄTEHTÄVÄ: SUUSEKSISUOJAN VALMISTUS
Ohjaaja kertoo suuseksisuojasta ja näyttää sen leikkaamisen kondomista.
Oppilaat voivat tehdä suuseksisuojan pienryhmissä. Ohjeistus löytyy osoitteesta
www.justwearit.fi/kondomi/suuseksisuoja/

Kondomiajokorttitunnille sopivaa lisämateriaalia
· Kumikoulu
· Testaa tietosi seksuaalisuudesta
(Löytyy muita harjoitteita –osiosta)
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SEKSUAALIKASVATUS TOISEN
ASTEEN OPISKELIJOILLE
Toisella asteella tuetaan nuoren seksuaali-identiteetin ja minäkuvan kehittymistä, puhutaan
intiimeistä ihmissuhteista, parisuhteesta ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoitamisesta sekä
jatketaan lähisuhde- ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan käsittelyä. Tavoitteisiin kuuluu
muun muassa tietää mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Seksuaali- ja lisääntymisterveys voi kuulua sisältöihin terveystiedon lisäksi
myös muissa aineissa, esimerkiksi biologiassa, yhteiskuntaopissa, psykologiassa, uskonnossa ja
äidinkielessä.
Nuorten kanssa tulisi keskustella siitä, ettei seksissä ole kyse pelkästä yhdynnästä, seksin merkityksestä eri ikävaiheissa, sukupuolten moninaisuudesta, seksuaalisuudesta ja vammaisuudesta,
sairauden vaikutuksesta seksuaalisuuteen sekä seksistä kaupankäynnin välineenä, pornografiasta ja seksuaalisesta riippuvuudesta.
Nuorille opetetaan taitoja, joiden avulla voi puolustautua seksuaaliselta häirinnältä, sekä asenteita, joiden avulla nuori ottaa vastuuta omasta ja kumppanin seksuaaliterveydestä. Nuorille
kerrotaan taidoista keskustella vaikeista asioista kunnioittaen erilaisia mielipiteitä sekä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ehkäisystä ja ei-toivotusta raskaudesta.

Huippuseksi
2.asteen opiskeljat / max. 30 osallistujaa / 45min / videotykki,
vaihtoehtoisesti post it-lappuja ja kyniä
Oppitunnin tarkoituksen on pohtia yhdessä nuorten kanssa, millaista on huippuseksi.
Hyvä seksi rakentuu vastuullisista valinnoista esimerkiksi ehkäisyn suhteen, sekä
kumppaneiden välisestä kunnioituksesta, luottamuksesta ja kommunikaatiosta. Tuokion
tarkoituksena on edistää kumppanusten välistä keskustelua seksistä, omista toiveista ja
tarpeista. Oppitunti on koostettu RFSU:n materiaalista Sex, body and rights
www.rfsu.com/fi/sex-body-rights
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Keskustelkaa, mitä sana seksi tuo teille mieleen. Kootkaa sanapilveen ajatuksia/kysymyksiä seksiin liittyen. Sanapilviä voi muodostaa esimerkiksi maksullisen viestiseinä.
fi-palvelun avulla. Maksuttomia sanapilvi-palveluita ovat esimerkiksi wordle.net ja tagul.com. Vaihtoehtoisesti sanoja ja kysymyksiä voi kerätä vaikka post it-lapuilla taululle.
Laita myös itse esimerkiksi sanoja ja kysymyksiä. Voitte nuorten kanssa etsiä lisätietoa
aiheesta muun muassa sexpo.fi -nettisivuilta. Kun ajatuksia on kerätty, ne puretaan yhdessä keskustellen ryhmän kanssa. Esimerkkikysymyksiä/teemoja/sanoja:
· Ehkäisy
· Läheisyys
· Turvallisuus
· Tarvitseeko naisten välisessä seksissä ehkäisyä?
· Itsetyydytys
· Seksitauti
· Minkä kokoinen on normaali penis?
Oppitunnin voi päättää seksisana-aliakseen pareittain/pienryhmissä. Seksisana-aliaksen voi tilata Hivpointin verkkokaupasta, pyytää lainaksi Nuorisopalveluilta tai vaikkapa askarella yhdessä nuorten kanssa.
Oppitunnin lopuksi voi jakaa kondomeja ja suuseksisuojia, tai kondomien mukana ohjeet, kuinka voi tehdä kondomista suuseksisuojan.

Seurustelun ei kuulu satuttaa
2. asteen opiskelijat / max 20 osallistujaa / 1,5h / videotykki, A3 kokoista fläppi
paperia tai kartonkia, tusseja
Turvallisuutta seurustelusuhteessa käsitellään toiminnallisten menetelmien avulla.
Oppitunnin teemoja ovat turvallisuutta tuovat asiat elämässä – miten voin vaikuttaa
turvallisuuteen seurustelusuhteessa – turvallisen seurustelusuhteen tuntomerkit – omien
rajojen tunnistaminen. Tavoitteena on lisätä nuoren itsetuntemusta ja kykyjä toimia
turvallisesti ihmissuhteissa.
Tilauksella toiminnallinen oppitunti Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys ry:ltä.
Työntekijät: Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n Väkivaltatyön palvelukeskus
Pysäkin mies- ja lapsityöntekijät,
Olli Mikkonen 040 554 2917 olli.mikkonen@kletu.fi ja
Silja Sinisalo 044 344 0246 silja.sinisalo@kletu.fi
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MUITA HARJOITTEITA
SEKSUAALIKASVATUKSEEN
Tähän kappaleeseen on koottu muita ideoita, menetelmiä ja harjoitteita nuorten parissa tehtävään seksuaalikasvatukseen. Harjoitteet toimivat niin oppitunneilla, välitunneilla, nuorisotilalla
kuin vapaa-ajan tapahtumissakin.

Sitähän sä kysyit! –lautapeli
13 + / 2-18 osallistujaa / 30 + min
Sitähän sä kysyit! On Väestöliiton yläkouluikäisille suunnattu tietopeli, joka tarjoaa
tietoa, asennetta sekä herättelee pohtimaan seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja tunteita.
Pelin kysymykset koskevat muun muassa murrosikää, muuttuvaa kehoa, seksiä,
raskautta, seksitauteja ja ehkäisyä, seksuaalisuuden moninaisuutta sekä turvataitoja.
Peliä pelatessa ei tarvitse tietää oikeaa vastausta, vaan pelatessa oppii vastaukset
kysymyksiin ja arvaamallakin pääsee etenemään. Peliä voi pelata niin yksittäisten
nuorten kanssa kuin isommassakin ryhmässä. Kun koululuokka jaetaan neljään
ryhmään, riittää yksi oppitunti pelin pelaamiseen hyvin. Pelin kysymyskortteja voi
hyödyntää myös erikseen seksuaalikasvatuksen tukena. Peli on tilattavissa Väestöliiton
nettikaupasta: www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/nuoret tai lainattavissa Kouvolan
nuorisopalveluiden erityisnuorisotyöntekijöiltä

Sitähän sä kysyit –kortit
13 + / 1-10 osallistujaa / 10-15 min / Pelikortteja Sitähän sä kysyit -pelistä
Istukaa piirissä. Jokainen nostaa vuorollaan kortin, ja kysyy toisen kortissa olevista
kysymyksistä. Muut yrittävät arvata vastauksen. Kysyjä lukee oikean vastauksen
kortista ääneen. Keskustelkaa kysymysten herättämistä ajatuksista.
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Mielipidejana
13+ / 10-15 min / 1-20 osallistujaa / Väittämät
Pyydä osallistujia asettautumaan kuvitteellisella janalla siihen kohtaan, mikä kuvastaa
hänen mielipidettään väittämästä. Janan toisessa päässä on “täysin samaa mieltä” ja
toisessa päässä “täysin eri mieltä” ja keskellä “en osaa sanoa”. Keskustelkaa väittämien aiheuttamista havainnoista. Voit keksiä väittämiä lisää!
1. Seksi ja rakkaus kuuluvat yhteen
2. On naisen vastuulla huolehtia ehkäisystä
3. Kondomia on hyvä kantaa aina mukana
4. Porno on hyvää seksivalistusta
5. Seksikkäisiin vaatteisiin saa pukeutua kuka tahansa
6. Seksistä ei pitäisi puhua kumppanin kanssa
7. Seksistä puhutaan liikaa mediassa
8. Miehen pitää osata kuin luonnostaan seksitaidot
9. On hyvä kokea eka kerta täysi-ikäisenä
10. Eka kerta kannattaa itsekin tehdä, jos kaverit sanovat kokeneensa sen jo
11. Jos alkaa suudella ja hyväillä toista, on suostuttava seksiin loppuun asti
12. Pojat ajattelevat enemmän seksiä kuin tytöt

Kaksi eri totuutta –tarina
Jaa nuoret pieniin ryhmiin. Lue tai pyydä lukemaan ääneen nuorille sekä Astan että Jounin
tarina samasta tapahtumasta. Anna tai esitä tämän jälkeen ryhmille kysymykset ja aikaa
miettiä vastauksia kysymyksiin. Pyydä heitä perustelemaan vastauksensa. Käykää lopuksi
yhdessä kysymykset läpi. Keskustelkaa esille nousevista mielipiteistä. Muista, että väkivalta
on aina tekijän vika, eikä sitä voi oikeuttaa mitenkään.
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Asta:
Me oltiin seurusteltu Jounin kanssa jo pari kuukautta. Jouni oli maailman suloisin ja ihanin,
kertakaikkisen täydellinen! Kaikki oli ihanaa, aina Nikon juhliin asti. Bileet järjestettiin Nikon
mökillä. Juhannusyön taikaa ja paljon porukkaa – Kyllä landellakin kivaa voi olla.
”Suomineito viljapellossa”, ihasteli Jouni mua kesämekossani.
Ihmisiä saapui möksälle isoina virtoina. Uskomattomat bileet olivat tiedossa. Hengailtiin
kavereiden kanssa, kuunneltiin musaa ja juotiin olutta. Keskiyön aikaan tajusin, että oli tullut
juotua liikaa ja nyt oli maksettava siitä hintaa. Oksetti ja tuskin pysyin tolpillani. Pyysin Jounia
viemään mut vintille, meidän nukkumapaikoille, nukkumaan. Ehkä unen jälkeen ei olisi enää
niin paha olla.
Päästyämme vintille Jouni alkoi suudella mua ja avasi mekon vetskarin. Koitin sanoa, että mä
tahdoin vain nukkua pahanolon pois. Seuraava mitä tajusin oli, että Jouni makasi mun päällä
ja suuteli mua. Koitin työntää sen pois, mutta ei siitä mitään tullut. Huutaakaan en jaksanut tai
kehdannut. Muuthan olisi pitänyt mua hulluna. Mun ajatukseni ekasta kerrasta oli kyllä hieman
toisenlainen. Pyysin Jounia lopettamaan. Jossain kohtaa mä taisin sammua, koska seuraava
mitä muistan, on se hetki, jolloin Jouni laittoi mulle mekkoa takas päälle ja kertoi rakastavansa
mua paljon.
Mä en halua nähdä sitä enää ikinä! Kuinka mä saatoinkaan luulla, että se on ihana ja hellä?
Mitä hittoo oikein tapahtui?

Jouni:
Me oltiin seurusteltu Astan kanssa pari kuukautta. Kaikki oli ihmeellistä ja ihanaa, kunnes
yhtäkkiä kaikki muuttui.
Me tavattiin yksissä bileissä. Kaverit oli järkännyt meille sokkotreffit.
Olin ihan varma, että Asta olisi joku hirveä harppu. Astan tullessa bileisiin mä olin myyty mies.
Se on ihana ja kaunis –täydellinen nainen. Kaveritkin joskus kettuilee, kun me ollaan niin paljon
yhdessä.
Viikonloppuna me oltiin juhlimassa juhannusta Nikon mökillä. Meitä oli hirvee lössi ja hyvä
meno päällä. Asta oli kuin Suomineito kesämekossaan. Me dokattiin ja nautittiin kesästä nuotiotulen ääressä. Joskus alkuyöstä Asta tuli pyytään mua nukkumaan kanssaan vintille. Tässä sitä
nyt oltiin, ajattelin. Seksistä oltiin puhuttu, oltiinhan me pitkään jo oltu yhdessä. Tämä olisi se yö,
sitähän Asta nukkumaanmenolla vihjaili. Aluksi suudeltiin ja jossain välissä Asta sanoi ei, mutta
mä ajattelin, että se halus vähän hidastaa tahtia ja leikkiä vaikeesti tavoiteltavaa. Tiedäthän sä
sen ein, joka tarkoittaa oikeesti kyllää. Me sekstattiin ja seuraavana päivänä kaikki oli hyvin.
Me mentiin Nikon mökiltä kotiin ja sovittiin, että nähtäisiin illemmasta uudestaan.
Nyt asiaa miettiessäni, toivon, että me oltaisiin odotettu seksin kanssa. Ennen seksiä kaikki oli
hyvin. Nyt Asta ei halua nähdä mua. Se ei ees puhu mulle! Kelaa miltä tuntuu? Mun sydän on
ihan pirstaleina. En mä halua erota! Mitä ihmettä on tapahtunut.
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Kysymykset:
1. Mitä juhannuksena tapahtui? Astan näkökulmasta, Jounin näkökulmasta?
2. Miten Asta reagoi suudelmiin ja ajatukseen seksistä?
3. Miksi Jouni ei reagoinut Astan eihin?
4. Oliko kyseessä raiskaus? Mikä on raiskaus?
5. Mitä Asta olisi voinut tehdä estääkseen tapahtuman? Olisiko pitänyt toimia toisin?
6. Mitä Jouni olisi voinut tehdä toisin?
7. Miltä Astasta tuntui tapahtuneen jälkeen? Entä Jounista?
8. Luuletko, että Asta kertoo tapahtuneesta jollekin? Entä Jouni?
9. Palaavatko Jouni ja Asta yhteen?
Lähde: Kuvankaunis, Katariina & Puuhalahti, Sari: Harjoitus tekee mestarin.

Seksimyytinmurtajat
13 + / 1-30 osallistujaa / 30 + min
Seksimyytinmurtajat –harjoitteen avulla murretaan seksuaalisuuteen liittyviä tabuja ja
myyttejä, jotka ovat yleisiä nuorten keskuudessa.
Tulosta myytit ja käykää nuorten kanssa keskustelua, onko väittämä heidän mielestään
totta vai tarua. Käykää väitteiden oikeat vastaukset läpi. Seksimyytinmurtajat voi toteuttaa
myös itsenäisesti niin, että tilan seinille on ripustettu myyttejä ja oikea vastaus on myytin
toisella puolella.
Seksimyytinmurtajat löytyy myös digitaalisena Kahoot –alustalta, jolloin harjoitteen voi
toteuttaa älylaitteiden ja videotykin avulla.
Lähde: Nuorten Akatemia.
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Vain samaa sukupuolta olevat parit ovat vaarassa saada hivin.

MYYTTI
Hiv voi tarttua kaikissa suojaamattomissa yhdynnöissä. Suomessa eniten hiv-tartuntoja on heteroilla.
Pornoelokuvista oppii olennaisimman seksuaalisuudesta.

MYYTTI
Päinvastoin: pornossa juuri mikään ei ole totta. Porno on fantasiaa, jota käytetään mielikuvien
luomiseen ja kiihottumiseen pornoteollisuuden ehdoilla. Pornoa tehdään tavoitteena kiinnostaa, kiihottaa ja koukuttaa – sen luomat mallit naisten ja miesten seksuaalisuudesta ovat hyvin
yksipuolisia. Jos ihmisen seksuaalinen fantasiamaailma rakentuu pelkästään pornoteollisuuden
luomien myyttien pohjalle, hänen voi olla hyvin vaikeaa kohdata toista ihmistä ja tämän seksuaalisuuttaan aidosti.
Seksi on naiselle sitä nautinnollisempaa, mitä rajumpaa se on.

MYYTTI
Tämä on pitkälti pornoteollisuuden luoma harha. Jokaisen ihmisen – tytön ja pojan ja naisen ja
miehen seksuaalisuus on yksilöllistä. Se mistä kukin pitää ja nauttii on yhteinen tutkimusmatka.
Ehkäisy on pääasiassa naisten vastuulla.

MYYTTI
Vastuu ehkäisystä kuuluu kaikille osapuolille. Ehkäistä kannattaa raskautta, seksitauteja sekä
morkkista. Seksitautien ehkäisemiseksi tarvitaan hormoniehkäisyn lisäksi kondomi. Kun kumppani on pysyvä ja seksitautien mahdollisuutta ei ole, on pelkkä hormonaalinen ehkäisy riittävä.
Ihmisen käyttäytymisestä tai pukeutumisesta voi tunnistaa, onko hän homoseksuaali.

MYYTTI
Se, minkä verran ihminen ilmaisee feminiinisiä tai maskuliinisia piirteitään, ei liity millään lailla
seksuaaliseen suuntautumiseen. Jokaisessa ihmisessä on molempia piirteitä. Ihmisen tunne-elämän kannalta ei ole juuri eroa siinä mihin sukupuoleen tunteet ja kiinnostus kohdistuvat – kaikilla ihmisillä on yhteinen tarve olla haluttu ja rakastettu.
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Seksuaalinen häirintä sisältää aina fyysisen, ei-toivotun kontaktin.

MYYTTI
Myös huomautukset ulkonäöstä tai vartalosta sekä seksuaaliset ja seksistiset vitsit voidaan tulkita
seksuaaliseksi häirinnäksi, samoin seksiin liittyvien asioiden katsomaan ja kuuntelemaan pakottaminen tai kirjallinen viestintä esim. sähköpostin välityksellä. Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu
määritellään ei-toivotuksi ja yksipuoliseksi, joko fyysiseksi tai sanalliseksi seksuaalisväritteiseksi
käyttäytymiseksi, joka on kohteelle vastentahtoista ja herättää kielteisiä tunteita.
Erektio on aina merkki siitä, että pojan / miehen tekee mieli seksiä.

MYYTTI
Varsinkin murrosiässä voi tulla erektio, vaikkei tilanteeseen liittyisi mitään seksuaalista. Näitä
erektioita kutsutaan tahattomiksi erektioiksi ja ne johtuvat hormonitoiminnasta. Usein erektio
myös menee ohi itsekseen hetken kuluttua, ja on täysin normaalia.
Seksi on sama asia kuin yhdyntä.

MYYTTI
Seksi on toimintaa, jolla tähdätään hyvään oloon ja nautintoon ja se voi tapahtua yksin tai
kahden tai useamman ihmisen välillä. Yksin voi haaveilla, fantasioida tai itserakastella – kaksin
voi hyväillä, hellitellä tai olla yhdynnässä. Seksi on hyvin yksityinen asia, eikä sitä voi arvioida
toisen ihmisen tai sääntöjen mukaan.
Ensimmäiseen yhdyntäkertaan liittyvät pelot ovat tyttöjen juttu.

MYYTTI
Pelkoja on usein myös pojilla. Kaikki asiat, joita ei ole ennen kokenut jännittävät ja pelottavat
ainakin vähän. Yleensä tytöt pelkäävät, että yhdyntä sattuu ja pojat taas pelkäävät, että erektio
loppuu ennen kuin yhdyntä on alkanut tai siemensyöksy tulee liian nopeasti. Molemmilla on
pelkoa oikein suorittamisesta. Pelot ovat luonnollisia ja siksi seurustelevan parin suhteen turvallisuus ja asioista puhuminen on tärkeää ennen ensimmäistä yhdyntää. On tärkeä muistaa, että
seksi ei ole suorittamista.
Hiviin ei ole parannuskeinoa.

TOTTA
Parantavaa lääkitystä hiviin ei ole olemassa. Taudin eteneminen aids-vaiheeseen voidaan kuitenkin nykyisen lääkityksen avulla estää, mikäli hiv-tartunta havaitaan ajoissa ja hoito voidaan
aloittaa mahdollisimman pian. Paras keino on ennaltaehkäisy eli kondomin käyttö!
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Kahoot –tietovisa
1-100 osallistujaa / 15 + min
Kahoot on ilmainen opetuspeli, jota voi käyttää selaimen kautta tai ladata puhelimeen Kahoot
–sovelluksen. Kahootia voidaan käyttää tietokilpailujen, kyselyiden tai keskustelujen järjestämisessä. Kysymys heijastetaan videotykillä seinälle ja osallistujat vastaavat kysymykseen omalla
puhelimellaan. Jos kaikilla ei ole puhelinta, voi kysymyksiin vastata pienryhmissä.
Seksuaalikasvatuksessa Kahoot mahdollistaa seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten ja asenteiden läpikäymistä anonyymisti isommallakin osallistujamäärällä. Kahootiin tarvitaan tunnukset,
joiden avulla voi luoda omia kyselyitä tai käyttää valmiita kyselyitä. Kahoot löytyy osoitteesta
www.kahoot.com

Kumikoulu
15+ / 5-30 osallistujaa / 45 min
Punaisen Ristin kumikoulun malli on yhdeksäsluokkalaisille ja toiselle asteelle suunnattu seksuaaliterveyden oppitunti. Oppitunnilla pyritään lisäämään tietoutta seksitaudeista ja edistämään
kondomin käyttöä. Kumikoulun ohje löytyy osoitteesta https://www.punainenristi.fi/materiaali/kumikoulu-ja-kondomiajokortti

Testaa tietosi seksuaalisuudesta
13 + / 1 osallistuja / 5-10 min
Naimamaisteri –testin avulla voi osoittaa olevansa turvallisen seksin mestari. Naimamaisteri –testin voi laittaa esimerkiksi tabletille tai tietokoneelle valmiiksi, ja nuoret voivat täyttää sen
tapahtumassa tai nuorisotilalla. Naimamaisteri –testi löytyy osoitteesta
https://www.fressis.fi/artikkeli/naimamaisteri/
Tietovisoja seksitaudeista, kondomista, hivista ja seksistä löytyy myös osoitteesta
www.justwearit.fi
Testi seksuaalirikosten tunnistamisesta löytyy osoitteesta:
http://nuoret.riku.fi/quiz/testaa-tunnistatko-seksuaalirikokset/
Testi omasta nettikäyttäytymisestä löytyy osoitteesta:
http://nuoret.riku.fi/tietoa-meista-ja-toiminnastamme
/testit-ja-pelit/testaa-osaatko-toimia-netissa-fiksusti-ja-turvallisesti/
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Sanaselityspeli seksuaalisuudesta
13 + / 1-30 osallistujaa / 30 min
Hivpointin sanaselityspeliä pelataan pienryhmissä tai pareittain. Jokaiselle annetaan pino kortteja. Jokainen selittää vuorollaan yhden sanan, muut yrittävät arvata. Sanaselityspelin voi tilata
Hivpointilta osoitteesta https://www.pointshopping.fi/. Peli on lainattavissa myös Kouvolan
nuorisopalveluiden erityisnuorisotyöntekijöiltä.

Normipyöritys -peli
14 + / 4-6 osallistujaa / 30-60 min
Normipyöritys on yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille suunnattu pelillinen menetelmä sukupuolta, seksuaalista suuntautumista ja pari- ja perhesuhteita koskevien normien käsittelyyn ja haastamiseen. Normipyöritys pelin tukimateriaalin löydät osoitteesta:
https://seta.fi/sateenkaaritieto/ammattilaisille/opetusala/
Pelilaudan voit tulostaa osoitteesta:
https://www.dropbox.com/s/49lsvamvg2tu9b3/
Normipyoritys_lauta_painoon_3mmbleed.pdf?dl=0
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaalit/s-e-x-ideakortit-osallistavaan-s
eksuaalikasvatukseen/
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Materiaalia sukupuolen ja seksuaalisen
moninaisuuden käsittelyyn
12 + / 1-30 osallistujaa /
Opetuskokonaisuus sukupuolten tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. https://www.dropbox.com/s/h6g9uxbeyrhjw0m/Sukupuolten-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-opetusjakso-2017.docx?dl=0

Seksuaaliterveyttä selkokielellä
Selkomateriaali seksuaaliterveyden edistämiseen, jossa kuvat ja selkokieli tekevät seksuaalisuudesta konkreettisemman ja helpommin ymmärrettävän. Materiaaleja voi käyttää seksuaaliohjauksessa. Seksuaalisuudesta selkokielellä materiaalin löydät osoitteesta http://www.seteke.fi/
index.html.

Turvataitoihin liittyvää materiaalia
Turvataitokasvatukseen materiaalia lapsille löydät osoitteesta
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90799/URN_ISBN_978-952-245-796-7.
pdf?sequence=1
Turvataitokasvatukseen materiaalia nuorille löydät osoitteesta:
https://thl.fi/documents/10531/124365/Opas%202012%2021.pdf
Kaveri seksuaalirikoksen uhrin tukena –video löytyy osoitteesta:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=mNb-DqARK2Q
RFSU materiaali seksuaalikasvatukseen Sex, Body and Rights
https://www.rfsu.com/fi/sex-body-rights/?gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j8xBYkJto_JmNpSK_YThV4dgxqEVLt_0ihUEs7mn7zto6PJ75lB50UaAl3oEALw_wcB
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SANASTO
Androgyynisyys. Androgyynissä eli androgyynisessä ihmisessä on sekä maskuliinisia että
feminiinisiä piirteitä. Hän saattaa määritellä itsensä mieheksi, naiseksi vai vaikkapa
muunsukupuoliseksi.
Aseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalisen halun tai kiinnostuksen puutetta. Aseksuaali voi kokea
vetoa mihin tahansa sukupuoleen tahansa.
Biseksuaalinen henkilö kokee emotionaalista, romanttista tai seksuaalista kiinnostusta ihmisiin
sukupuolesta riippumatta tai ei koe kohteen sukupuolta merkittävänä tekijänä.
Binääri/ei-binääri (eng. binary/non-binary). Sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai
ei-binäärinen. Ei-binäärinen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies -jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai
intersukupuolinen.
Cis-sukupuolinen Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja
sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa
yleensä liitettyjen odotusten mukaiset.
Grooming lapsen tai nuoren seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu
Heteroseksuaalinen henkilö on seksuaalisesti, romanttisesti ja/tai emotionaalisesti kiinnostunut vastakkaisesta sukupuolesta.
Homoseksuaalisen henkilön seksuaalinen, romanttinen tai emotionaalinen kiinnostus kohdistuu samaa sukupuolta oleviin ihmisiin.
Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, jossa lapsella ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen
sukupuolielimiä, eikä sukupuolta voi määritellä fyysisten ominaisuuksien perusteella. Tämä voi
johtua ylimääräisen kromosomin aiheuttamasta hormonaalisen säätelyn sekoittumisesta.
Lesbo homoseksuaalinen nainen.
Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden
väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella.
Panseksuaalinen henkilö ei halua määritellä omaa seksuaalista suuntautumista koskemaan
tiettyä sukupuolta, eikä koe sukupuolensa olevan olennainen seksuaalisen kiinnostuksen
määrittäjä.
Porno on aikuisille tarkoitettua viihdettä, joissa kuvataan eroottista käytöstä tavoitteena tuottaa
seksuaalista kiinnostusta ja kiihottumista. Porno voi pitää sisällään puhetta, kirjoituksia, kuvia ja
filmejä, joita levitetään ja esitetään muun muassa lehdissä, elokuvissa ja internetissä.
Queer kuvaa identiteettiä, jonka kuvaamiseksi perinteiset sukupuolta ja suuntautumista määrittelevät sanat voivat olla liian rajoittavia. Queer on näkökulma, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja suuntautumiseen liittyviä normeja.
Sateenkaariperheet sellaiset lapsiperheet, lasta odottavat tai perheenlisäystä suunnittelevat
perheet, joissa yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.
Seksi on hyvänolon tunteeseen, nautintoon tai lisääntymiseen tähtäävää toimintaa yksin tai
toisen kanssa. Seksiä voi olla esimerkiksi fantasiat, itsetyydytys, toisen hyväily, rakastelu ja
yhdyntä.
Selibaatti eli naimattomuus tarkoittaa pidättäytymistä avioliitosta ja seksuaalielämästä.
Seksuaalisuus on kokonaisvaltainen, ihmisen keskeinen ominaisuus joka muuttuu elämän
aikana. Seksuaalisuus koetaan ja sitä ilmennetään eri tavoin. Seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia
ovat esimerkiksi minuus, sukupuolen kokeminen, seksuaalinen suuntautuminen, lisääntyminen ja
nautinto.
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Seksuaalinen suuntautuminen kuvaa ihmisen kykyä olla kiinnostunut romanttisessa ja/tai
seksuaalisessa mielessä samasta, vastakkaisesta tai molemmista sukupuolista. Seksuaalinen
suuntautuminen voi muuttua elämän aikana, mutta suuntautumiseen ei voi ulkopuolelta
vaikuttaa.
Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden ja parien oikeuksia päättää tietoisesti ja
vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Seksuaalioikeuksien julistuksessa
(2008) on määritelty 10 seksuaalioikeutta, jotka YK:n ihmisoikeusjulistukseen pohjautuen kuuluvat kaikille ihmisille.
Seksuaaliterveys on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tila. Sitä edellyttää positiivinen ja
kunnioittava asenne seksuaalisuutta kohtaan, sekä halutessaan mahdollisuus seksuaalisiin
kokemuksiin, jotka ovat nautinnollisia ja turvallisia. Seksuaaliterveys vaatii ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista, suojelua ja toteuttamista.
Sukupuoli on moninainen ilmiö, joka voidaan määrittää esimerkiksi biologisesti,
anatomisesti, hormonaalisesti, sosiaalisesti tai juridisesti sekä kokemuksellisesti. Sukupuolia voi
olla mies, nainen, sekä mies että nainen tai ei kumpikaan. Sukupuolen moninaisuuteen kuuluvat
miehen ja naisen lisäksi esimerkiksi intersukupuoliset ja transihmiset.
Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa Ihmisen kokemusta omasta sukupuolestaan tai
sukupuolettomuudestaan sekä ihmisen ainutlaatuista käsitystä siitä, millainen mies, nainen tai
niiden yhdistelmä hän on. Sukupuoli-identiteetti voi ulottua myös näiden käsitteiden
ulkopuolelle. Sukupuoli-identiteetti kehittyy ja voi muuttua elämän aikana.
Sukupuolitauti eli seksitauti on joukko bakteerien, virusten ja alkueläinten aiheuttamia tauteja,
jotka tarttuvat pääasiassa seksikontakteissa. Sukupuolitauteja ovat esimerkiksi klamydia,
kondylooma, sukuelinherpes, kuppa, tippuri ja HIV-infektio.
Seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä, kun joku omaa asemaansa hyväksikäyttäen
taivuttaa toisen ihmisen sukupuoliyhteyteen tai muuhun toisen seksuaalista
itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai taivuttaa toisen
alistumaan seksuaalisen teon kohteeksi. Seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalisen
hyväksikäytön yritys on rangaistavaa.
Seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen ahdistelu ovat tarkoituksellisia, ei-toivottuja,
yksipuolista seksuaaliväritteistä käyttäytymistä tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Se voi
olla fyysistä koskettelua tai puhetta, jonka kohde tuntee vastenmieliseksi.
Seksuaalivähemmistö. Ihmiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jotain muuta kuin
heterous, kuuluvat seksuaalivähemmistöihin. Tällaisia ovat muun muassa homot, lesbot ja
biseksuaalit.
Turvaseksi on seksiä, jonka aikana kehon eritteet eivät pääse kosketuksiin kumppanin
limakalvojen kanssa. Turvaseksiä harrastamalla on suojassa ei-toivotuilta raskauksilta ja
sukupuolitaudeilta.
Transsukupuolinen tarkoittaa henkilöä, jonka kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa
hänen syntymässä määritettyä sukupuoltaan. Transsukupuolinen kokee syntyneensä väärään
ruumiiseen, ja fyysisten sukupuoliominaisuuksiensa olevan ristiriidassa psyykkisen sukupuolensa
kanssa.
Transvestiitti on mies tai nainen, jolla on tarve ilmentää ajoittain joko miehellistä tai naisellista
puoltaan esimerkiksi pukeutumalla tai muuttamalla ääntään.
Transgender voi kokea itsensä mieheyden tai naiseuden rajalle tai sen ulkopuolelle.
Transgender voi myös kokea olevansa omanlaisensa yhdistelmä molempia sukupuolia.
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Liite 1.
Seksuaalikasvatusstandardit
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Liite 2.
Seksuaalisuuden portaat
1. Ensimmäisen portaan nimi on Olen ihana. 0-4-vuotias lapsi rakastaa itseään ja hyväksyy
itsensä sellaisenaan. Hän rakastaa myös läheisiään ja kaipaa paljon syliaikaa ja läheisyyttä. Lapsi ottaa kehonsa haltuun tutkimalla, maistamalla, haistamalla ja leikkimällä. Hän pitää
ilkosillaan olosta ja tutkii mielellään toistenkin kehoja, sillä kaikki kehot ovat kiehtovia. Kiintymyssuhteen turvallisuus, kosketuksen määrä ja laatu sekä tapa, jolla lapsen kehosta ja tutkimusleikeistä puhutaan vaikuttavat lapsen itseluottamukseen, turvan tunteeseen, siihen miten hän
suhtautuu mielihyvään, omaan kehoonsa, läheisyyteen ja ihmissuhteisiin
2. Tykkäyskaveri-portaalla 3-8-vuotiaan tykkäämiset kohdistuvat ikätovereihin ja lapsi haluaa
osoittaa tunteensa saman tien. Lapsi on välitön ja estoton, täynnä lämpimiä tunteita ja hellyyttä.
Hän halaa, suukottaa ja silittää rakastamiaan ihmisiä. Toisen ihmisen halaamiseen ja pussailuun tarvitaan tämän toisen ihmisen oma tunne ja lupa. Lapsi oppii ystävyyden pelisääntöjä ja
erottaman ihastuksen ja kaveruuden toisistaan. Hän oppii tunteisiin, kehoon ja kosketukseen
liittyvää yksityisyyttä. Samalla hän voi oppia arvostamaan omaa tunnettaan ja puolustamaan
omia rajojaan.
3. Kolmannen portaan nimi on Vanhempien ihailu. Leikki-iässä, noin 3-9-vuotiaana suuri osa
lapsista rakastuu johonkin lähipiirin aikuiseen. Lapsi aikoo mennä naimisiin isän tai äidin kanssa.
Suurin piirtein samaan aikaan lapsi kiinnostuu omasta alkuperästään ja siitä, mistä vauvat syntyvät ja miten tytöt ja pojat eroavat toisistaan. Opitaan arvostamaan omaa ja toista sukupuolta.
4. Idoli ihastuttaa -portaalla, noin 6-12-vuotiaana ihminen rakastuu yleisesti hyväksyttyyn ja
arvostettuun kohteeseen. Suuret ryhmät voivat olla ihastuneita vaikkapa samaan julkkikseen
tai opettajaan, ja tunne voi olla enemmän ihailua samaistumiskohteena kuin ihastusta. Oikeasti seurustelua ei vielä ajatella, mutta rakkaussuhteesta unelmointi on tavallista. Ajatus omasta
elämänhallinnasta ja ihailtavuudesta vahvistuu. Tällä portaalla alkaa kehittyä seksuaalisuuden
fantasiatila mielikuvituksellisten tarinoiden kautta. Tämä porras on usein käytössä pettymysten
hetkillä myöhemminkin elämässä
5. Tuttu mutta salattu –portaalla ihastumisen kohde on tuttu lähipiirin ihminen, usein ikätoveri.
Porras voi olla ajankohtainen jo 8-vuotiaana, toisilla 13-18-vuotiaana. Lapsen oma kehitys
tekee ihastuksesta nyt erityisen latautuneen. Ihastumista ei kerrota eikä osoiteta kenellekään, ja
jos joku saa sen vahingossa selville, ihastuminen saattaa jopa loppua. Tällä portaalla opetellaan hallitsemaan omaa käytöstä voimakkaan tunteen vallassa. Itsetyydytys voi alkaa varhain,
ja siinä mielikuvat voivat olla aluksi niukkoja, vaihtuvia, eivätkä yleensä liity rakastumiseen.
6. Tuttu ja kaverille kerrottu –portaalla, usein noin 9-14-vuotiaana ihminen uskaltaa jo antaa
kaverin arvioitavaksi omat ihastumisen tunteensa. Siirtyäkseen eteenpäin ihminen tarvitsee
ystävän tukea ja hyväksyntää omille tunteilleen. Samalla hän joutuu käsittelemään ystävyyttä,
opettelemaan olemaan ystävä ja tunnistamaan omat ystävät. Tässä vahvistetaan ikäryhmän
ajatusta: “Minä olen joskus jonkun kumppani.” Samalla opiskellaan ystävyyttä, jota tarvitaan
myös seurustelussa.
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7. Tykkään sinusta –portailla ihastumisen kohde saa tietää ihastumisesta viestillä, joka voi olla
lähetetty viesti, kirjelappu tai tieto lähetetään viestinviejän kautta. Viestin laatua saatetaan
suunnitella pitkään ja myös yhdessä ystävän kanssa. Vastarakkauden saaminen on mahdollista,
mutta rukkasetkin kestetään. Oleellista on, että ihminen kestää sen, että ihastumisen kohde tietää tunteen olemassaolosta. Yleensä murrosiän muutoksen kehossa alkavat tapahtua samoihin
aikoihin eli 10-15 vuoden iässä.
8. Käsi kädessä -portaalla, usein 12-16-vuotiaana nuori kertoo seurustelevansa. Ihastuminen
on yhteinen kokemus, ja se halutaan näyttää koko maailmalle. Käden kosketus sisältää suuren
viestin ja jännityksen. Ihmisen kaikki energia menee siihen, että hän uskaltaa olla rakkaansa
lähellä, pitää kädestä ja jakaa ihastumisen tunteen. Käsi on todellinen fyysisen rakkauden kosketus, siitä ei haluta irrottaa eikä mennä yhtään lähemmäksikään. Silloin kun ollaan yhdessä, ei
välttämättä uskalleta edes puhua keskenään. Myös eron aiheuttamaa pettymyksen ja hylätyksi
tulemisen tunnetta opetellaan käsittelemään.
9. Suudellen –portaalla koskettelu ja suudelmat ovat mahdollisia, ja aivan uusi nautinnon maailma aukeaa. Siinä on seksuaalinen sävy. Kaikki hellyys tapahtuu rajatulla alueella, etenkin suun
ja kaulan alueella. Nuoret kutsuvat tätä joskus fritsuvaiheeksi. Kumppanin kehoa ei vielä haluta
koskettaa muualta, koska se olisi liian jännittävää, mutta kanssakäymiseen liittyy jo seksuaalista
kiihottumista. Itsetyydytykseen liittyy mielikuvia ja haaveilua seksistä kumppanin kanssa ja yhteisen seksuaalisen nautinnon tavoittelusta. Tällä portaalla koetaan suudelma, joka aikaansaa
seksuaalisen kiihottumisen tunteen. Oman itsensä hallinta ja kumppanin kunnioitus ovat oleellinen osa tämän portaan opettelua. Suudelmien vaihe osuu usein 14-18-vuoden ikään.
10. Hyväilyiseksi on ajankohtainen Mikä tuntuu hyvältä? -portaalla. Ihminen tutustuu nyt yhdessä kumppaninsa kanssa jaettuun seksuaaliseen nautintoon. Opetellaan kokemaan, mikä tuntuu
kumppanista hyvältä ja miten kumppani saa itsessä hyvänolontunnetta ja kiihottumista aikaiseksi. Nuori on iältään yleensä 15-20-vuotias. Seurustelusuhde on niin turvallinen, että kumpikin
tietää, että hyväilyt saa lopettaa heti, kun siltä tuntuu. Tavoitteena ei ole yhdyntä, vaan hellyys
ja kiihottuminen, eli peting, kehojen keskustelun ja viestinnän harjoittelu samalla, kun tunteet ja
biologia ovat voimakkaasti mukana.
11. Matka voi jatkua Rakastella –portaalle. Keskimäärin tämä tapahtuu 16-25-vuotiaana.
Silloin ihminen on valmis kohtaamaan sellaisen kumppanin, jonka kanssa rakastuminen voi olla
niin syvää, että hän rohkaistuu haluamaan suhteelta seksuaalista yhteistä toimintaa, jossa voi
olla yhdyntää. Kokemuksena rakastelu on enemmän yhteisnautintoa ja yhteen hiileen puhaltamista kuin aiemman portaan tunnustelevaa tutustumista ja omien tunteiden kanssa selviytymistä.
Ihmisellä tulisi olla myös riittävästi kehittynyt järjen kerros: tarvittava tieto ja taito seksiriskeistä ja
niiltä suojautumiselta, vastuuntunto, empatia ja kunnioitus kumppania kohtaan sekä valmiudet
käyttää tietotaitoaan.
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Liite 3.
Seksuaalikasvatusoppituntikokonaisuus kahdeksasluokkalaisille
Kahdeksasluokkalaisille suunnattu seksuaalikasvatuskokonaisuus on suunniteltu WHO:n
seksuaalikasvatusstandardien mukaisesti. Oppitunnit ovat 45 minuutin pituisia. Koulu voi
halutessaan valita koko oppituntikokonaisuuden tai vain osan oppitunneista. Oppitunnit voi
pitää yksittäisinä tunteina tai osana seksuaalikasvatuspäivää tai –viikkoa. Lisätietoja
oppituntien sisällöistä ja tilaamisesta koulunuorisotyöntekijältä tai kohdennetusta nuorisotyöstä.

Seurustelu ja seksuaalisuus

Oppitunnilla käsitellään seksin ja seksuaalisuuden eroja sekä seurusteluun liittyviä taitoja ja
tunteita erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla.

Nuorten seksuaalioikeudet

Oppitunnilla käsitellään nuorten seksuaalioikeuksia ja tutustaan niihin eri näkökulmista videoiden avulla. Oppitunnilla keskustellaan myös nettikäyttäytymisestä ja -turvallisuudesta.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus

Oppitunnilla käsitellään sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta Setan Moninaisuus on meissä -videon ja keskustelun avulla.

Seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy

Oppitunti toteutetaan yhteistyössä Suomen Delfins ry:n kanssa. Tunnilla käsitellään seksuaalisen
hyväksikäytön ja väkivallan teemoja. Oppitunti voidaan toteuttaa myös luentona kaikille kahdeksasluokkalaisille samaan aikaan.

Kondomiajokortti

Oppitunnilla suoritetaan kondomiajokortti SPR:n konseptin mukaisesti. Oppitunnilla pyritään
lisäämään nuorten tietoutta seksitaudeista ja edistämään kondomin käyttöä. Tunnin tavoitteena
on seksin, seksuaalisuuden ja ehkäisyn puheeksi ottaminen. Kondomiajokortin suorittamisessa
on kolme vaihetta, ja ne pitävät sisällään turvaseksiä, ehkäisyä ja seksitauteja koskevia kysymyksiä sekä kondomin käytön harjoittelua
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Liite 4.
Hankalat ryhmätilanteet
Hankala tilanne
Aikuinen ei osaa
vastata tiettyyn
kysymykseen,
koska hänellä ei ole
riittävästi tietoa

Aikuisella on
epämiellyttävä olo
puhua jostain
tietystä arasta
aiheesta

Nuoret tekevät
pilaa muista
nuorista tai
aikuisesta.

Ohjaajalta saatetaan
kysyä henkilökohtaisia
asioita, kuten milloin on
aloittanut
harrastamaan
seksiä, onko
seurustelukumppania tai
millaisesta seksiä tykkää
itse harrastaa.

Mitä aikuinen voi
sanoa tai tehdä
On hyväksyttävää
sanoa, ”en tiedä
vastausta, mutta otan
selvää ja palaan
asiaan” tai ”katsotaan,
jos löydettäisiin vastaus
tuohon kysymykseen
yhdessä”.
On lupa tuntea
epämukavuutta joistakin
asioista. Älä yritä esittää
mitään muuta. Voit sanoa,
”tähän vastaaminen ei ole
minulle helppoa, mutta
yritän” tai ”tästä aiheesta
minun on hankala
keskustella, mutta yritän
parhaani”. Voit myös
etukäteen pohtia, voisitko
hankkia ulkopu
olisen henkilön
käsittelemään aihepiiriä.
Aiheen käsittelyn voi
aloittaa sanomalla, että
näistä asioista on joskus
vaikea puhua, jolloin
epävarmuutta on helppo
kätkeä vitsailun tai pilailun
taakse. Kerro myös, että
tärkeää olisi kuitenkin
kuunnella ja keskustella,
kun on sen aika. Heti keskustelun alussa on tärkeää
mainita, että aihe on
herkkä ja esille mahdollisesti tulevat muiden oppilaiden kokemukset ovat
jokaiselle henkilökohtaisia
ja intiimejä.

Voit painokkaasti sanoa, ettet halua puhua
omista yksityisasioistasi ja painottaa, ettei
kenenkään muunkaan
tarvitse puhua asioita,
joista ei halua.

Hankala tilanne
Kesken harjoituksen
nuori hermostuu ja
muuttuu ahdistuneen
oloiseksi

Nuoret pysyvät
vaitonaisina, eikä
vuorovaikutusta
synny. Kysymyksiisi
ei vastata, eikä
keskustelua synny

Nuorten joukossa on
maahanmuuttajanuoria

Nuorten joukossa on
sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöön kuuluvia nuoria
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Mitä aikuinen voi
sanoa tai tehdä
Jos nuoren ahdistus on selvästi
havaittavissa, on myös muiden
nuorten osalta hyvä muistuttaa,
ettei kenenkään tarvitse ottaa
osaa mihinkään mikä tuntuu heistä epämiellyttävältä. On tärkeää,
että nuorella on aina mahdollisuus
palata tunnin jälkeen keskustelemaan asiasta ohjaajan kanssa.

Käytä harjoituksia, jotka
rohkaisevat toimintaan ja
toteuta ne pienemmissä
ryhmissä.

Jokaisen kulttuuria ja
taustaa tulee arvostaa.
Jokainen nuori tulee kuitenkin kohdata yksilönä,
jolla on omat arvonsa,
tarpeensa ja toiveensa. Älä
tee oletuksia kenenkään
tarpeista. Älä siis sivuuta
seksuaalisuus -aihepiiriä
esim. ehkäisystä puhumista
olettaen, että
maahanmuuttajataustaiselle
nuorelle asiasta
ei saa puhua.

On tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri avoimeen
keskusteluun. Puhu nuorille
tavalla, mikä ei jätä ketään
ulkopuolelle.

Liite 5.
Palautelomake 8. -luokkalaisten oppitunneista
		

