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TeKsti:JARMO PASANEN

RälL" Rohkea
Raisa Cacciatore puhuu lapsille ja heidän vanhemmil-
leen siitä, mistä vaietaan. Seksi on niin hieno asia,
että ihmisen pitää saada sitä varten parhaat mahdol-
liset eväät.

uinka moni sai murrosiäs-
sä asiallista seksivalistusta,
Väestöliiton lastenpsykiatri
Raisa Cacciatore kysyy noin

60 hengen yleisöltä.
Ollaan Pohjois-Tapiolan koulun vanhem-

painyhdistyksen tilaisuudessa, suurin osa

kuulijoista on 40-50-vuotiaita naisia. Kak-
si kättä nousee.

Ei ihme, että seksistä puhuminen myös
omille lapsille koetaan tukalaksi. Sanat ka-
rahtelevat kurkussa ja puna pakkaa poskille.

- Jos tuntee, ettei hallitse sanottavaansa,
niin kirjallista materiaalia on runsaasti tar-
jolla. Murrosikäisille sitä voi antaa myös hei-
dän itsensä luettavaksi, Cacciatore neuvoo.

Ihmisen seksuaalisuus kehittyy vaiheit-
tain, ja luonto vetää aikanaan tikanpojat ja -

tytöt puuhun. Mutta se ei suinkaan tarkoita
sitä, etteikö polun varrella tarvittaisi kasva-
tusta, siinä kuin muillakin elämänalueilla.

- Nykyisin seksuaalikasvatuksen merki-
tys korostuu, kun internet ja maksulliset
tv-kanavat ovat täynnä harskia tavaraa, jo-
ka on åyös lasten ja nuorten ulottuvilla. Se

voi hämmentää ja pelottaa, ja ennen kaikkea
se luo vääriä malleja ja asenteita. Emme mil-
Iään pysty valvomaan kaikkea, mutta voim-
me opettaa lapsiamme suhtautumaan siihen
oikein.

lO Me 512oo7

Cacciatore ei suostu sanomaan, että kult-
tuurimme olisi seksistynyt - hän pamauttaa,

että se on pornoistunut.

- Seksuaalisuus on ihmisen sisäinen ja

näkymätön ominaisuus, täynnä tunteita ja

harkintaa. Porno taas on näyteltyä, keinote-
koista seksiä, aikuisten satua, joka ei koske-

ta läheskaan kaikkia ihmisiä.

Pojat luolamiesajassa

Seksuaalikasvatus on silti mennyt eteenpäin

niistä ajoista, jolloin haikara toi lapset tai ne

löydettiin sillan alta.

- Tytöille kerrotaan kotona biologiasta,
kuukautisista, ehkäisystä ja raskaudesta.
Murrosiässä tytöt hankkivat usein tietoa
myös omin päin, Raisa Cacciatore sanoo.

Seksuaali-
kasvatuksen
merkitvs koros-
tuu, kun ifiternet ja
maksulliset tv-kana-
vat ovat täynnä härs-

Mutta pojat ovat hänen mukaansa pulassa.

- Muuan poika oli saanut isältään neuvon,

että "käytä aina kortonkia, muuten kuset
vielä piikkilankaa." Useimpia ei ole opastet-

tu sitäkään vähää. Ohie on sinänsä oikeilla
jäljillä, sillä nuoret eivät ole kovinkaan hy-
vin perilla sukupuolitautiriskeistä.

Pojat ovat kuitenkin tietävinään seksistä.
Kaveriporukoissa uusinnetaan luolamies-
myyttejä: mies osaa kaiken, saa seksiä mil-
loin tahansa, ottaa aina, kun on tilaisuus ja
jaksaa loputtomiin. Vahvistusta tarioaa por-
noteollisuus, joka kertoo, minkä kokoisia to-
simiehen vehkeiden pitäisi olla.

- Se on surullista. Naisen tiedotja seksu-

aalinen vapaus ovat ajan mittaan kasvaneet;
naisella on oikeus nauttia seksistä ja kieltäy-
tyä siitä, mutta moni mies on yhä vanhan,
ahtaan roolinsa vanki. Ja on ikävää, että
kouluopetus ja -terveydenhuolto jopa pön-
kittävät asetelmaa, sillä neuvonta on.suun-
nattu pääosin tytöille, Cacciatore sanoo.

Valistuksen yksipuolisuus voi johtaa sii-
hen, että esimerkiksi ehkäisyn oletetaan
kuuluvan vain tytöille.

Mutta Cacciatore muistuttaa, että seksi on
enimmäkseen muuta kuin yhdyntää.

- Jos seksuaalikasvatus alkaa yhdynnäs-
tä, annamme signaalin, että seksi on vain si-

tä ja lisääntymistä.
kiä tavaraa.





gr loozls er\

@'uaelrd Blsauard elsrs)ias nllnq åuaale{nla Epradeeru ppluauqed lpuliuaq
-nd 91d4 uo rualpsdel alllurg 'eueduraquel -uEA o{tp^ro1'uaullepns{asoruoq esue^alo

ueprupetqo{ nnlnoI leurlaBuo e]lnur 'ende peruonq is{rlraurse ueq sof 'uee}qo{ uEe

r1sl1a11 eelue sdurelall uaulllltpulurv - -lduraquezr Blraured pa{o{ eplteps r.ronN

åupesslpo{ psseuro r-relsaur r-r1er4dsd'oou€s er

-uatspl o>1u6 'e4rod selton^-gl e[ glr,{t selr -oler]l€) esle5'allas{ntsoured re1 a11n1a11ep

-on^-6l :etspl rs{E{ uo pllarolerlleJ psreg -qof uasrol pulrlllp rlsodlaq urru alo Ia uepl
'eT11ed uaslurrddo alluour rsrlo essapnnsip^ -rdun>1 ?lla 'nla llp{rs uo erslETluEures lp^o
-asllP^ns 'urrsre11d11ea er11s1rhl>14[e1Iqrn1 lrueddrunri gl]a 'as 'tp^IIIps uas teiuluaqup^
urolof'uootrsrruruar{pl uaasllondn{ns ulluas e{uaurelraaespl uo as sof 'eIsle,tdq ueeproa

-o-rd uaprrl enlnn)i eplleps esuasdel ugplarl apqns unluardruaronu ptlnru 'e]]on^ gI uo

e]]a 'uoortuonq eello rsrelrd uarduraque4 e(ere>lefons uls{as uaurll€rr^'Esua}nnsrlpp
'Euepllon^-02 1rd elsea urasn'€uasraurrr^ al -nsTas aaslllleq plla 'pllospls,{dsdl>1 9111s u
-lluuaqup^ allruro ueplo-r-ra{ e}sapnoqsal -onu o{uo 'plsreTlpt eelrd uarduraque4 -
Iel plsapnouroq uepTnru ualsnur{}nJ IsTgI aalnt 9n91s,{91

-oz-e uiill letulsintgdetll-llrp eptsp^ pf rlu nluersE pssof 'u rla q nd E^ala4lpd u a r),lrod

uofnslPr.uP€älnPPssol!!lgtsae^Pssnnloll'eluouruPururslllopr..lPullPA!s'i'e+;ouuill
3L1,glga'uei;s uppurpurofurl ÄllriÄd uo uelltoy pf ulq!arpslplrpJpdoalptslolllöög.3a'l

)i'" ,E!alolulnlnl ur^ol alo upplurasn lp^ra laqa!ur laronu re1 1e[od lasgg>lrso.unyy;..r.

,;1 'aq,qa;u all!^nlslnllp o[ lrral4royr:so-oltpl ues p[ rslaLlaru E)1tpur upfod - r1,.41atesfi4.
: lptedoale$to4tlpdo?aT Esspnur unnu lpssupl uaprnugssapqÄefofrrlolorlplrasn 

1:::

.:t' 'up€Ilsornu elspu^lu^s ullslatsEeq uasrurenspl puplrod e[puguÄf
i Elfe^l iutrddo4snessndueeuuedeuuawonH:alltwwatlueasedgsoalursnn:lnsleilnI
,', elrod sprlon^-gr 'relÄl serlonl-6r :laide]

'i,

essoods3 :fhsy
r5;:941

,,'e11Äarrat; ;eens)i as ! | aglsEl

-ldl Iel -erlod e11a 'up.ua{ uasretulursua pel

-llourll 1sde1 un>1 'as ede44re4 '1as4,(urdsd4

uouuellel lp^pllnr.rp{se erduraquea urasn

€oluorl uo luasd€lsol

'ooues a.rolerlfeJ 'eslr uaule>1oI aa4a1 uas

-{9199d E}}nur 'eenleq so('essue4 unluof uas

eele( roa upH 'psseuurlleq esseruo uo esua]

-nnsrlpenslas uaupq elle 'ea{o{ IronN -
'uaulurnlsrP{qor uauIIPens{as

uo euBelrod eualues4apql rla €uasraull^
'PllE^

-r(q nn1un1 q{Iur 'es ef leulapnns 'pssappT
rse{ 'n}to.ua{ allaa}qo{ 'ntlorre{ allrra^pI
'n11e1es ptlntu n]lnl rsne{{€rllopr :elserrod
uaPnnsrleensTas uPruasllas uePln^r{ essaaq

-rerrsrurdlsr>iraq uplsotrnl'ulllr{el ueeqn}l

te^alattoronl 1as1durd11ad e( 1as4n1seq1
'elsn]

-E^se{llppns{as ptsrliopqpur etsered uo uau

-luonl up^n{gunu uasrairllsod IS{IS -
'pualnnsroqnlaslr edo( e1aru11 1on olloledg

'ersreadlr{d1 ello uoo{puoTln rpl uaaslrrunu
uepuro ra11a 'e1si1pddd1 uo esserso.r.rn141

'oouaT arotpllreJ 'le[od leadl
-1rqa1 u99qglur e( 191d1 1e,rd1lrqa>1 ureqrE^
:1eedr-ree le^o - ellasnueesnr>1 soltu llsp^E]
-1a1r1e,r e[ - alllaurpd Bldlullrllv 'g?ruaurru?rl

uaururnunnru urnunn; ueuro o( pllnIAI 'pl
-lar{rE^e}unqon{ PP^P}lrE^eq rlsasro{ln alnl
ra ellr{re) 'Vrs111911s1/ urndq rtls uo aS -

'ul1s;ltu ud>1srdq 1as1n1e[e ef

laalunl ef ueerueendq lruou-roq ua]lrs aau

-ed 'uaponrr ueruelnnru ee1sa1 ef eueeilonzi
-SI-II ur.rpeurrTsa{ ep{le elof 'e4rsoun61
'urrsrrureu Euualu UPP{Io^ ra essuE{ urprP rEl

ursr un{ 'ptslrueTAIas elsaslr{rur{11ad e( elsrur

-ntse{€r upEIIalado e11ee1rod ellasleruursug
'lplnlr{r€A }ea}qo{ uapne{{pr e11a 'a11asde1

eoyaT urTuatp>1 gadq uO 'esupesr retr psu1ll

-re esuaald'uaasln>1e uplldlqpl unqn{uoqof
nnlserler rsdel ella 'elsITIE^El uo €sspr-r{)iraT
'€suooqa{ uppruo ursua nnlsnlnl }sdp.I -

'eruard lezro

lasde1 un1 'uro11s o( ee11p sntp^se{rlepns{as
uPPTnlu uarolPll)e) Psreu 'pssouau ueello
pursne{p{I ua pssrru '.allruruaqu€A ooua{
rlleur- ]ppyod uapnnslleens{aS uauTpso

-ues4apql eruasiellnf uaslnlllleqsnladg

ElllEuod uaPnns!lPPns{as

'glllrad PuIe uPPIsaqei alo

]B^Ia taronu urrs{as e1sap,{a1ql uapIIN -
'plsielunl ueeurnqnd eelsnuupl ueH

:i,. pIo['uBEtIlq^rsnLUrllnl ursepd ururuaqg^u pf 'u!lslalol^sped uruaur ptlpuJn]tps

'qlåä1aw'rurllpurupa^rol uapnnsdpl upE>|[u tnllo ra pupl p]tnu 'uplppl llo lg:illV,, !
IlåIe-tleltluntuersp uplrurl)isÄa^ratrlppnslas uollllQlsap^'rr1er>1Äsdualsel,firerulv


