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TORSTAINA 1. KESAKUUTA 2017 KALEVA 

Se<suaa isuus na <yy 
vahvasti nuoren e amassa 
''s un 

__ 
pitas muista

_
a,

etta kukaan me1s
ta ei ole taydelli-
nen, kun ta.a maail

ma on taynna virheita, Sa huomaat, 
ma lupaan, et sa oot hyva, just noin 
kun oot", laulaa Robin. Sanoihin on 
helppo yhtya puhuttaessa nuoren 
seksuaalisen identiteetin perustas
ta ja itsetunnon kehityksesta. 

Hyva seksuaaliterveys on jokai
sen nuoren perusoikeus. Se on po
sitiivista ja kunnioittavaa asennetta 
omaan ja kanssaihmisen seksuaali
suuteen. Nuorella on oikeus naut
tia seksuaalisuudestaan ja suojella 
itseaan. Seksuaalisuus on ihmisen 
perusominaisuus ja se on olemas
sa meissa kaikissa. Se on tarkea ja 
arvokas osa ihmisyytta. 

Kouluterveyskyscly antaa tietoa 
seksuaaliterveyden tilasta. Paaosin 
nuoret voivat hyvin. Seksuaaliter
veyden moninaisuus asettaa haas
teita seksuaaliselle kehitykselle. 
Heikentavia tekijoita ovat klamy
diatartunnat, raskaudenkeskey
tykset ja seksuaalisuuteen liittyvan 
tiedon puute seka nuorten kokema 
seksuaalinen hairinta. Osa nuoris
ta on kokenut seksuaalista hairin
taa: Iaappirnista, nirnittelya, vihjai
Iua tai luvatta koskettelua. 

Ajan henki on yliseksualisoitunut 
yhteiskunta. Se nakyy mediassa, 
mainonnassa ja musiikissa Iisaten 
nuoren paineita painoon, pukeu
tumiseen ja ulkonak66n liittyen. Se 
haastaa vanhemmat ja kasvattajat: 
miten tukea nuorta terveeseen ja 
turvalliseen seksuaalisuuteen? 

Seksuaalikasvatus tulee sisallyt
taa perusopetukseen. Tfilla 

taataan 

YLIKERTA 

ANUIHME SATURAINTO 

Tarkeaa on ohjata nuori 
oikean, asiallisenja ikatasoi
sen tiedon lahteille. Yksilolli
sella tuella ennaltaehkaistaan 
riskikayttaytymista. 

oikea-aikainen ja kohdennettu tie
to jokaiselle nuorelle. Painopistei
ta ovat seksuaalinen kehitys, seksu
aalisen hiiirinnan ennaltaehkiiisy ja 
sukupuoliviihemmistojen huomioi
minen. Tama edistaa nuorten sek
suaali- ja lisiiantymisterveyttii sekii 
ennaltaehkfilsee ongelmien kasau
tumista ja syrjaytymistii. 

Nuoressa seksuaalisuus niikyy 
kehon ja mielen vuoropuheluna. 
Nuori irrottautuu lapsuuden kehi
tysvaiheesta hakien henkilokohtais
ta seksuaalista identiteettiii. Hormo
nit saavat aikaan murrosiiin muu
tokset. Kasvuhormonit kasvupyrah
dyksen ja sukupuolihormonit suku
puoliominaisuuksien kehittymisen. 
Toisilla kehitys alkaa 10-vuotiaana, 
toisilla myohemmin. Psyykkinen 

kehitys on mielen ja ajattelun kyp
symista seka itsensa hyvaksymista. 
Myos sosiaaliset suhteet muuttuvat, 
vanhempien merkitys vahenee ja 
kavereiden merkitys korostuu. 

Aivojen kehitys on vahvasti yhte
ydessa seksuaaliseen kehitykseen. 
Nuoruusiassa kehittyvat tunteiden, 
kayttaytymisen saatelyn ja suunni
telmallisen toirninnan aivoalueet. 
Nuoret ovat herkkia ulkoisten ar
sykkeiden vaikutuksille, kuten yli
seksuaaliseen kaytokseen tai var
haisiin seksikokemuksiin. 

Kulttuuri, sallivuus, asenteet ja ta
vat vaikuttavat nuoren seksuaalisen 
identiteetin kehitykseen. Parhaim
millaan nama tukevat nuorta mut
ta pahirnmillaan rajoittavat ja luovat 
paineita suvaitsemattomuudellaan. 
Annamrneko nuoren nauttia omas
ta seksuaalisuudestaan vapaasti? 
Annammeko puheissa, ilmeissa ja 
eleissa viestin hyvaksynnastii nuo
relle omana itsenaan? 

Nuorella on oikeus yksilolliseen 
tukeen: toista suojellaan vaaroilta 
ja toista rohkaistaan itsenaistymi
seen. Vanhempien kanssa keskus
telu ei ole aina mahdollista. Kave
reilta ja mediasta saatu tieto voi ol
la vaaristynytta. Tarkeaii on ohjata 
nuori oikean, asiallisen ja ikatasoi
sen tiedon lahteille. Yksilollisella tu
ella ennaltaehkaistaan riskikayttay
tymista, kuten varhaisia ja suojaa
mattomia yhdyntoja. Nuoren tulee 
tietaa ehkfilsysta ja suojautumises
ta hyvissa ajoin ennen ensimmfils
tii yhdyntaa. 

Mika on oikea ika seksin aloit
tamiselle? Onko sopiva ika silloin, 
kun nuori pystyy puhumaan seksis-

ta asiallisesti, hoitamaan ehkfilsyn 
vastuullisesti ja huolehtirnaan, et
ta molemmat osapuolet ovat siihen 
valmiita? Nuorta on hyva muistut
taa, etta seksi on muutakin kuin yh
dyntaa. Labella olo, halailu ja suu
kottelu ovat osa seksia. Tarkeinta 
on, ettei ketaan painosteta tai pa
koteta minkaanlaiseen seksiin vas
tentahtoisesti. 

Nuori tarvitsee tietoa seksuaaliter
veyspalveluista. Nuorilla ei ole valt
tamiitta tietoa seksitautien hoitami
sesta tai milloin tulisi kayda laaka
rissa. Tietamattomyys voi heikentaa 
seksuaaliterveytta. Hoitamaton su
kupuolitauti saattaa aiheuttaa lap
settomuutta tai ensimmfilsesta yh
dynnasta voi tulla raskaaksi. Riit
tava tieto ja varautuminen antavat 
mahdollisuuden turvallisen seksu
aaliseen kehitykseen. 

Kesa tulee ja nuorten sosiaalinen 
ymparist6 laajenee. Annetaan nuo
rille avaimet nauttia terveesta sek
suaalisuudesta. Ollaan tukena ja 
turvana. Puhutaan avoimesti sek
suaalisuudesta, tuetaan laheisia ja 
Iampimia ihmissuhteita seka vas
tuullista toimintaa. Asetetaan sek
suaalisuudelle turvalliset rajat. Ar
vostetaan omaa seksuaalista identi
teettiii, kunnioitetaan jokaisen itse
miiiiriiarnisoikeutta omaan kehoon, 
hyviiksytiian erilaisuus ja moninai
suus. Annetaan turvatietoa jokaisel
le nuorelle rakennusaineeksi seksu
aalisen identiteetin kehittymiselle.K 

Anu Ihme ja Satu Rainto ovat 

terveystieteen maistereita sekii 

kiitiloitii. lhme toimii lehtorina 

Osaossa, Rainto lehtorina Oamkissa. 
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