
Seksuaalisuus



KYSYMYKSIÄ

 Mitä kaikkea seksuaalisuuteen kuuluu?
 Miten seksi ja seksuaalisuus eroavat toisistaan?
 Mitä sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan? Entä seksuaali- 

 identiteetillä?
 Millaisesta kosketuksesta pidät? Millaisesta kosketuksesta et pidä?
 Miten vastuu liittyy seksuaalisuuteen?



SEKSUAALISUUS ON ELÄMÄNVOIMAA

 Oman sukupuolen arvostamista ja hyväksymistä
 Kehollista, henkistä, sosiaalista ja hengellistä 

  – kosketusta, lämpöä, kihelmöintiä
  – tunteita, intohimoa, haluja 
  – sukupuolen ja erilaisuuden tuomia mausteita ja normeja
 Jumalan luomaa kaipuuta yhteyteen
 Intiimi, vastuullinen ja loukkaantumisherkkä elämänalue



MÄÄRITELMIÄ

Sukupuoli-identiteetti
 Synnynnäinen ominaisuus
 Koostuu oman sukupuolen biologisista tunnusmerkeistä, sisäisestä  

 kokemuksesta ja muiden ihmisten antamasta palautteesta
 Suurin osa ihmisistä on joko miehiä tai naisia

  – Transsukupuolisuus:  oma kokemus sukupuolesta on eri kuin  
   biologisen sukupuolen merkit
  – Intersukupuolisuus : henkilöllä on syntyessään sekä tytön että  
   pojan sukupuolen tunnusmerkkejä



Seksuaali-identiteetti
 Kertoo, kenestä ihminen on romanttisesti ja seksuaalisesti  

 kiinnostunut
  – Heteroseksuaalisuus: kiinnostuu vastakkaista sukupuolta  
   olevasta ihmisestä
  – Homoseksuaalisuus: kiinnostuu samaa sukupuolta olevasta 
   henkilöstä
  – Biseksuaalisuus: kiinnostuu vastakkaisen tai saman suku- 
   puolen edustajasta



HYVÄ KOSKETUS

 Ihaileva katse, kädestä pitäminen, halailu tai vain lähekkäin 
 oleminen ovat ihmisen perustarpeita
 Iho on ihmisen suurin elin. Siinä on paljon tuntoa ja siksi ihminen  

 kaipaa kosketusta
 Erilaiset ja yllättävät asiat voivat herättää seksuaalisia tuntemuksia  

 ja kiihottumista
 Seksuaalisuudesta voi nauttia seurustelukumppanin kanssa myös  

 ilman seksiä



RAJAT JA KOSKETUS

 Ihmisellä on läheisessäkin suhteessa fyysiset rajat siitä, miten ei  
 toivo toisen lähestyvän tai koskettavan  
 Omat rajat oppii kuuntelemalla itseään
 Toisen ihmisen rajoja täytyy kunnioittaa
 On tärkeää opetella, mistä toinen pitää ja mistä ei

  – keskustelkaa, millaisista julkisista hellyydenosoituksista toinen  
   tykkää / ei tykkää
 Seksuaalisuutta ei saa pitää vallan välineenä

  – toista ihmistä ei saa kiristää tai pakottaa mihinkään
  – se vahingoittaa syvästi ja jättää jälkiä



VASTUU JA SEKSUAALISUUS

 Omaan seksuaalisuuteen tutustuminen on tärkeää, koska silloin  
 voi paremmin pitää huolta itsestään 
 Omista haluista, toiveista ja rajoista keskusteleminen tuo  

 seurusteluun läheisyyttä ja turvallisuutta
 Seksuaalisuuteen liittyviä sanoja voi etsiä ja opetella käyttämään  

 yhdessä



SEKSUAALISUUDEN PORTAAT

 Seksuaalisuus on kuin portaat, joita jokainen etenee omaan tahtiinsa
 Kenenkään ei pitäisi edetä portailla nopeammin kuin on valmis  

 etenemään eikä toista saa hoputtaa 
 Portaita voi aina tulla takaisinpäin, jos tuntuu epämukavalta
 Rakastelu tulee ylimmällä portaalla. Koska siihen ollaan valmiita?  

 Toisille se tarkoittaa:
  – kypsymistä ja vastuuta
  – kihlautumista
  – avioliiton solmimista


