
 

     TEHTÄVÄT 

Iloa! -kiertue – nuorten musikaali seurustelusta ja 

seksuaalisuudesta  

 

Nuorten musikaalin ja tehtävien tavoite 

Iloa! -kiertueen video on suunnattu 8-luokkalaisille nuorille herättämään keskustelua, mutta sitä voi 

hyödyntää myös eri ikäisten nuorten kanssa. Kiertueen nuorten sanoma nuorille on seuraava:  

”Tavoitteenamme koko kiertueessa oli rohkaista nuoria avoimeen keskusteluun sekä tuoda monipuolisemmin 

esille aiheita, joista ei riittävästi muuten puhuta. Seksi ja seksuaalisuus eivät ole tabuja eikä niiden pitäisikään 

olla, minkään ikäisille. Meidän viestimme nuorille on se, että melkein kaikki on normaalia, eikä ole mikään 

kiire tehdä asioita vain koska kaikki muukin tekevät. Tärkeintä on kuunnella omaa fiilistä ja etsiä omia tapoja 

olla oma itsensä.” -Emilia, Henriika ja Anna. 

Opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu aikuinen voivat valita haluamiaan tehtäviä nuorille. Tärkeää on 

antaa mahdollisuus keskustelulle ja mielipiteen ilmaisulle. Mielipidejana ja kuvakollaasi voivat olla 

keinoja kertoa mielipiteensä ilman, että tarvitsee sanoa mitään. Sananselityksen ja kuvakorttien 

kautta aiheesta on luonnollista puhua pelin kautta ja kondomiajokortin kautta pääsee käsiksi 

kondomeihin. 

Kondomiajokortin yhteydessä voi olla luonnollista kertoa lisäksi suuseksisuojista ja naisten 

kondomeista, vaikka nuorille jaettaisiin vain miesten kondomit. Suuseksisuoja ja naisten kondomi 

on hyvä näyttää ja nuoret voivat kokeilla miltä ne tuntuvat kädessä. Monille nuorille voi tulla 

yllätyksenä se, miten miellyttävän tuntuinen suuseksisuoja on. Nuorille voi myös demota miten 

suuseksisuojan voi itse askarrella miesten kondomista. Elmu-kelmun (tuorekelmun) käyttäminen 

kondomina on huono ajatus, vaikka siihen viitataankin musikaalissa leikkisästi. Tuorekelmua voi 

kylläkin käyttää suuseksisuojana. Myös liukuvoiteen käyttöön voi kannustaa esim. hankkimalla 

muutamia eri makuisia ja tuoksuisia vaihtoehtoja nuorille nähtäväksi ja testattavaksi. 

Tärkeää on, ettei opettaja/ ohjaaja oleta asioita nuorista, heidän sukupuolestaan, seksuaalisesta 

suuntautumisestaan tai mistään muustakaan. On tärkeää tietoisesti välttää heteronormatiivisuutta 

ja sukupuoleen viittaavia asioita ja sanontoja. Jokaisen omaa kokemusta on tärkeä kysyä, jolloin 

jokainen tulee kohdatuksi sellaisena kuin itse itsensä kokevat. 

Monet sateenkaarinuoret ovat kokeneet tulleensa kohdatuiksi väärällä tavalla/ oletusten kautta eri 

sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kouluissa. Tästä syystä onkin hyvä keskustella nuorten mielipiteistä 

mm. tyttöjen ja poikien vessoihin liittyen. Moni muunsukupuolinen nuori on kokenut, ettei halua 

käydä koulussa WC:ssä tai osallistua liikuntatunneille, koska heillä ei ole tilaa, jossa vaihtaa vaatteita, 

eivätkä he halua käydä inva-WC:ssä. Yhdenvertaisuuslain mukaan jokaisella koululla on kuitenkin 

velvollisuus järjestää tila, jossa myös muunsukupuoliset voivat vaihtaa liikuntavaatteet ja käydä 

suihkussa. Transsukupuolisuus on myös asia, jonka kanssa on tärkeää olla sensitiivinen. 

Transprosessi on pitkä ja henkisesti raskas. On tärkeää kunnioittaa jokaisen omaa kokemusta 



 

omasta kehostaan vähättelemättä hänen kokemustaan. Sama pätee kaikkiin muihinkin 

kokemuksiin, oli sitten kyse esim. kiusaamiseen tai mielialaan liittyvistä kokemuksista.  

Lisääntymisbiisissä viitataan naisparien sijaissynnytykseen. Tämä ei kuitenkaan ole Suomessa 

laillista, vaikka jotkut suomalaiset miesparit hyödyntävätkin ulkomaisia mahdollisuuksia. Naisparien 

tyypillisemmät lastenhankintamenetelmät ovat koti-inseminaatio (”muumimukitekniikka”), jolloin 

vanhempia voi sopimuksen mukaan olla joko kaksi tai useampia (kolmiapilaperhe/ 

kumppanuusvanhemmuus = kaksi lähivanhempaa ja yksi etävanhempi tai neliapilaperhe/ 

kumppanuusvanhemmuus, jolloin esim. naispari ja miespari voivat hankkia lapsen yhdessä). Tämän 

lisäksi naisparit voivat hankkia lapsia myös lapsettomuusklinikan avulla. Aikaisemmin tämä oli 

mahdollista vain yksityisen klinikan kautta, mutta keväällä 2019 hoitoja on ryhdytty ainakin 

Tampereella ja Helsingissä antamaan myös julkisella puolella. Tästä lisää mm. Seta ja 

Sateenkaariperheet -yhdistysten nettisivuilta. 

Antoisaa aikaa Iloa! -kiertueen parissa toivottelee koko Iloa! -kiertueen porukan puolesta  

Piia Lyimo Tampereen Tyttöjen Tuvalta 

 

Mielipidejanakysymyksiä/-väittämiä seksiasioista  

Nuoret asettuvat riviin ja opettaja/ ohjaaja kertoo, että janan toisessa päässä on ’kyllä’, toisessa ’ei’, keskellä 

’en tiedä/ en halua vastata’. 

Ryhmästä ja ilmapiiristä riippuen opettaja/ ohjaaja valikoi kysymykset (jotkut ryhmät ja tilanteet ovat 

avoimempia ja rohkeampia. Tavoitteena on rohkaista keskustelua, ei nolostuttaa). Ketään ei pidä painostaa. 

Suluissa ovat kirjoitettuna oikeat vastaukset ja joitain ajatuksia aiheeseen liittyen. 

1. Harrastan seksiä sen verran kuin haluan 

2. Puhun muiden kanssa seksistä 

3. Koulussa kerrotaan tarpeeksi  

a. seksistä 

b. seksuaalisuudesta 

c. seksuaaliterveydestä 

d. ehkäisystä 

e. sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta 

f. perhesuunnittelusta 

g. lapsettomuudesta 

4. Osaan nimetä 5 eri  

a. seksuaalista suuntautumista 

b. seksitautia 

c. seksiasentoa 

5. Klamydia on Suomen yleisin seksitauti (oikea vastaus: kyllä) 

6. Tiedän mitä tehdä, jos epäilen että minulla on seksitauti (vastaus: kerro tähän oikea/lähin paikka 

missä voi käydä testaamassa, Tampereella nuorisoneuvola ja Sukupuolitautien poliklinikka) 

7. Olen maistanut makukondomia 

8. Liukuvoidetta ei voi koskaan olla liikaa (oikea vastaus: ei) 



 

9. Ei ole väliä onko humalassa seksin aikana (oikea vastaus: on, harkintakyky heikkenee 

seksikumppanin valinnassa (morkkis), riskikäyttäytyminen kasvaa ja sen myötä ehkäisy voi unohtua 

ja tartuntariski kasvaa, miehillä voi olla haasteita erektion kanssa, naisilla limakalvojen kuivuuden 

kanssa, orgasmin saaminen on vaikeampaa jne.) 

10. Oletko tarpeeksi vanha harrastamaan seksiä (”ei seksiä ole pakko harrastaa, vaikka yhteiskunta 

sitä toitottaa, oma fiilis hyvä mittari on, seksittäkään tuskin oot onneton” lauletaan nuorten 

musikaalissa. ”Aseksuaalina ei tuu nussittuu”, mainitaan myös musikaalissa.) 

a. 12-vuotiaana? 

b. 15? 

c. 18? 

11. Onko noloa olla neitsyt 

a. yläasteen jälkeen? 

b. 20-vuotiaana? 

c. 30-vuotiaana? 

d. eläkkeellä? 

12. Pornon katsominen on ok (oikea vastaus: kyllä ja ei. Kyllä, jos on täysi-ikäinen ja se ei vie liikaa 

vapaa-ajasta. Ei: porno aiheuttaa riippuvuutta siinä missä pelaaminen tai päihteetkin, tästä syystä 

ei kannata altistaa itseään liialle pornolle liian nuorena. Nuorena hankittu porno-/ päihde-/ 

peliriippuvuus on aina vaikeampi hoitaa, koska se on vahingollisempaa kehittyville aivoille, kuin 

aikuisen aivoille. 

13. Porno antaa realistisen kuvan seksistä (oikea vastaus: ei, se on näytelmää ja miesten 

näkökulmasta tehtyä ja usein naista alistavaa, eikä sillä ole tekemistä oikean seksin kanssa, joka on 

tasavertaista kahden ihmisen välistä mielihyvän jakamista, osa seksuaaliterveyttä) 

14. Tiedän mitä seksuaalifantasiat voivat olla (fantasia on kuvitelma, joka voi olla toteutettavissa 

oleva tai vain ajatusta kiihottava asia, jota ei toteuteta koskaan. Esim. kumppaneilla voi olla 

erilaisia fantasioita.) 

15. Olisin valmis toteuttamaan kumppanini seksuaalifantasioita 

16. Uskaltaisin kysyä kumppaniltani voisiko hän toteuttaa seksuaalifantasioitani kanssani 

17. Seksilelut ovat kiinnostavia 

18. Tiedän seksistä tarpeeksi 

 

Seksitautien leviämisdemo 

Pyydä kaikkia nuoria piiriin ja anna kaikille (puolikas) lasi vettä. Laita ennalta muutamaan lasiin suolaa (älä 

kerro tästä kenellekään). Kerro kaikille, että he saavat nyt ”harrastamaa seksiä” keskenään ihan niin monen 

ihmisen kanssa kuin tahtovat. Seksin harrastaminen tarkoittaa tässä leikissä sitä, että 2 ihmistä vuoron 

perään kaataa omasta lasistaan toisen lasiin vettä. Jokainen saa harrastaa niin paljon tai niin vähän seksiä 

kuin haluaa, ihan niin kuin oikeassakin elämässä tapahtuu. Anna ”seksin harrastamisen” jatkua jonkin aikaa. 

Kiitä kaikkia ja pyydä heitä saapumaan jälleen piiriin. Kerro kaikille, että he voivat nyt maistaa omaa vettään. 

Kysy kenen vesi maistuu suolaiselta. Kerro että suola kuvasi seksitaudin leviämistä. Näin ollen he keillä oli 

suolaa lasissa ja harrastivat seksiä ilman ehkäisyä, saivat tartunnan ja levittivät sitä tietämättään eteenpäin. 

Jos omassa vedessä maistuu suola, on saanut seksitaudin. 

Tavoitteena on demonstroida, kuinka seksitauti voi olla näkymätön (oireeton) ja sitä voi tietämättään levittää 

muihin. Monet seksitaudit ovat oireettomia ja voivat hoitamattomana aiheuttaa lapsettomuutta. Tämän 

vuoksi erityisesti nuorten keskuudessa yleinen klamydia on vaarallinen, mutta onneksi hoidettavissa oleva 

seksitauti. 



 

 

Seksuaalisuus-alias 

Sananselityspeliä varten voi tilata Hiv Pointilta 

Arvaatko? -sananselityspelin. Laput voi myös 

askarrella itse. Peliä pelataan kuten tavallistakin 

Aliasta; yksi selittää, toinen yrittää arvata. Tätä voi 

pelata kahdestaan, muita vastaan pienryhmässä 

tai pienellä porukalla vapaamuotoisemmin.  

 

 

Suuseksisuojan teko miesten kondomista 

1. Avaa kondomi varovasti pakkauksen päästä tai keskeltä niin, ettei kondomi rikkoudu. Älä missään 

nimessä käytä saksia tai hampaita tässä vaiheessa. 

2. Rullaa kondomi auki ja leikkaa kondomin kärki pois. 

3. Leikkaa kondomi halki poikittaissuunnassa. 

4. Kondomista tulee neliö eli suuseksisuoja on valmis käyttöön! Muistathan, että suuseksisuoja on 

kertakäyttöinen. 

 

1.  2.   

3.   4.  

 

 

  



 

Kondomiajokortti 
 

SPR:n kondomiajokortin ohjausta voi pyytää paikallisen Suomen Punaisen Ristin nuorten osastolta. 

Iloa! -kiertueella nuoret olivat itse käyneet kouluttajakoulutuksen, joten he ohjasivat sitä itsenäisesti. 

Opettaja/ ohjaaja voi perehtyä aiheeseen netistä lataamalla opettajan version. 

 

Kondomiajokorttiin kuuluu kolme tasoa. A-kortti eli mopokortti pitää sisällään tietovisa 

kysymyksiä, joihin voi vastata joko yksin tai parin kanssa. Oikeat vastaukset käydään heti läpi ja 

ohjaaja voi kertoa jokaista kohtaa varten pari lisätietoa aiheesta (myös nämä oikeat vastaukset 

lisätietoineen on valmiina). AB-kortti tai parisuhteen peruskortti pitää sisällään kondomin 

käytännön kokeilun esimerkiksi sauvan tai kurkun/ banaanin päälle. ABC-kortti tai 

pimeäajokortti/ kyntäjäkortti pitää sisällään käytännön harjoittelun pahvilaatikon sisällä, jossa 

on molemmilla puolilla reikä käsille. Kondomiajokortti pitää sisällään tietoa turvaseksistä, 

ehkäisystä ja seksitauteja koskevista kysymyksistä sekä kondomin käytön harjoittelua.  

 

Materiaalit: https://www.punainenristi.fi/materiaali/kumikoulu-ja-kondomiajokortti 

 

Infopiste 

 

Infopistettä varten voi tilata Hiv Pointilta ja 

SPR:ltä esitteitä. Esitteitä on saatavilla eri 

kielillä ja selkokielellä. Oma mielipiteemme 

on se, että selkokielisestä materiaalista 

hyötyvät kaikki. Meidän tilaamamme 

esitteet koskivat ehkäisyn ja seksitautien 

lisäksi myös identiteettiä, seksin, 

sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen 

moninaisuutta. Jokainen nuori sai ottaa 

haluamiaan esitteitä. Tarvittaessa voitte 

jakaa kaikki esitteet kaikille. 

 

 

https://www.punainenristi.fi/materiaali/kumikoulu-ja-kondomiajokortti


 

Kuvakollaasi 
 

Tarvitset ison pahvin/ paperin, lehtiä, liimaa ja saksia. 

Jokainen nuori saa etsiä lehdistä seurusteluun, 

seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä sanoja ja kuvia, joista 

koostetaan yhteinen kuvakollaasi. Kuvakollaasia 

tehtäessä voidaan yhdessä pohtia, millaisia mainoskuvia 

lehdistä löytyy, millaisilla otsikoilla asioita ilmaistaan, 

millaisia lehtijuttuja ei löydy lainkaan, millaista perhe/ 

parisuhdemallia lehdet tarjoilevat, tuleeko median 

antaman mallin vuoksi itselle ulkonäköpaineita jne.  

 

 

 

 

 

 

Kuvakortit 
 

Hiv Pointilta voi tilata myös Seksiä on monenlaista -

kuvakortit, joista voi pienryhmissä keskustella. Opettaja tai 

ohjaaja voi tehdä etukäteen kysymyksiä kortteihin liittyen. 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

Lisätietoa: 

www.seta.fi 

www.vaestoliitto.fi/nuoret ja www.hyvakysymys.fi 

www.hivpoint.fi 

www.sateenkaariperheet.fi 

www.seteke.fi  

www.nuortennetti.fi/seksuaalisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämä tehtävät on koonnut Piia Lyimo (sosionomi YAMK ja seksuaalineuvoja SSS), joka toimii vastaavana 

ohjaajana Isosisarustoiminnassa, Tyttöjen Tuvalla ja Ahjolan poikatyössä Ahjolan Setlementillä. Tehtävät 

ovat Iloa! -kiertueen nuorten miettimät ja heidän itsensä valitsemat. Suuseksisuojan askarteluohje on Piian 

lisäämä. 

Yhteystiedot: piia.lyimo@ahjola.fi, p. 044 553 84 36 

www.tyttojentupa.fi ja www.poikatyo.fi ja www.ahjola.fi 

 

”Keskustelen aiheesta mielelläni ja otan vastaan palautetta Iloa! -kiertueen videosta ja lisätehtävistä. Voin 

myös välittää viestiä Iloa! -kiertueen nuorille, mikäli haluat antaa heille palautetta. Kiitän mielenkiinnosta!” 

- Piia  
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