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Tundub, et lapsed 

loobuvad lapsepõlvest ikka 

väga varakult. Kõikjal on 

teemaks seks. Loodus nõuab 

oma ja meedia õhutab takka – 

kas täiskasvanud saavad 

üldse mõju avaldada? Ja 

kui saavad, siis kuidas seda 

õigesti teha?

Lugejatele

Lapsed ja seks ei käi kokku, see on selge. Aga teadmisi neist asjadest on siiski vaja. 

Seksuaalsus on hoopis midagi muud kui seks. Küsimusi muudkui tuleb ja neid on 

palju. Kas seksuaalsus puudutab ainult täiskasvanuid? Ja kui seda esineb juba lapse-

põlves, siis missugune see on ja kas on võimalik elutervet arengut toetada? Kuidas 

saaks oma last toetada, nii et ta parimal võimalikul moel täiskasvanuikka jõuaks ning 

suurepärase ja hella seksuaalsuse üles leiaks? Milline on õige vastus küsimusele: „Kust 

lapsed tulevad?”

See raamat, Laste seksuaalkasvatus (originaalpealkiri: Huomenna pannaan pussauskop-

piin – Homme minnakse musitamisonni), on sündinud praktilisest vajadusest. Vane-

mad arutlevad tihti selle üle, milline on normaalne seksuaalne areng ning kuidas last 

toetada ja kaitsta. Ka lastega töötavad inimesed küsivad sageli, mida teha. Omaenda 

lapsepõlvemälestused võivad olla segadust tekitavad, toredad või väga valusad, mis 

kõik kandub üle täiskasvanuea seksuaalsusesse. 

Seksi nägemine meedias ning laste maailma tungivad informatsioonivood muudavad 

täiskasvanud valvsaks. Vähemalt mina tahan oma last nende mõttetute seksijuttude eest 



kaitsta, mõtlevad paljud. Tark ongi säilitada kindel piir selle vahel, mida on lastel vaja 

teada ja mida mitte. Seks ei ole kõige olulisem asi maailmas. Seevastu on aga kindlasti 

olulised inimsuhted ja suhtlemisoskused ning oma lapse kasvatamine on kõige suure-

maid nõudmisi esitav ülesanne. Lapsele tuleb rääkida paljudest asjadest ning seejuures 

pole mõtet seksuaalsust, seksi ja kurameerimist karta. Lapsed vajavad tarkasid vastuseid 

ja õigeid hoiakuid, mis kaitseksid nende unistusi ja tundlikkust. Parimal juhul annab 

seksuaalsus elule täiesti erilise värvingu. See tähendab lähedust, naudingut ja rõõmu 

ning pakub tundeid, fantaasiat ja muinasjutulist ilu. Seksuaalsuse tiibadel saab tõusta 

taevaste kõrgusteni – argipäev muutub väärtuslikuks ja inimene terviklikumaks.

Selles raamatus antakse vastuseid lapsepõlve segadust tekitavatele küsimustele ja pa-

kutakse eeskujuks kogemusi ja taipamisi. Lähenen teemale argipäevasest vaatenurgast 

ning soovin pakkuda praktilisi nõuandeid – nii enda omasid kui ka neid, mida ma olen 

mujalt õppinud. Olen märganud, et kui asjade üle eelnevalt mõelda, siis toimub mõte-

tes teatud korrastumine. Sellisel juhul on võimalik teada, millal on põhjust muretseda 

ja millal mitte ning laste küsimused ei tule üllatusena!

Laste seksuaalkasvatus sisaldab mitmetasandilist teavet – iga kasvataja saab valida ja 

sobitada seda vastavalt oma perekonna olukorrale. Eesmärgiks on võidelda nende kol-

lidega, kes ilmuvad meie magamistuppa juba lapsepõlves ja jäävad voodi alla kiusama: 

negatiivne minapilt, süütunne ja probleemidest mitte rääkimine. Loodetavasti saavad 

meie lapsed olema pisut targemad kui meie ise, loodetavasti saavad nad olema õigel 

moel vabamad ja eelkõige indiviidid, kes oskavad kunagi edaspidi oma seksuaalsust 

vabalt ja targasti nautida!

Espoo, kevad 2007

Raisa Cacciatore

Lastepsühhiaater, Väestöliitto seksuaaltervise kliiniku arst-spetsialist

Tagasisidet raamatu lugemisel tekkinud mõtetest ja kogemustest saab anda 

aadressile: raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi  – nende eest tänud juba siinkohal!





Seksuaalsus 
    on elujõud

Selles 
osas 
räägitakse,

miks käesolev raamat on kirjutatud, millist informatsiooni seni olemas on 

olnud ning mida seksuaalne tervis laste ja noorte jaoks tähendab. Küsitakse, 

kas rähnipojale piisab loodusest, selgitatakse, mida kujutab endast 

minapilt, arutletakse, mida seksuaalsus tähendab ja millises vanuses on 

seksuaalkasvatust vaja. Ning tuletatakse meelde, et liig on liig.
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Kas rähnipojale piisab loodusest?

Väikemees kõnnib ringi, käed kogu aeg püksis. Tüdruk hõõrub ennast padja vastu. 

Lapsed lukustavad ennast üheskoos magamistuppa. Mänguealine satub peale, kui 

täiskasvanud armatsevad. Külas liigub ringi kommionu. Kuidas peaks neist asjadest 

lapsele rääkima?

Hiljemalt siis, kui laps kasvab ja seksiasjad hakkavad talle tõeliselt huvi pakkuma, 

muutuvad vanemad teraseks. Murdeeast rääkimise võimalus on ehk juba mööda las-

tud, kooli hooleks jäänud. Kui esimene kurameerimine on päevakorral, siis tundub, 

et tuleks ehk vähemalt raseduse vältimisest juttu teha. See on siiski hiljaks jäänud 

avang, võib-olla koguni kõikide jaoks kõige ebamugavam. Riskidest rääkimine sel 

etapil loob pildi, nagu eeldaks täiskasvanu, et noor seda juba teeb, või siis jääb mulje, 

nagu suhtuks täiskasvanu asjasse negatiivselt. Tuleks osata rääkida ka tunnetest, oma 

küpseks saamise ootamisest ja kõigest teemaga seonduvast ilusast – ning kõike seda 

juba tunduvalt varem.

Eeskuju selle kohta, kuidas konstruktiivselt rääkida, on vähestel. Ometi tundub, 

et rääkima peaks! Loodus nõuab oma ja vanemad üritavad takistada, kaheldes, kas 

nende poeg on juba tõesti nii suureks kasvanud. Või siis mõnikord vastupidi: tuntakse 

muret, kui kurameerimisi ei ole, kuigi vanust juba on.

Loodus on alati osanud selles peamises küsimuses nõu anda. Inimene on leid-

nud paljunemiseks vajalikud nipid juba koopas elamise ajal, ilma igasuguse selgitus-

tööta. Kuid ega siis seksuaalsuse puhul ei saa ju küsimus olla ainult selles, et soo jät-

kamine oleks tagatud?

Inimsus ja inimlikkus on midagi palju enamat kui pelgalt paljunemisbioloo-

gia. Olulised on tunded ja usaldus, väärtushinnangud ja hoiakud. Ka need 

kuuluvad seksuaalkasvatuse juurde.

Iga lapsevanem saab ühel või teisel moel räägitud selle, kuidas lapsi tehakse. Seejärel 

mõeldakse sageli, et nüüd on see tehtud. Kuid seksuaalkasvatus sellega veel ei lõpe. 

Sellega see alles algab.
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Mõistus, tunded, bioloogia

Eluterve seksuaalsus hõlmab alati kolme tasandit: mõistust, tundeid ja 

bioloogiat. Iga tasand on hea ja õige. Mitte ühtegi neist ei tasu eitada. 

Ühtegi korrust ei saa ära jätta.

● Kui seksis on kaasa haaratud ainult bioloogilised tungid, siis ollakse 

nagu loomad, ilma väärtushinnangute, reeglite, tunnete ja moraalita. 

Sellisel juhul on ülemine ots välja lülitatud, sel ajal kui alumine ots te-

gut seb.

● Kui seksi ajal tegutsetakse ainult bioloogiale ja mõistusele tuginedes, on 

seks tundetu. Sellisel juhul on see nagu kaup. Prostitutsioo ni puhul ka-

sutatakse ära teise inimese tunge, sõltuvust või läheduseigatsust ning 

asendatakse need seksiga. Sellisel juhul näideldakse tei si tundeid kui 

neid, mida tegelikult tuntakse. See on tõelise läheduse vastand.

● Kui seksis on kaasa haaratud ainult tunne ja mõistus, ilma tungide ja 

omapoolse seksihimuta, siis toimub see kaastunde või kohustuse tõttu. 

Niisugune olukord viib kergesti ükskõiksuseni või siis selleni, et satu-

takse ärakasutamise objektiks.

● Kui need kolm tasandit liituvad – mõistuse heakskiit, kuumimad tun-

ded ja bioloogiline erutus, siis sünnib küpse seksuaalsuse sümfoonia. See 

on vastastikune, väärtuslik ja mitte kedagi haavav, eluterve seksuaalne 

tegevus. Selleks avaneb meie lapsel täiskasvanuks saades võimalus, kui 

kõik hästi läheb. Selleks läheb siiski vaja teadmisi, enesest lugupidamist 

ja sotsiaalseid oskusi.

Praeguste lapsevanemate põlvkond, meie põlvkond, ei ole ehk saanud kuigi asjatund-

likku seksuaalkasvatust, ja teisest küljest oleme just meie loonud oma lastele kesk-

konnaks praeguse seksiküllase maailma. Abielulahutused on tavalisemad kui kunagi 

varem, samuti rahulolematus välimusega, seksuaalne külmus ja probleemid enesevää-

rikusega. Suguhaigused on ikka veel tavalised ja lastetust esineb üha enam. Ka sek-

suaalse vägivalla juhtumeid tuleb senisest rohkem avalikuks. Pole tõsi, et noorsugu 

on rikutud. Meil, täiskasvanutel, lasub vastutus selle supi eest, mille me kokku oleme 

keetnud. On aeg mõelda sellele, kuidas meie endi lastel õnnestuksid lähedust ja hellust 

nõudvad tegevused pisut paremini kui meie põlvkonnal.
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Oma loengutel on mul sageli tavaks täiskasvanutelt küsida, kui paljud neist on 

12–16-aastastena ise asjalikku, pidevat, piisavat ja eakohast seksuaalkasvatust 

saanud. Tavaliselt ei tõuse mitte ükski käsi, mõnikord tõuseb paar-kolm. Ühel 

korral soovis ainsana käe tõstnud lapsevanem täpsustada: „Mul oli kolm vane-

mat õde. Nemad rääkisid!”

Talliuksed kinni, et hobused põgenema ei pääseks

Kas lapsepõlves esinev seksuaalsus on uudiseks? Sedavõrd küll, et sellest ei ole varem 

eriti räägitud. Tegelikult oli kogu lapsepõlvest ennevanasti üsna ähmane arusaam ning 

lapsi vaadeldi kas väikeste täiskasvanutena või siis töötegemise ja kasulikkuse vaate-

nurgast. Samuti ei räägitud enamasti kiindumusest, lähedusest ja teistest tugevatest 

tunnetest ning neid isegi ei väljendatud.

Paljusid tänase päeva vanemaid on kasvatanud sõja-aja läbi elanud täiskasvanud. 

Nad kasvatasid oma last sageli tundeid tõrjudes ega pakkunud eriti palju rääkimisvõi-

malusi. Paljude jaoks oli ehk lihtsam väljendada pigem negatiivseid kui soojemaid, lä-

hedusega seonduvaid tundeid. Seksuaalkasvatus oli askeetlik. Asjadest vaikiti. Sooviti 

kaitsta lapse puhtust ja teadmatust. Ka täiskasvanute arusaam seksuaalsusest oli piiratud. 

Nad keskendusid tööle: taasülesehitamisele ja omaenda elatustaseme tagamisele. Sageli 

läksid mõlemad abikaasad palgatööle ja muretsesid vähe lapsi.

Nõnda kasvasime meie, praegused vanemad, oma lapsepõlves sageli, võti kaelas, 

ilma suutliku ja kohal oleva vanemluseta. Täiskasvanupõli paistis olevat vaikne rassimine 

ja pingutamine, ilma suuremate rõõmudeta. Ka lapse tunded ja vajadus süle järele tõrjuti 

ning lapse üksildased pärastlõunad ei huvitanud samuti mitte kedagi.

Teavet seksuaalsusega seonduva kohta võeti sealt kust sai: sõprade lorisalmidest, 

juhuslikult kuuldud juttudest, pin-up-ajakirjadest ning mõnikord räägiti ka koolis mida-

gi. Murdeiga algas ja kulges paljudel ühegi selgitava sõnata. Veri pükstes ja plekk linadel 

pani noore kartma, et teda ootab lõpp mõne surmava tõve läbi. „Rumalatest juttudest” 

pesti suu seebiga puhtaks.

Seksuaalsust käsitleti lorisalmide kaudu. Paljunemise ja suudlemisega tegeleb 

lorisalm: Matti ja Maija sobivad kokku, homme minnakse musitamisonni, onnist 

kostab plõks ja praks, Maijale sünnib esimene laps; ning oma keha puudutamisega 

lorisalm: Kalle-Kusta Korkki oma mune torkis, munad läksid katki, Kalle-Kusta 

nuttis ...


