
Jumala loi sukupuolet 



1 Moos 2:21-25

21 Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja 
otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja 
täytti kohdan lihalla.
22 Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet 
miehen luo.
23 Ja mies sanoi: -- Tämä se on! Tämä on luu minun 
luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä 
sanottakoon: miehestä hänet on otettu.
24 Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, 
niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. 
25 Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, 
eivätkä he tunteneet häpeää.



UT:ssa

• Matt 19:3-8
Jeesus vetoaa Mooseksen kirjoituksiin, että 
Jumala loi miehen ja naisen pysyvään 
parisuhteeseen

• 1 Tim 4:1-4
Paavali muistuttaa, että Jumala loi mm. ruuan 
ja avioliiton. Molemmista ihminen saa nauttia 
kiitoksella.



• Seksuaalisuuden ja kehityksen kerroksia
– Järki, harkinta ja ymmärrys

– Tunteet, haavoittuvuus ja herkkyys

– Biologia, hormonit ja geenit

• Terve seksuaalinen kasvu vaatii sen, että 
jokainen porras käydään rauhassa läpi

• Portaat eivät ole aina ikään sidottuja

• Seksuaalisuus ei ala murrosiässä, vaan äidin 
kohdussa

Seksuaalisuuden, rakkauden portaat
Väestöliitto, Raisa Cacciatore



Seksuaalisuuden, rakkauden portaat
Väestöliitto, Raisa Cacciatore

1. Olen ihana (0-4v)

– Rakastaa ja hyväksyy itsensä täysin, jopa 
alastomana

– Lapsi nauttii kosketuksesta

– Teeskentelemätön

– Löytää oman kehonsa ja kaipaa nimen kaikkiin 
löydöksiinsä kehossa

– ”Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat” ja vähän 
muutakin

– Löydöksiin tarvitaan vastauksia ilman häpeää



2. Tykkäyskaveri (3-8v)

– Tykätään paljon, ihastumisia ja kiintymystä kodin 
ulkopuolisiinkin

– Näyttää tunteensa estottomasti, kun ajattelee 
toisilla olevan samat tunteet

– Rajojen esille tuominen tärkeä

– Lapsen ihastumisia arvostettava

– Harjoitellaan sosiaalisia taitoja, tykkäämisiä ja 
rajoja



3. Vanhempien ihailu (3-9v)
– Rakkaus kasvaa ja sille etsitään kohdetta

– Kohde on usein oma vanhempi

– Haave avioliitosta, että voisi olla ikuisesti yhdessä

– Lapsen ihastuminen on hieno asia, mutta se pitää 
torjua asiallisesti. 

– ”Joskus myöhemmin kohtaat jonkun oman 
ikäisen”

– Lapselle pitää viestiä, että hän on viehättävä ja 
rakkauden arvoinen

– Lapsi näkee, että vanhemmilla on jotain salaista 
säpinää keskenään ja hän opettelee suhteen 
ulkopuolelle jäämistä



4. Idoli ihastuttaa (6-12v)

– Mielikuvarakkauden aika, mieli kykenee 
tuottamaan mielikuvan jonkun julkkiksen 
rakkaana

– Lapsi on oikeasti rakastunut omaan rakastumisen 
tunteeseen

– Rakkauden kohde on usein aikuinen

– Kaukorakkaus, fantasia vaihe, tärkeä vaihe

– Voisinko oikeasti joskus kohdata jonkun jota 
rakastaa

– Idoli voi olla kumpaa tahansa sukupuolta, eikä se 
sinänsä merkitse  identiteetin kannalta mitään



5. Tuttu, mutta salattu (8-13 tai jopa 18)

– Ihastuksen kohde oman ikäinen ja tuttu ihminen

– Salainen rakkaus, voimakas tunne ja kaikki 
energia menee siihen, että pärjää tunteen kanssa

– Pelko on suurempi kuin rakkaus

– Lapsi alkaa reagoida fyysisesti, änkytys, jännite, 
punastuminen

– Seksuaali-identiteetti alkaa kehittyä

– Ihastumisen kohde voi olla myös omaa 
sukupuolta



6. Tuttu, kaverille kerrottu (9-14v)

– Nyt uskalletaan kertoa kaverille arvioitavaksi

– Opetellaan puhumaan rakkaudesta ystävien 
kanssa

– Vahvistuu ajatus, että minullakin voisi olla joskus 
parisuhde

– Ihastuksen kohde voi olla yhteinen

– Kerätään rohkeutta tunnustaa ihastuminen, 
mutta ei vielä uskalleta



7. Tykkään sinusta (10-15v)

– Rakkauden kohde saattaa saa tietää tunteesta

– Tieto tunteista kerrotaan usein kaverin kautta

– Rohkeus on kasvanut jo tosi paljon

– Ensimmäinen konkreettinen teko matkalla kohti 
parisuhdetta

– Viimeistään tässä vaiheessa tulee esille ihmisen 
rakkauteen kasvamisen historia

– Lapsuuden rikotut rajat tai rakkautta vaille 
jääminen tulee esille vuorovaikutuksessa



8. Käsi kädessä (12-16v)

– Tässä vaiheessa jo uskalletaan seurustella

– Yritetään olla yhdessä ja käsi hakee toisen kättä

– Harjoitellaan sietämään rakkauden kosketusta ja 
myös etäisyyttä

– Suhde toteutuu usein kavereiden keskellä, sillä 
kahdestaan olemiseen ei ehkä vielä uskalleta

– Hirveän itsekeskeinen vaihe, mutta tärkeä vaihe



9. Suudellaan (14-18v)

– Seksuaaliset tunteet alkavat herätä, mutta ei 
vielä ole niiden aika

– Suudelma vaatii jo isoa kehitysaskelta

– Ihminen itse tietää milloin on valmis tähän 
portaaseen

– Halu suudella pitää nousta itsensä sisältä

– Toiseen koskemisessa uusi nautinto

– Hellyys kohdistuu kasvojen ja pään alueelle



10. Mikä tuntuu hyvältä (15-20)

– Fyysinen, seksuaalinen kaipaus toista kohtaan 
nousee esille

– Opetellaan tuntemaan mikä tuntuu hyvälle

– On tilaa miettiä toisen tunteita, kun itseä ei niin 
jännitä

– Järki, tunteet ja biologia mukana

– Aikuisen toimintaa

– Mitä kauemmin tällä tasolla viivytään, sen 
parempia meistä tulee seksuaalisesti

– Rajat ja yhteiset pelisäännöt ovat tärkeät

– Vallankin uskovien on hyvä selvittää rajat



11. Rakastella (16-25/26v)

– Tässä vaiheessa rakkaus on jo syvää

– Sinut oman kehon kanssa

– Tunteet ovat voimakkaat ja rohkeus niiden 
ilmaisuun kasvaa

– Molemmilla kaipaus intiimiin kontaktiin

– Pitää olla varma, että nyt olen tähän vaiheeseen 
valmis

– Raamattu antaa ymmärtää, että viimeistään 
tämä vaihe kuuluu avioliittoon

– Mies ja nainen tekevät tietoisen valinnan, tässä 
on ihminen, jonka haluan.



Rakkauspolku lyhyesti 

• Lapsen kehitystehtävänä on ensin samaistua 
omaa sukupuolta olevaan vanhempaan ja sitä 
kautta löytää oma sukupuoli, oma naiseus ja 
miehuus.

• Oman identiteetin vahvistumisen 
luonnollisena seurauksena kiinnostus sitä 
toista kohtaan syntyy ja kasvaa.



Mutta 



Mutta 

• Laulujen laulu (2:7, 3:5, 8:4) sanoo 3 kertaa
”älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta, 
ennen kuin se itse haluaa”

• Lapsi haavoittuu kohdatessaan asioita, joihin 
hän ei vielä ole valmis, joita hän ei halua.

• Seksuaalisuutta ei saa herättää liian aikaisin

• Ja koko meidän yhteiskunta rikkoo lapsen 
rajoja, tv, netti, mainonta, musiikki

• Porno on kaikkialla



HOMOSEKSUAALISUUDEN
AIHEUTTAJAT

Ari Puonti



Alistavat tekijät

• Sosiaalinen perimä: homojen suvuissa enemmän homoja kuin 
heteroilla (Richard Bailey)

• Geenit vaikuttavat suoraan synnynnäiseen temperamenttiin 
(miten lapsi reagoi eri asioihin), mutta ei suoraan homouteen  
(William Byne)

• Ei-perinteisen-maskuliininen poika ja poikamainen tyttö altistuu 
ympäristön torjunnoille (Judd Marmor)

• Paikka sisarusparvessa: homomiehet yleensä perheen nuorimpia 
lapsia

• Kulttuuriset tekijät (tiedonvälitys, media ym): 25 % 13-vuotiaista 
epävarmoja seksuaalisuudessaan, media voi rohkaista 
kokeilemaan homoseksiä (Gary Remafedi)
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varmoja hetero-, homo- tai
biseksuaaleja

Tutkimukseen osallistui 34 706 
opiskelijaa USA:n Minnesotan 
alueen kouluista, jotka oli valittu 
edustavasti eri alueilta. 

Gary Remafedi, Michel Resnick, Robert 
Blum ja Linda Harris: ”Demography of 
Sexual Orientation in Adolescents” 
Pediatrics 1992, Vol. 89, No.4, s.714-
721.

Tutkimus Minnesotan kouluissa



Homoksi kehittynyt mies on 
kokenut lapsena isän

• etäisenä

• torjuvana

• pelottavana 

• hän ei ollut kiinnostunut 
pojasta 

=> isän rakkauden vaje, 
vaikeus samastua miehiin

Kiintymyssuhde omaa
sukupuolta olevaan vanhempaan

Lesboksi kehittynyt nainen on 
kokenut lapsena äidin 

• etäisenä, kylmänä, ei vastannut 
tytön tarpeisiin

• heikkona, joten tytön on 
täytynyt suojella/hoivata häntä 
ja kieltää omat tarpeensa

• äidin naiseutta on poljettu ja 
halveksittu, tyttö herkästi torjuu 
äidin edustaman naiseuden.

=> äidin rakkauden vaje, vaikeus 
samastua naisiin 



Isät: 

1. lämmin, mutta heikko, 
passiivinen

2. halveksii naiseutta 

3. isä pelottava (alkoholisti, 
aggressiivinen, tms).

=> tyttö kehittää itsessään 
poikamaisia ominaisuuksia, 
torjuu feminiinisenä pidettyjä 
asioita, kokee miehet  
uhkaavina

Äidit: 

1. tukahduttava tai 
ylisuojeleva - avioliitto ei ole 
tyydyttävä ja äiti tukeutuu 
poikaansa

2. jotkut äidit melko 
”tasapainoisia” 

=> äidin läheisyys 
tukahduttaa pojan 
heteroseksuaalisuuden 
kehityksen

Kiintymyssuhde toista sukupuolta 
olevaan vanhempaan



Samastuminen omaa sukupuolta 
oleviin kavereihin

• Kun isä ei ole silta miesten maailmaan, 
samaistuminen poikajoukkoon vaikeaa

• Kun äiti ei ole silta naisten maailmaan, 
samaistuminen tyttöihin vaikeaa

• Tutkija Daryl Bem: ”eksoottinen erotisoituu” koska 
oma sukupuolen edustajat jäävät vieraiksi, mystisiksi

• Fiilis: ”olen erilainen” 

• Kateus: toisilla on ominaisuuksia jotain minulla ei ole, 
alemmuuden tunne 

• Pojat fantasioivat miehekkäistä pojista, tytöt 
huolehtivista, itsevarmoista tytöistä



Seksuaalinen hyväksikäyttö

• Seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneet pojat ja tytöt 
kasvavat muita lapsia useammin homoiksi/lesboiksi

• Miehen hyväksikäyttämät pojat: luottamus miehiin 
särkyy, häpeä mahdollisesta kiihottumisesta => 
havainto: seksi on tapa löytää läheinen yhteys mieheen

• Miehen hyväksikäyttämät tytöt: luottamus miehiin 
särkyy => naiseuden peittäminen, miesviha



Huom!

• Jos lapsen suhde omaa sukupuolta olevaan 
vanhempaan on OK, hyväksikäyttö ei vaikuta 
seksuaaliseen suuntautumiseen

• Jotkut naiset kertovat valinneensa lesbouden 
seksuaalipoliittisena päätöksenä tai reaktiona miehiin.



Puolustautuva irrottautuminen

a) lapsi TULKITSEE tulleensa torjutuksi omaa sukupuolta olevan 
vanhemman taholta. 

b) lapsi TORJUU vanhemman eikä halua samastua häneen 
suojellakseen itseään

c) syntyy "puolustautuva irrottautuminen", siksi kiinnittyminen 
toista sukupuolta olevaan vanhempaan muodostuu epäterveeksi.

d) lapsi torjuu oman sukupuolensa eikä halua samastua siihen 

e) lapsi torjuu itsensä ko. sukupuolen edustajana

f) tuloksena ambivalenssi: halu saada oman sukupuolen rakkautta ja 
samastumisen kokemusta, toisaalta pelko/viha/estot 
menneisyyden kokemuksista estää sen. 

Psykoanalyytikko Elizabeth R. Moberly (1983)



Mitä seurakunta voi?

• Jeesus julisti ilosanomaa, vapautti vangitut ja paransi 
sairaat

• ”Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut 
minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille 
hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja 
sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut 
vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta” (Luuk. 4:18).

• sorretut = kreik. tethrausmenos, ”kappaleiksi rikotut”. 

• ”ne, joiden mieli on murtunut ”(Jes. 61:1,2).

• Messias parantaa tunne-elämältään rikkinäisiä 



• Hyvä miettiä, että mitä haluamme viestittää

• ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”

• Onko meillä muuta sanottavaa?

• Onko meidän yhteisö niin turvallinen ja kypsä yhteisö, 
että meille voi tulla miehet mekossa?

• Olenko minä uskovana ja pastorina niin turvallinen 
uskossani ja sukupuoli-identiteetissäni, että uskallan 
kohdata ihan normaalisti ihmisen, joka on toisenlainen?

• ”Läsnäoloa ja Jumalan muuttavaa voimaa!”

Mitä seurakunta voi?



• Simo Lintinen:
”Kukaan meistä ei ole 100% hetero”

• Jokainen on haavoitettu, jokaisen sukupuoli- ja 
seksuaali-identiteetti on haavoittunut.

• Oman rikkinäisyyden ja syntisyyden kohtaamisen kautta 
minusta tulee turvallinen muille.

• Oman keskeneräisyyden ja rikkonaisuuden voi tuoda 
Jeesukselle.

Mitä seurakunta voi?


	Slide 1: Jumala loi sukupuolet 
	Slide 2: 1 Moos 2:21-25
	Slide 3: UT:ssa
	Slide 4: Seksuaalisuuden, rakkauden portaat Väestöliitto, Raisa Cacciatore
	Slide 5: Seksuaalisuuden, rakkauden portaat Väestöliitto, Raisa Cacciatore
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16: Rakkauspolku lyhyesti 
	Slide 17: Mutta 
	Slide 18: Mutta 
	Slide 19: HOMOSEKSUAALISUUDEN AIHEUTTAJAT  Ari Puonti
	Slide 20: Alistavat tekijät 
	Slide 21: Tutkimus Minnesotan kouluissa
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24: Samastuminen omaa sukupuolta oleviin kavereihin
	Slide 25: Seksuaalinen hyväksikäyttö
	Slide 26: Huom!
	Slide 27: Puolustautuva irrottautuminen
	Slide 28: Mitä seurakunta voi?
	Slide 29
	Slide 30

