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1. JOHDANTO

Tämän päättötyön tarkoituksena on kurkistaa omasta suomalaisen kulttuurin kuplasta ulos kohti 

ihmeellistä maailmaa ja sen värikkäitä, erilaisia ja hämmästyttäviäkin seksuaalikulttuureja. Omalle 

kulttuurilleen  sokeutuu  helposti,  ja  vasta  suuremman  kokonaisuuden  nähdessään  voi  paremmin 

ymmärtää  paitsi  itseään,  myös  muita.  Tulevana  seksuaalineuvojana  tiedostan  tarpeen  avara-

katseisuudelle.  Tutustumismatka  seksuaalisuuden  maailmaan  murtaa  parhaimmillaan  turhia 

ennakkoluuloja  ja  mustavalkoista  ajattelua.  Kysymys  ei  ole  vain  muiden  kulttuurien 

seksuaalisuuteen tutustumisessa ja mahdollisten kohtaamieni eri kulttuurin edustajien onnistuneessa 

seksuaalineuvonnassa,  vaan  myös  siinä,  että  maailman  moninaisuuden  saisi  tuotua  edes 

pintaraapaisuna osaksi omaa kulttuuriamme, sitä rikastuttamaan ja vapauttamaan niistä normeista, 

jotka kontrolloivat omaa käyttäytymistämme ja ajatteluamme myös seksuaalisuuden alueella. 

Työn  lähtökohtana  on  toiminut  seksuaalisen  nautinnon  jäljittäminen  eri  puolilta  maailmaa.  Eri 

kulttuureja ja kansoja tuntuu kuitenkin olevan lähes mahdoton tarkastella ilman kyseiseen alueeseen 

vaikuttaviin  uskontoihin  tutustumista.  Uskonnot  ovat  usein  käsikirjoittaneet  tietyn  kulttuurin 

piirissä toimivien ihmisten liikkumavaraa, erityisesti seksuaalisuuden saralla. Tästä syystä esittelen 

työn  ensimmäisessä  osassa  maailman  yleisimpiä  uskontoja,  keskittyen  löytämään  uskonnon, 

kulttuurin ja seksuaalisuuden yhtymäkohtia.  Työn toisessa osassa keskityn  pääasiassa seksuaali-

tutkimuksen  piiristä  tehtyihin  alueellisiin  löydöksiin  maanosittain  ja  pyrin  myös  esimerkkien 

valossa  esittelemään  joitain  poikkikulttuurisia  yhtäläisyyksiä  ja  poikkeavuuksia,  joita  maailman 

kansojen  piirissä  on  havaittu.  Lopuksi  pyrin  nostamaan  valokeilaan  sen  monikulttuuriseen 

nautintoon liittyvän viisauden, joka lankeaa mahdollisuutena meille jokaiselle. Lähdemateriaalina 

olen  käyttänyt  paitsi  ulkomaista  ja  kotimaista  kirjallisuutta  ja  tutkimustietoa,  myös  ulkomailla 

asuneiden tuttujeni  haastatteluja.  Tähän päivään johtanutta  kehitystä  on vaikea ymmärtää ilman 

aihealueen historiaan tutustumista,  ja  tiedossa olevat  historialliset  kehityskulut  ovat  vääjäämättä 

mukana tarkasteltaessa olemassa olevia seksuaalikulttuureja.

Ihmisen seksuaalisuus on miljoonien vuosien evoluution tulos. Vaikka se pohjautuu nisäkkäiden 

ikivanhaan perimään, siitä on kehittynyt ainutlaatuinen inhimillinen ilmiö (Gregersen, 1993, 48). 

Carterin (2009, 132) mukaan ihmiset harrastavat seksiä aina kun haluavat, toisin kuin useimmat 

muut lajit,  jotka harrastavat seksiä vain naaraan ollessa valmiita hedelmöittymään. Seksi on siis 

irtaantunut pelkästä lisääntymisestä,  ja kaikkialla maailmassa seksuaalisuuteen yhdistetään myös 

nautinto ja mielihyvä, kumppanuus ja ihmisen tarve sitoutua toiseen ihmiseen, sekä oma rooli ja 

riittävyys miehenä ja naisena (Emas teoksessa Seksuaalisuus, 2006, 85).
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Pirkko Brusilan (2008, 7, 15) mukaan seksuaalisuudesta on tullut kaikissa maailman kulttuureissa 

keskeinen tekijä määriteltäessä yhteiskunnallisia ja moraalisia käyttäytymissääntöjä sekä uskonnon 

ja taiteen merkityksellisimpiä teemoja. Seksuaalisuuteen liittyvät asenteet omaksutaan lapsuudesta 

alkaen ympärillä vallitsevan kulttuurin tai uskonnollisten suuntausten mukaisesti,  ja vaikuttaakin 

siltä,  että  seksuaalisuus  on  hyvin  suureksi  osaksi  opittua  eikä  suinkaan  kokonaan  biologista. 

Seksuaalinen maku nähdään samanlaisena kuin maku ruuan suhteen; se vaihtelee eri kulttuureissa. 

Joissain  yhteisöissä  eroottiset  toiminnat  on  rajattu  hyvin  vähiin,  kun  taas  toisissa  suorastaan 

piehtaroidaan  niissä.  Joitakin  kulttuureja  hallitsevat  hyveet,  toisia  taas  paheet,  ja  välimuotoja 

luonnollisesti riittää. Kulttuurit eroavat myös sen suhteen, mitä ylipäänsä pidetään seksuaalisena ja 

toivottavana: se mikä toisaalla on hyväksyttävää voi toisaalla olla hyvinkin tuomittavaa (Isotalo/ 

teos Kinnunen & Puuronen, 2006, 110). Ihmisten keskuudessa moninaisuus ei ilmene ainoastaan 

käytöksessä  vaan  myös  aatteissa.  Samassakin  yhteiskunnassa  tavataan  hämmästyttäviä 

käyttäytymisen ja seksuaalisen ideologian eroja. Myös asuinpaikalla on havaittu merkitystä tässä 

asiassa,  sillä  kaupungeissa  asuvien  ihmisten  näkemykset  eroavat  usein  maaseudun  asukkaiden 

näkemyksistä. Ihmisten asenteet myös muuttuvat, kun muut kulttuurit  ja näkemykset, tai vaikka 

alkuperäisväestön luokse viety uskonnollinen ajattelu, sekoittuvat keskenään. Huomion arvoista on, 

että  kaikkien  kulttuurien  piiristä  löytyy  niin  monia  yksilöllisiä  asenteita  ja  piirteitä,  kun  on 

yksilöitäkin. (Brusila, 2008, 9;  Emas teoksessa Seksuaalisuus, 2006, 85; Gregersen, 1993, 7, 15.)

Kulttuurit  eroavat  määrittelyillään siitä,  mikä normaalia  ja luonnollista.  Esimerkiksi  länsimaissa 

kummastellaan moniavioisuutta, kun toisaalla se on jopa edellytys miehelle, mikäli hänen varansa 

vain siihen riittävät  (Gregersen,  1993, 11).  Länsi-Euroopassa yksilöllisyyttä  pidetään keskeisenä 

arvona,  kun  taas  joissain  muissa  kulttuureissa  henkilökohtainen  eheys,  terveys  ja  olemassaolo 

merkitsevät  vähemmän kuin  kunnia  ja  mahdollinen  perheelle  aiheutuva  häpeä  (Emas  teoksessa 

Seksuaalisuus, 85). Uskonnon lisäksi myös yhteiskuntien poliittisilla näkemyksillä on vaikutusta 

ihmisten ajatteluun, sillä esimerkiksi tarpeella säännöstellä jonkin valtion väkilukua, sallitaan tai 

kielletään  jotain  seksuaalisuuteen  liittyvää,  mikä  muualla  voi  aiheuttaa  suurta  hämmennystä. 

Historian  valossa  voidaan  todeta  suuriakin  muutoksia  tapahtuneen  seksuaalisuuteen 

suhtautumisessa. Esimerkiksi ehkäisyvälineiden yleistyminen ja perinteisen työnjaon tai sukupuoli-

roolien muutokset yhdessä naisten aseman murroksessa ovat vaikuttaneet voimakkaasti nykyisiin 

trendeihin.  Avioliiton  merkityksellisyydessä  nähdään  myös  tapahtuneen  selvää  muutosta,  sillä 

nykyaikana ainakin osassa maailmaa se näyttäytyy aivan muuna kuin taloudellisena järjestelynä tai 

ulkoa määrättynä pakkona. Seksin merkitys korostuu, sillä se on yhä useammin se pohja, jolle niin 

avioliitto kuin muutkin ihmissuhteet rakennetaan. (Gregersen, 1993, 7.)
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2.  MAAILMAN  SUURTEN  USKONTOJEN  VAIKUTUKSET  KULTTUURIIN  JA 

SEKSUAALISUUTEEN

Uskonnoille  on ollut  läpi  ihmiskunnan historian ominaista pyrkimys ohjata  ja säädellä  ihmisten 

käyttäytymistä,  perimmäisenä  tarkoituksena  suojella  yksilöitä  ja  yhteisöjä  rajattomuuden 

seurauksilta. Seksuaalinen viettivoima on nähty ilman tiukkoja säädöksiä yhteisöjä vaarantavana, ja 

eritoten  naisten  seksuaalisuutta  on  pyritty  kontrolloimaan.  Uskontojen  on  ajateltu  tarjoavan 

ihmisille ohjenuoria, joiden mukaan elämällä saavutetaan järjestys yhteiskunnassa ja joiden avulla 

ihmisiä voidaan myös paremmin hallita. (Brusila & Hajjar, teos Brusila, 2008, 9, 109.) Seuraavaksi 

esittelen lyhyesti maailman eri uskontoja sekä niiden vaikutuksia kulttuureihin ja seksuaalisuuteen.

2.1 Kristinusko

Kristinuskon piiriin kuuluu suurin osa maailman väestöstä eli sen katsotaan olevan maailman suurin 

uskonto. Lähetystyön avulla se on levittäytynyt  kaikkiin maanosiin.  Kristinuskon kannattajia oli 

vuonna  2012  tehdyn  tilaston  mukaan  31,5%  maailman  väestöstä,  mikä  tekee  väkimääräksi 

muutettuna noin 2,4 miljardia ihmistä (Pew Research Center). Kristinusko pitää sisällään monia eri 

suuntauksia ja varsin vaihtelevan skaalan käytäntöjä ja uskomuksia, jotka liittyvät seksuaalisuuteen. 

Suurin  osa,  16,8%,  kristinuskon  kannattajista  on  roomalaiskatolisia.  Protestantteja  on  6,15%, 

ortodokseja  3,95%  ja  anglikaaneja  1,26%  (Religious  demographics  2013).  Suomessa 

evankelisluterilaiseen  kirkkoon  kuului  vuonna  2013  75,2%  maan  noin  5,8  miljoonan  ihmisen 

väestöstä (Tilastokeskus, väestörakenne 2014; Tilastokeskus, Suomen asukasluku 2015).

Kristinusko on yksijumalainen uskonto, jonka juuret tulevat juutalaisuudesta. Siihen liittyy usko 

kolminaisuusoppiin eli  yhden Jumalan kolmeen persoonaan,  Isään,  Poikaan ja Pyhään henkeen. 

Jeesuksen  uskotaan  eläneen  ihmisenä  maan  päällä  ajanlaskumme  alun  aikoina.  Kristinuskon 

mukaan Jeesukseen uskovat ja hänen opetuksiaan seuraavat ihmiset saavuttavat pelastuksen, eivätkä 

joudu  kuoltuaan  kadotukseen,  vaan  saavuttavat  ikuisen  elämän  taivaassa.  Kristinuskon 

uskonpuhdistus  johti  uskonnon  sisäiseen  uudistumiseen,  mutta  myös  kristillisten  kirkkojen 

jakaantumiseen. Uskonnon pyhä kirja on Raamattu, joka koostuu Vanhan testamentin kirjoista sekä 

myöhemmin  luodusta  Uudesta  testamentista,  joka  kertoo  Jeesuksen  elämästä  ja  opetuksista. 

Raamatun  katsotaan  teoksena  vaikuttaneen  paitsi  uskontoon,  myös  epäsuorasti  länsimaiseen 

kulttuuriin, kieleen, tieteeseen, taiteeseen, lakeihin sekä ajanlaskuun ja kristilliseen juhlakalenteriin. 

(Wikipedia, Raamattu; Hattstein, 2005, 72-74.)
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2.1.1 Katolilaisuus

Katolinen kirkko on nimensä mukaisesti universaali,  kaikkialle maailmaan levinnyt ja noin 1,12 

miljardin  ihmisen  jäsenmäärällään  maailman  suurin  uskonnollinen  yhteisö.  Suunnilleen  puolet 

katolilaisista elää Amerikassa, siellä suurimaat kannattajamaat ovat Brasilia ja Meksiko. Neljännes 

katolilaisista elää Euroopassa ja Aasiassa sekä noin 13%  Afrikassa. Suomessa katolilaisia on lähes 

12000.  Paavi  on  maailman  katolilaisen  kirkon  ylin  hengellinen  johtaja.  Vaikka  kirkko  on 

teologisesti  ja  hallinnollisesti  yksi,  on  se  eri  kulttuureissa  saanut  erilaisia  ilmenemismuotoja. 

(Elomaa/ teos Brusila, 2008, 143; Wikipedia: katolinen kirkko.)

Jouni Elomaa (2008, 136-143) toteaa seksuaalisuuden katolilaisuudessa olevan syvä, olennainen ja 

myönteinen osa ihmisyyttä, osa Jumalan luomusta. Ihmisen keho nähdään rakastamisen välineenä, 

eikä  synnin  käsitettä  pääsääntöisesti  liitetä  seksuaalisuuden  toteuttamiseen  tietyin  rajauksin. 

Seksuaalisuuden katsotaan näkyvän ihmisen kyvyssä kiintyä, rakastaa ja lisääntyä. Ajatellaan, että 

ihmisen tulee hyväksyä seksuaalisuutensa pyhänä lahjana ja olla siitä kiitollinen. Katolisen kirkon 

käsityksen  mukaan  sukupuolten  erilaisuus  ja  täydentyvyys  sekä  seksi  kuuluvat  avioliittoon. 

Seksuaalisuuteen avioliitossa liitetään vahvasti hedelmällisyys ja puolisoiden välinen uskollisuus. 

Siveys  ja  puhtaus  ovat  olennaisia  arvoja  liittyen  aviopuolisoiden,  lesken  ja  neitsyen  elämään. 

Avioliitolla  on  merkittävä  asema  kirkon  ajattelussa.  Se  on  tarkoitettu  elinikäiseksi  ja  purka-

mattomaksi,  eikä  kirkko  hyväksy  eronneille  uuden  avioliiton  solmimista.  Moniavioisuutta, 

esiaviollisia tai avioliiton ulkopuolisia suhteita ei hyväksytä. 

Elomaan  (2008,  136-141)  mukaan  katolilaisuudessa  perhe  ja  lasten  saanti  ovat  merkittävässä 

asemassa.  Mies  ja  nainen  nähdään  avioliitossa  seksuaalisesti  avoimena  elämän  lahjalle. 

Ehkäisymenetelminä  suositaan  ajoittaista  pidättyvyyttä  sekä  naisen  hedelmättömiin  jaksoihin 

perustuvia syntyvyyden säätelyn menetelmiä. Ehkäisymenetelmien lisääntyminen ja yleistyminen 

ovat  kuitenkin  tätä  päivää,  ja  kirkko  näkee  tässä  yhteyden  avioliiton  ulkopuolisten 

seksuaalisuhteiden lisääntymiselle.  Kirkon kanta  aborttiin  on  jyrkän kielteinen.  Ihmisen elämän 

katsotaan alkavan hedelmöityshetkestä,  joten abortti  nähdään voimakkaasti  elämän riistämisenä, 

ellei äidin henki tai terveys ole vakavasti uhattuna. Kirkko ei hyväksy sukupuolielinten silpomista 

tai  sterilisaatiota.  Katolisella kirkolla on pitkät perinteet selibaatin arvostamisessa,  jota ei  nähdä 

seksuaalisuuden  kieltämisenä  vaan  siihen  liittyvän  energian  uudelleen  kanavoimisena  uskon  ja 

rakkauden palvelukseen. Selibaatin vaade liittyy pappien elämään ja neitsyys liitetään ihanteena 

esiaviolliseen aikaan. Itsetyydytys nähdään paheksuttavana, sillä siinä tavoitellaan nautintoa ilman 

rakastavaa ihmissuhdetta. Toisinaan tämä kuitenkin katsotaan vain pienenä moraalisena rikkeenä.
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Katolinen  kirkko  tunnustaa  homoseksuaalisuuden  olemassaolon  niin  historiassa  kuin 

nykypäivänäkin, mutta ei hyväksy sen toteuttamista käytännössä. Kirkko näkee homoseksuaaliset 

suhteet  vakavasti  vääristyneinä,  sillä  seksi  ei  ole  avoin  elämän  lahjalle,  lapsien  syntymiselle. 

Kirkossa elää edelleen ajatus, että homoseksuaalisuudesta voisi parantua tai eheytyä. Toisaalta myös 

nähdään,  että  homoseksuaalisesti  suuntautuneet  tarvitsevat  erityisen  herkän,  kunnioittavan  ja 

myötätuntoisen suhtautumisen, sillä he ovat koettelemuksensa kanssa ”kutsuttu elämään siveydessä 

ja itsensä hallinnassa”. Kirkon sisällä tunnistetaan ainakin paikoitellen edellinen ristiriita: toisaalta 

seksuaalisuus  nähdään  Jumalan  pyhänä  lahjana  ja  ihmisen  voimavarana,  toisaalta  kehotetaan 

parantumaan siitä.  Kritiikkiä  on  saanut  osakseen myös  se,  ettei  ole  yksimielisyyttä  siitä,  missä 

kohtaa Raamattua homoseksuaalisuus kiellettäisiin. (Elomaa/ teos Brusila, 2008, 140-141.)

Seksuaalikasvatukseen  katolinen  kirkko  suhtautuu  varauksellisesti,  sillä  sen  pelätään  antavan 

seksuaalisuudesta  liian  maallisen  kuvan.  Esiaviollisten  tai  avioliiton  ulkopuolisten  suhteiden 

nähdään  tarjoavan  liian  helppoja  ratkaisuja  seksuaalisuuden  toteuttamiselle,  jolloin  kuitenkin 

syvempi ja hengellisempi ulottuvuus jää pohtimatta ja toteutumatta. Kirkko haluaa myös tarjota 

vaihtoehtoina  selibaatin  ja  neitsyenä  olemisen  mahdollisuudet.  Katolisen  kirkon  osin  jyrkät 

näkemykset ja kovat vaatimukset nähdään kuitenkin enemmänkin ihmisille annettuina ihanteina ja 

suuntaviivoina.  Oppiensa lisäksi kirkko korostaa myös ihmisen oikeutta ja velvollisuutta omaan 

ajatteluun ja omantunnon ratkaisuihin. (Elomaa/ teos Brusila, 2008, 135, 142-143.)

2.1.2 Protestanttisuus Euroopassa (Luterilaisuus)

Protestanttinen  kristillisyys  on  syntynyt  uskonpuhdistuksessa  1500-luvun  alkupuolella,  kun 

saksalainen munkki ja teologian tohtori Martti Luther haastoi aikansa roomalaiskatollisen kirkon 

opetuksia ja käytäntöjä. Luther halusi vedota suoraan Raamattuun ja ihmisten omaan ajatteluun. 

Uskonpuhdistuksessa syntyneessä protestanttisessa kristillisyydessä kaiken Jumalan luoman, myös 

seksuaalisuuden, katsottiin olevan hyvää ja lahja ihmisille. Seksuaalisuus nähtiin voimana, jota ei 

pidä tukahduttaa, ja kuuluvan luonnollisena osana ihmisarvoiseen elämään syntymästä kuolemaan, 

liittyipä siihen lisääntymistarkoitus tai ei. Lutherin oma päätös mennä pappina naimisiin vastoin 

katollisen  kirkon  oppeja,  vieläpä  nunnan  kanssa,  näytti  osaltaan  suuntaa  protestanttiselle 

suhtautumiselle seksuaalisuuteen ja avioliitoon. Lutherin näkemyksen mukaan papeiltakaan ei saa 

kieltää oikeutta perheeseen. (Päivänsalo & Yli-Opas/ teos Korhonen & Närhi, 2011, 26-28.)

Seksuaalisuus  liitetään  protestanttisuudessa  avioliittoon,  ainakin  ideaalitilanteessa.  Seksuaalisuus 

nähdään  kokonaisvaltaisena,  positiivisena  ja  oleellisena  tekijänä  aviosuhteen  rakentamisessa. 
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Avioliiton  ajatellaan  perustuvan  puolisoiden  väliseen  tasa-arvoiseen  ja  yhteiseen  tahtoon 

perustuvaan  sopimukseen,  jolle  olennaista  on  molemminpuolinen  kunnioitus,  elinikäinen 

sitoutuminen, hellyys, läheisyys, luottamus ja uskollisuus. Avioliitto on kirkon käsityksen mukaan 

seksuaalisen yhteyden toteuttamiseen tarkoitettu ihmissuhde, joka tarjoaa parhaan ja turvallisimman 

paikan puolisoiden persoonalliselle kasvulle ja seksuaalisuuden toteuttamiselle, ilman hylkäämistä 

ja pakottamista. Taustalla on myös se tärkeä ajatus, että suhteessa mahdollisesti syntyvillä lapsilla 

olisi  äiti  ja isä kasvun ja kehityksen turvaajana.  Avioliitossa seksuaalisuhde merkitsee kuitenkin 

enemmän  kuin  vain  lasten  siittämistä.  Se  nähdään  puolisoiden  yhteenkuuluvuutta  lujittavana 

tekijänä, jossa vastavuoroisella ja toisensa huomioon ottavalla nautinnolla on jo sinänsä tärkeä arvo. 

(Päivänsalo & Yli-Opas/ teos Korhonen & Närhi, 2011, 30; Tuovinen/teos Brusila, 2008,18.)

Liisa  Tuovisen  (2008,  11,  12,  20)  mukaan  luterilaisuus  pitää  sisällään  sekä  vanhoja  että  uusia 

herätysliikkeitä ja suuntauksia, joiden suhtautuminen ja seksuaalisuuteen liittyvä opetus vaihtelevat. 

Tuovinen toteaa kirkon käyneen sisäisesti läpi suuren muutosten sarjan ajan ja kehityksen myötä, 

mitä tulee ajatteluun koskien seksuaalisuutta. Ihanteita on uudistettu tai ainakin kirkko on joutunut 

käymään  sisäistä  keskustelua  monista  aikamme  ilmiöistä.  Tämä  koskee  myös  seksuaalisuuden 

sitomista  avioliittoon.  Avioliittoideaalin  haastaa  nuorten  mielissä  käsitys,  että  seksuaalisia 

kokemuksia tulisi olla runsaasti jo nuoruudessa. Tuovisen mukaan on ilmeistä, että syntyvyyden 

säännöstelyn  tultua  mahdolliseksi  suhtautuminen  esiaviolliseen  seksiin  on  muuttunut 

perusteellisesti,  ja  ajan  saatossa  kuljetaankin  ihanteissa  ääripäistä  toiseen.  Nuorille  halutaan 

kuitenkin  jakaa  tietoa,  ja  esimerkiksi  rippikoululaisille  suunnatussa  materiaalissa  käsitellään 

kysymyksiä omaan seksuaalisuuteen, ruumiillisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyen.

Ehkäisyyn suhtaudutaan sallivasti,  vaikkakin sen tarjoamat mahdollisuudet esiaviolliseen seksiin 

tunnistetaan.  Lasten  saamiseen  ja  ehkäisyyn  suhtautuminen  kuitenkin  vaihtelee  kirkon  eri 

suuntauksissa.  Kirkon  ajattelussa  painotetaan  vastuullisuutta  ja  kumppanin  huomiointia  myös 

muissa  kuin  aviollisissa  seksuaalisissa  suhteissa,  ja  mahdollisesti  syntyvästä  lapsesta  on  aina 

kannettava vastuu. Aborttiin suhtautuminen herättää kysymyksiä. Toisaalta halutaan painottaa tilaa 

ihmisen  omille  valinnoille  ja  aborttiin  halutaan  antaa  mahdollisuus,  vaikka  muita  keinoja 

pidetäänkin ensisijaisena. Lapsia on perinteisesti pidetty jumalan lahjana, ja lapsettomuus on vaikea 

kysymys.  Tunnistamattomampia  lapsettomuuden  surun  alueita  ajatellaan  olevan  seksuaali-

vähemmistöjen piirissä, missä ei ehkä koskaan voida saada omaa lasta. (Päivänsalo & Yli-Opas/ 

teos Korhonen & Närhi, 2011, 28; Tuovinen/teos Brusila, 2008, 17, 22.)
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Tuovisen (2008, 16, 23-29) mukaan suhtautuminen sukupuolen moninaisuuteen herättää ristiriitoja. 

Tähän asti virallinen kanta on ollut, että saa olla homo tai lesbo, mutta ei saa toteuttaa sitä elämää 

parisuhteessa.  Yhtälö  on  kuitenkin  mahdoton,  eikä  tue  millään  tavoin  täyden  elämän  elämistä. 

Tuovinen tuomitseekin käännytysliikkeet henkisenä väkivaltana, ja hänen mukaansa tutkijat ovat 

pääosin  yksimielisiä  siitä,  että  homoseksuaalisen  rakkauden  kieltämisestä  ei  ole  mainintaa 

Raamatussa.  Tuovisen  mukaan  törmätään  ongelmiin,  jos  Raamatusta  poimitaan  vain  yksittäisiä 

kohtia  ja  käytetään  niitä  perusteena  jotain  ihmisryhmää  tai  ilmiötä  vastaan.  Tällöin  uskontoa 

käytetään väärin perustein suojana, jonka sisällä voi tapahtua mitä tahansa.

Suomessa  evankelisluterilaisella  kirkolla  on ollut  ja  edelleen  on tärkeä  rooli  ihmisten  elämässä 

kanssakulkijana  ja  tukijana.  Esimerkiksi  1940-luvun  avioerojen  räjähdysmäinen  kasvu  toimi 

sysäyksenä  Tampereella  alkaneeseen  perheneuvontatyöhön,  joka  on  tämän  jälkeen  laajentunut 

ympäri Suomea. Kirkossa on herätty parisuhteen tukemisen tärkeyteen mm. raskauden, syntymän ja 

pikkulapsivaiheen aikana sekä erilaisten kriisien, kuten uskottomuuden tai väkivallan kohdatessa. 

Kirkolla on myös aiempaa suurempi tietoisuus sateenkaariperheistä, heidän lapsistaan ja tarpeistaan. 

(Tuovinen/teos Brusila, 2008, 13-15, 22, 28.)

2.1.3 Protestanttisuus Yhdysvalloissa

Nadja Mäkelän (2011, 32-34) mukaan protestanttisuudella on pitkät perinteet ja vahvat vaikutteet 

amerikkalaisten elämässä ja kulttuurissa, ja jopa 84 % Yhdysvaltojen uskovaisista kokee olevansa 

kristittyjä. Protestanttisia seurakuntia Yhdysvalloissa on noin 300 000 ja uskovien kirjo on valtaisa. 

Viime vuosikymmeninä konservatiivisemmat kirkkokunnat ovat lisänneet kannatustaan. Keskeisiä 

teemoja  ovat  mm.  siveys,  heteroseksuaalisuus,  avioliiton  solmiminen,  yksiavioisuus  sekä 

puolisoiden välinen uskollisuus. Perinteiset arvot ja sukupuolten väliset roolijaot pitävät pintansa, ja 

esimerkiksi  naisen  rooli  nähdään  edelleen  ensisijaisesti  vaimona  ja  äitinä,  jolloin  koulutusta  ja 

työssäkäyntiä ei juuri arvosteta. Lasten saantia ja perheen merkitystä korostetaan, jolloin sinkkuus, 

avoliitto,  lapsettomuus ja homoseksuaalisuus esiintyvät  valitettavina poikkeamina.  Protestanttien 

asenteet esiaviollista seksiä ja avioeroja kohtaan ovat kuitenkin lieventyneet. Enemmistö suhtautuu 

kuitenkin kielteisesti pettämiseen ja homoseksuaalisuuteen. Abortti on laillinen, mutta paikoitellen 

sen saaminen voi olla edelleen hyvin hankalaa. (Mäkelä/teos Korhonen & Närhi, 2011.)

2.1.4 Ortodoksisuus

Ortodoksinen kirkko on maailman toisiksi suurin katolisen kirkon jälkeen, ja kirkkoon katsotaan 

kuuluvan noin 270 miljoonaa kannattajaa.  Suurin osa maailman ortodoksisista  paikalliskirkoista 
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sijaitsee Venäjällä,  Balkanin niemimaalla ja Lähi-idässä.  Isä Kalevi Kasalan (2008, 59) mukaan 

ortodoksinen Ihmiskuva on positiivinen ja ihmiset nähdään sielullis-ruumiillisina,  vapaina mutta 

vastuullisina, sekä tämän maan että taivaan kansalaisina. Seksuaalisuutta pidetään luonnollisena ja 

hyvin  positiivisena  asiana,  jolla  on  oleellinen  vaikutus  ihmisen  koko  elämään.  Seksuaalisuus 

nähdään laajemmin kuin vain fyysisten tarpeiden tyydytyksenä, sillä se leikkaa läpi psyykkisen ja 

myös hengellisen olemuksen. Siksi sitä halutaan varjella ja pitää kunniassa. Synti ei ortodoksisen 

näkemyksen mukaan kuulu seksuaalisuuteen. Nautintoon liittyy kuitenkin aina sen tiedostaminen, 

mistä ja keneltä kaikki on tullut.  Jos vain nautitaan ilman, että kiitollisena oivalletaan ihmiselle 

tarjotun  ihanuuden  alkuperää,  nautinnosta  katsotaan  puuttuvan  jotain.  Ortodoksisuuteen  liittyy 

myös selibaatti ja luostarielämä. Varsinainen luostarilaitos muotoutui 300-luvun lopulla. Selibaatti 

nähdään munkkien ja nunnien tekemänä myönteisenä valintana, joka ei tarkoita seksuaalisuudesta 

luopumista, vaan sen kanavointia eri tavalla toisten ihmisten ja Jumalan palvelemiseen. (Kasala/teos 

Brusila, 2008, 56, 60-61,70.)

Kasalan (2008, 63-64) mukaan ortodoksit liittävät seksuaalisuuden avioliittoon, jossa mies ja nainen 

sopivat yhdessä elämisestä jakaen kaiken, myös ruumiinsa ja seksuaalisuutensa. Seksuaalisuhdetta 

pidetään hyvin vahvana sitoutumisena toiseen ihmiseen. Avioliiton ulkopuolinen seksi nähdään tätä 

taustaa  vasten  hallitsemattomana  ja  epäjärjestystä,  pahennusta,  ja  turvattomuutta  aiheuttavana. 

Ortodoksisen näkemyksen mukaan kaikkiin arvokkaisiin ja tärkeisiin asioihin, kuten seksiin, tulee 

pyytää Jumalan siunaus. Aviopuolisoiden välisessä seksissä siunattua ja sallittua on kaikki, mikä ei 

vahingoita  itseä  eikä  toista  ja  tapahtuu  yhteisestä  sopimuksesta,  toinen  toistaan  kunnioittaen  ja 

rakastaen. Yksiavioisuus on kirkon lähtökohta, mutta moniavioisuus ei ole ollut vierasta varhaisessa 

juutalaisuudessa,  joskin  se  on  kadonnut  Palestiinan  alueelta  jo  ennen  ajanlaskun alkua.  Kirkon 

ihanteena on yksi ainoa avioliitto elämän aikana, leski voi kuitenkin avioitua uudelleen. Toiseen 

avioliittoon vihkiminen katsotaan myönnytykseksi ja kirkossa vihitään korkeintaan kolme kertaa. 

Ohjeiden mukaan vain ensimmäiseen vihkitoimitukseen liittyy juhlallinen puolisoiden kruunaus. 

Toiseen tai kolmanteen avioliittoon vihittäessä vihkitoimituksessa on katumuksen sävy.

Ortodoksinen kirkko jättää ehkäisyn ja lasten hankinnan aviopuolisoiden oman harkinnan varaan. 

Ehkäisymenetelmistä hyväksytään vain munasolun hedelmöityksen estävät menetelmät ja välineet. 

Lapsettomuus  tunnistetaan  ja  hoidot  vanhempien  omilla  sukusoluilla  ovat  sallittuja.  Abortti  ja 

jälkiehkäisy  eivät  ole  hyväksyttyjä,  sillä  ortodoksisen  näkemyksen  mukaan  ihmisen  elämän 

katsotaan alkavan munasolun hedelmöittymisestä. Jossain tapauksissa voidaan kuitenkin soveltaa 

"pienempi paha"- periaatetta, jolloin raiskaus tai vaara äidin hengelle saattavat oikeuttaa abortin. 
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Seksuaalivalistus  nuorille  nähdään  tärkeänä  asiana,  ja  heille  halutaan  puhua  seksuaalisuuden 

heräämisestä  ja  seksin  merkityksestä  osana  suurempaa  kokonaisuutta,  ei  vain  fyysisenä  aktina. 

Näkemykset itsetyydytyksestä vaihtelevat pelkästä fyysisen nautinnon vajavaiseksi jättävästä teosta 

ajatteluun  pienemmästä  pahasta,  mikäli  itsetyydytyksellä  vältetään  esiaviollinen  tai  avioliiton 

ulkopuolinen  seksi.  Homoseksuaalit  nähdään  poikkeamana  kirkon  ihanteesta,  mutta  heitä  ei 

kuitenkaan ihmisinä tuomita  eikä  suljeta  pois  kirkon yhteydestä.  Ortodoksien näkemys  on,  että 

ihmistä tulee aina kunnioittaa ja rakastaa. Homoseksuaalinen taipumus samaa sukupuolta olevaan 

nähdään eri asiana kuin tämän taipumuksen toteuttaminen. Homoseksuaalien välisiä parisuhteita ei 

kuitenkaan kirkollisesti siunata.  (Kasala/teos Brusila, 2008, 65-69.)

Ortodoksisuudessa toimii rippi-isäkäytäntö, joka nähdään myös seksuaalisuutta tukevana. Jokaisella 

ihmisellä  on oma rippi-isä,  joka ottaa vastaan katumuksen sakramenttiin  ja  voi  parhaimmillaan 

toimia hengellisenä ohjaajana. Pappeja sitoo rippisalaisuus. Rippi-isäkäytäntöön liittyy mahdolli-

suus keskustella  luottamuksellisesti  vaikeistakin asioista,  myös seksuaalisuuden saralla,  ja saada 

papilta paitsi ohjausta ja tukea, myös mahdollisuus syntien tunnustamiseen ja siten synninpäästöön. 

Keskustelu  rippi-isän  kanssa  tarjoaa  tukea  niin  yksilöille  kuin  pariskunnillekin.  Rippikäytännön 

katsotaan  laajemminkin  tukevan  mielenterveyttä  tarjoten  ainutlaatuisen  mahdollisuuden 

synninpäästön kautta syyllisyydestä vapautumiseen. (Kasala/teos Brusila, 2008, 65-70.)

2.1.5 Esimerkkejä pienemmistä seurakunnista: vanhoillislestadiolaiset ja Jehovan todistajat

Vanhoillislestadiolainen  liike  on  tiivis  yhteisö,  joka  suhtautuu  uskontoon  ja  seksuaalisuuteen 

tiukkojen  ohjeiden  mukaisesti.  Liikkeen  mukaan  seksielämä  kuuluu  vain  avioliittoon,  eikä 

esiaviollista  seksiä  hyväksytä  seurustelusuhteissakaan.  Lapset  nähdään  Jumalan  lahjana,  eikä 

ehkäisyä tai aborttia hyväksytä. Perheet ovat perinteisesti lapsiluvultaan suuria. Lapsettomuus on 

liikkeen  parissa  vaikea  aihe.  Avioeroa  ei  nähdä  hyväksyttävänä.  Myös  homoseksuaalisuuteen 

suhtaudutaan kielteisesti liikkeen piirissä. (Salomäki/teos Brusila, 2008, 40.) 

Ronja  Venesperän  (2008,  46)  mukaan  Jehovan  todistajiin  liitetään  tiivis  yhteisöllisyys  ja 

yhteydenpito  sekä  tiukka  uskonnon  oppisääntöjen  noudattaminen  ja  soveltaminen  kaikessa 

toiminnassa.  Keskeistä  on  kirjaimellinen  raamatuntulkinta,  jossa  ajatellaan  Raamatun  tarjoavan 

vastauksen kaikkiin kysymyksiin, myös seksuaalisuutta koskeviin. Avioliitolla on keskeinen rooli 

Jehovan todistajien elämässä, ja seksuaalisuus nähdään mahdolliseksi vain avioliitossa. Itsetyydytys 

nähdään kiellettynä tapana ja yllykkeenä avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin. Seurustelu aloitetaan 

vain mahdollista avioliittoa silmällä pitäen,  ja seksi ennen avioitumista on kiellettyä.  Avioeroon 
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suhtaudutaan kielteisesti. Se on sallittua ainoastaan tilanteessa, jossa petetty aviopuoliso ei suostu 

enää  sukupuoliyhteyteen  kumppaninsa  kanssa.  Raamatussa  ei  Jehovan  todistajien  näkemyksen 

mukaan käsketä  ihmisiä  lisääntymään,  joten lasten hankinnan ajankohta ja määrä ovat  jokaisen 

avioparin  itse  ratkaistavissa.  Tämän  vuoksi  perheet  ovat  suhteellisen  pieniä  liikkeen  piirissä. 

Ehkäisyä saa käyttää, kunhan menetelmä ei ole abortoiva. Aborttia ei hyväksytä edes raiskauksen 

uhreille.  Sterilisaatioon suhtaudutaan torjuvasti.  Jehovan todistajat  näkevät homoseksuaalisuuden 

taipumuksena, joka ei sinänsä ole syntiä, mutta homoseksuaaliset teot kuitenkin tuomitaan jyrkästi, 

ja  avoin  homoseksuaalinen  suhde  on  peruste  yhteisöstä  erottamiselle.  Yhteisöön  kuuluu 

äärimmäisessä muodossa entisten liikkeen jäsenten karttaminen, jolloin heidän kanssaan vältetään 

kaikkea  yhteydenpitoa,  tervehtimistä  ja  keskustelua.  Tämä  nähdään  rakkauden  tekona,  jolla 

tavoitellaan entisen jäsenen palaamista takaisin yhteisöönsä. (Venesperä/teos Brusila, 2008, 49-52.) 

2.2 Islam

Islam on maailman toisiksi laajimmalle levinnyt uskonto, ja sen kannattajia on arviolta 25,2% koko 

maailman väestöstä (Pew Research Center). Muslimeja asuu kaikissa maanosissa. Muslimien määrä 

Suomessa  ei  ole  tarkalleen  tiedossa,  mutta  muslimimaiden  kieliä  äidinkielenään  puhuvia  on 

Suomessa  arviolta 35000. Lisäksi Suomessa asuu 1800-luvun lopulla Suomeen tulleiden tataarien 

jälkeläiset,  sekä  syntyperältään  suomalaiset  islamiin  kääntyneet.  Kulttuuritausta  sekä 

yhteiskunnalliset  ja poliittiset  olot vaikuttavat uskontoa tärkeämpänä asiana muslimien elämään, 

sillä eri kulttuureissa islamilla on vaihteleva merkityksensä. (Hallenberg/ teos Brusila, 2008, 74.)

Islam syntyi Arabian niemimaalla nykyisessä Saudi-Arabiassa 500-luvulla kauppias Muhammadin 

saamien ilmoitusten pohjalta. Ilmoitusten katsotaan tulleen Jumalalta, ja ne koottiin islamin pyhäksi 

kirjaksi  Koraaniksi.  Koska  Koraani  on  arabiankielinen,  arabia  on  islamin  uskonnollinen  kieli 

kaikkialla. Koraani sisältää moraaliseettisiä sekä monia ravintoon, hygieniaan ja sukupuolisuuteen 

liittyviä ohjeita. Profeetta Muhammad ei ole pyhä, mutta hän toimii esikuvana kaikille muslimeille. 

Hänen tekojaan ja sanojaan kirjattiin muistiin  ja niiden pohjalta  koottiin Perimätieto eli  hadith-

kirjallisuus.  Koraani  ja  Perimätieto  muodostavat  islamin  ikuiseksi  katsotun  teologisen  ytimen. 

Islamilainen laki, sharia, ei ole laki länsimaisessa mielessä, sillä se tarkoittaa Jumalan viitoittamaa 

oikeaa tietä, jonka tuntee täydellisesti vain Jumala. Islamin tulkinnat riippuvat aina aikakaudesta ja 

tulkinnan tekijästä. Samaan kysymykseen voi saada eri henkilöiltä ja lähteistä erilaisia tulkintoja, 

joiden  välillä  jokainen  tekee  omat  valintansa.  Keskeistä  muslimien  elämässä  ovat  rukoukset  5 

kertaa päivässä, synnit pyhittävä paasto kerran vuodessa (ramadan) ja tavoite päästä matkustamaan 

Mekkaan edes kerran elämässään. (Hallenberg & Hajjar/teos Brusila, 2008, 76-78, 99-100.)
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Islamin maissa sukulaisuussuhteet ovat kiinteät, mikä näkyy tiiviinä toisista huolehtimisena. Perhe 

on yhteiskunnan ydinyksikkö. Avioliitto on muslimeille uskonnollinen suoritus, ja naimattomuus 

etenkin naisten kohdalla  on harvinaista.  Avioliitto  solmitaan elinikäiseksi,  joskin ero voi  tietyin 

ehdoin olla mahdollinen. Mies on perheen pää, joka siirtää nimensä, omaisuutensa ja uskontonsa 

pojan kautta tuleville sukupolville. Miehellä saa olla korkeintaan neljä vaimoa. Naisen tehtävä on 

synnyttää poikalapsia miehensä sukuun, ja siksi on ollut tärkeää, että mies hallitsee naisen kehoa 

ollakseen  varma  isyydestään  ja  perimäketjun  aitoudesta.  Miehillä  on  oikeus  valvoa  ja  rajoittaa 

naisen liikkumista, mikä voidaan kuitenkin nähdä myös naisten suojeluna. Avioliiton tarkoituksena 

katsotaan  olevan  perheen  perustaminen,  lasten  kasvatus  sekä  puolisoiden  seksuaalisuuden 

toteuttaminen.  Seksin  katsotaan  kuuluvan  vain  avioliittoon,  ja  esiaviollista  tai  avioliiton 

ulkopuolista  seksiä  paheksutaan.  Myös  leskien  ja  eronneiden  uudelleen  avioitumista  pidetään 

suotavana.  Naisilla  on  edelleen  voimakas  neitsyyden  vaatimus  avioliittoa  solmittaessa,  miesten 

kohdalla  puolestaan  ollaan  suvaitsevampia  aiemmille  seksikokemuksille.  Naisen  koskematto-

muuden  eli  kunnian  menetys  on  patriarkaalisissa  kulttuureissa  myös  hänen  sukunsa  kunnian 

menetys. (Hallenberg & Hajjar/ teos Brusila, 2008, 76-90, 98-105.)

Islam kehottaa rakkauteen ja pitää perustana sitä, että toivotaan toiselle samaa hyvää mitä toivotaan 

itselle.  Rakkaudella  on  arabian  kielessä  kuutisenkymmentä  sanaa,  jotka  kuvaavat  rakkauden 

syvyyttä  ja  puolisoiden  ajatusten  ja  sielun  toisiinsa  uppoamista  ja  sulautumista.  Molemmilla 

puolisoilla nähdään oikeus sukupuoliseen tyydytykseen. Naisenkin tarpeet on täytettävä ja islamin 

oppien  mukaan  nainen  kaipaa  suukottelua,  hellyyttä  ja  hyväilyjä  osakseen.  Rakastelussa  kaikki 

asennot  ovat  sallittuja,  mutta  peräaukkoa  vältetään.  Yhdyntä  on  kielletty  kuukautisten  aikana. 

Seksileluja  ja  liukuvoidetta  saa  käyttää.  Sooloseksi  on  yleistyvää  ja  tavallisempaa,  vaikka  sen 

katsotaankin olevan uskonnossa kiellettyä. Ehkäisyyn suhtaudutaan yleensä sallivasti ja käytössä 

ovat  kondomit,  pessaarit  ja  kohdunsisäiset  ehkäisymenetelmät.  Ehkäisypillereihin  suhtaudutaan 

joissain  maissa kielteisesti  ja  Pakistanissa  kaikki  ehkäisy on kiellettyä.  Keskeytetty yhdyntä  on 

yleisesti  ja  jo  historiassa  pitkään  hyväksytty  ehkäisykeino.  Se  edellyttää  kuitenkin  naisen 

suostumusta, sillä hänellä on oikeus seksuaaliseen tyydytykseen ja halutessaan myös raskauteen. 

Islamilaiset  katsovat  Jumalan  puhaltavan  hengen  sikiöön  noin  120-140  päivää  hedelmöityksen 

jälkeen. Mikäli abortti sallitaan, voidaan se sikiön vakavan epämuodostuman tai raskauden äidin 

hengelle aiheuttaman uhkan vuoksi tehdä vain ennen tuota ajankohtaa. Sosiaalisista syistä abortti 

myönnetään vain esimerkiksi  Tunisiassa,  Turkissa ja joissain Keski-Aasian maissa.  Jälkiehkäisy 

sallitaan siellä, missä aborttikin sallitaan, koska sen katsotaan olevan osa ehkäisyä. Lapsettomuus-

hoidot ovat sallittuja, mutta vain pariskunnan omilla sukusoluilla. Vaimon lapsettomuuden vuoksi 
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mies saa ottaa avioeron tai hankkia toisen vaimon, vastakkaisessa tilanteessa naisella ei ole samaa 

oikeutta. (Hallenberg & Hajjar/ teos Brusila, 2008, 93-95, 103-105.)

Puhtaus- ja siveyssäännöt korostuvat islamilaisissa maissa. Sukupuolisuuden ulkoiset ilmentymät, 

kuten  pukeutuminen,  kauneusihanteet,  sekä  ruumiin  muokkaaminen  ja  koristelu  sukupuolisen 

vetovoiman  lisäämiseksi  ovat  kulttuurin  kontrolloimia.  Siisteyttä,  puhtautta  ja  hyviä  tuoksuja 

pidetään yleisesti ihanteena sekä naiselliseksi ja miehisiksi koettujen ominaisuuksien korostamista. 

Naisilla  tämä  näkyy  esimerkiksi  korujen  käyttönä,  pitkinä  hiuksina,  huoliteltuina  kasvoina  ja 

hoidettuina käsinä.  Miehillä arvostetaan siistiä partaa tai  viiksiä,  lyhyitä  hiuksia ja yksikertaisia 

vaatteita.  Islamilaisissa  maissa  on  yleistä  poikien  ympärileikkausperinne,  joka  liittyy  myös 

puhtaussääntöihin (Gregersen, 1993, 248).  Siveys ja kehon verhoaminen ovat tärkeitä: naisten tulee 

peittää koko keho, myös käsivarret ja sääret,  ja miehillä peitossa on oltava vähintään polven ja 

navan välinen alue. Vaatteet ovat yleensä väljiä peittäen vartalon muodot. Pään peittämisestä on eri 

versioita eri kulttuureissa, mutta pää peitetään aina rukoiltaessa. Alastomuus on muslimeille vierasta 

ja edes oman perheen jäseniä puolisoa lukuun ottamatta ei ole totuttu näkemään vaatteitta. Uskonto 

kannustaa imetykseen kahden vuoden ajan, mutta julkinen imetys on tabu. (Hallenberg & Hajjar/ 

teos Brusila, 2008, 81-83, 96.) 

Puhtaussäännöt  määrittelevät,  että  likaisia  ovat  ruumiin eritteet  kuten  oksennus,  veri  (erityisesti 

kuukautisveri),  siemenneste,  virtsa, ulosteet sekä koirat  ja siat.  Kosketuksissa olo näiden kanssa 

vaatii puhdistautumisen. Kehon näkyvät osat on pestävä aina ennen rukousta (pieni pesu) ja koko 

kehon  sekä  hiusten  pesu  (suuri  pesu)  tehdään  kuukautisten  päätyttyä  sekä  yhdynnän  ja 

siemensyöksyn jälkeen. Tämän vuoksi märkiin hiuksiin liittyy islamilaisessa kulttuurissa voimakas 

eroottinen lataus. Islamin maissa seksuaaliseksi voidaan tulkita kaikki toisilleen vieraiden miesten 

ja naisten kontaktit,  jopa pelkkä kättely tai  katsekontakti.  Naisella  katsotaan olevan vastuu olla 

herättämättä  tuntemattomien  miesten  seksuaalista  halua.  Vastakkaiseen  sukupuoleen  pidetään 

etäisyyttä,  ellei  olla  sukulaisia,  eikä  tuntemattomia  olla  muutenkaan  fyysisesti  lähellä.  Kadulla 

naisen tulee kätkeä seksuaalisuutensa ulkopuolisilta,  mutta kotona vaimon tulee olla  miehelleen 

haluttava ja viehättävä.  Fyysinen kontakti  omaa sukupuolta  oleviin  on läheinen varsinkin Lähi-

idässä  ja  Pohjois-Afrikassa,  jossa  tavataan  muun  muassa  käsikynkkää,  koskettelua  ja 

poskisuudelmia. Monet myös keskustelevat henkilökohtaisista asioistaan, kuten seksistä, avoimesti 

oman sukupuoliryhmänsä sisällä, mutta eivät juurikaan omien puolisoidensa kanssa. (Hallenberg & 

Hajjar/ teos Brusila, 2008, 81-96.)
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Homo- tai biseksuaalista identiteettiä tai sukupuolenvaihdoksia ei islamilaisissa maissa hyväksytä, 

ei myöskään pukeutumista vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin. Sekä naisten että miesten välinen 

eroottinen  homoseksuaalisuus  on  kriminalisoitu,  mutta  käytännössä  miesten  välisiin  suhteisiin 

suhtaudutaan  ankarammin.  Islamilaisten  maiden  kouluissa  ei  ole  tyypillistä  antaa 

seksuaalikasvatusta. Tieto ehkäisystä, kuukautisista, siemensyöksyistä ja seksistä saadaan lähinnä 

vertaisilta,  sillä  näistä  asioista  ei  ole  tapana  puhua  myöskään  vanhempien  kanssa.  Tietoa 

sukupuolitaudeista ei jaeta avoimesti, ja saatu tauti koetaan yleensä häpeänä. (Hallenberg & Hajjar/ 

teos Brusila, 2008, 80-93, 105.)

2.3 Juutalaisuus

Ruth  Hassanin  (2008)  mukaan  juutalaisuus  on  uskonnon,  aatteen  ja  elämäntavan  yhdistelmä. 

Juutalaiset  ovat hajaantuneina ympäri maailman, ja arvioitu kannattajamäärä on 13,1 miljoonaa, 

Suomessa noin 1400.  Kristinuskon ja  islaminuskon juuret  ja  synty kumpuavat  juutalaisuudesta. 

Vanha  testamentti  sekä  myös  koraani  ovat  tausoiltaan  juutalaisia.  Uskonnon  pohjana  toimivat 

kymmenen käskyä sekä usko yhteen jumalaan, sielun kuolemattomuuteen ja Messiaan tulemiseen. 

Juutalaisuuden  pyhä  kirja  on  Tora.  Juutalaisuudessa  on  613  erilaista  käskyä  ja  säädöstä,  jotka 

muodostavat elämänohjeet ja joiden mukaan ihmisten oletetaan elävän. Käytännössä juutalaisuus 

merkitsee  sitä,  että  jokaisella  on  niin  yksilönä  kuin  osana  yhteisöäkin  vastuu  ja  velvoitteet 

lähimmäistään kohtaan. Mikäli lähimmäistään kohtaan rikkoo, on se pyrittävä hyvittämään hänelle. 

Juutalaisuus  panostaa  elämään tässä hetkessä,  mahdollisimman eettisesti.  Keskeistä  on ihmisten 

samanarvoisuus,  lähimmäisenrakkaus  ja  parempiosaisten  velvoite  auttaa  heikommassa  asemassa 

olevia.  Juutalaisuus  suojelee sekä ihmisiä  että  eläimiä,  ja  eläinsuojelullinen perinne on vankka. 

Metsästys on juutalaisuudessa kiellettyä, eikä eläimiä saa pitää pelkkää teurastamista varten, vaan 

esimerkiksi  nautakarjaa  pidetään  maidon  ja  kanoja  munien  takia.  Naisen  asema  on  keskeinen 

juutalaisuudessa, sillä juutalaisuus periytyy äidin eikä isän kautta, ja naisten asemaan kiinnitetään 

muutenkin positiivisesti huomioita. Erityinen piirre juutalaisuudessa on se, että lähetystyö on sen 

keskuudessa kielletty. (Hasan/ teos Brusila, 2008, 144-148.) 

Seksuaalisuus  on  tärkeä  aihe  juutalaisuudessa  ja  sitä  käsitellään  paljon  yhtenä  rakkauden 

ilmentymänä. Seksi nähdään jyrkän tulkinnan mukaan hyväksyttävänä vain avioliitossa. Avioliitolla 

onkin tärkeä rooli juutalaisuudessa, sillä se nähdään elinikäisen yhteiselon liittona, johon katsotaan 

liittyvän  kumppanuus,  suvun  jatkaminen  ja  seuraavan  sukupolven  kasvattaminen.  Viimeksi 

mainittua pidetään juutalaisuudessa ihmisen ehkä tärkeimpänä tehtävänä.  Avioliittoon, seksiin ja 

rakkauteen nähdään liittyvän totaalinen vastuu, sitoutuminen ja huolenpito toisesta ihmisestä, sekä 
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ajan kanssa tapahtuva puolisoiden yhteen liittyminen. Seksi nähdään hyveenä ja sekä miehellä että 

naisella  nähdään  olevan  voimakas  vietti  ja  halu.  Juutalaisuudessa  miehen  jopa  uskonnollinen 

velvollisuus  on  tyydyttää  vaimonsa  ja  säännöllinen  seksi  nähdään  oikeutena  puolin  ja  toisin. 

Pakottaa ei  kuitenkaan saa,  ja  seksiä  ilman tunteita  ja  intohimoa paheksutaan.  Miehen tuleekin 

ehdottomasti huolehtia siitä, että yhdyntä tapahtuu vasta sitten, kun vaimo on siihen valmis ja että 

vaimo saisi jopa orgasmin ennen miestä. Kuukautisten aikaan ei juutalaisten oppien mukaan ole 

sallittua harrastaa seksiä tai edes koskea omaan vaimoon. (Hasan/ teos Brusila, 2008, 148-154.)

Juutalaisuudessa siemennesteen hukkaaminen, myös itsetyydytyksessä, samoin kuin ehkäisy, ovat 

periaatteessa  kiellettyjä.  Kondomi  hyväksytään  paikoitellen,  mikäli  taustalla  ovat  naisen 

terveydelliset  syyt,  ja  vähiten  vastustetaan  e-pillereitä.  Homoseksuaalisuuteen  suhtaudutaan 

vaihtelevasti.  Toisaalta  se  tunnustetaan,  mutta  sen  toteuttamista  ei  kuitenkaan hyväksytä.  Tässä 

ilmenee  kuitenkin  aluekohtaisia  eroja.  Ympäröivä  yhteiskunta  vaikuttaa  juutalaisten  oppien 

noudattamiseen ja esimerkiksi Suomessa elämä on pääsääntöisesti samanlaista kuin valtaväestöllä, 

mutta tietyt periaatteet kuten lähimmäisenrakkaus, naisen asema perhe-elämässä, lasten kasvatus ja 

huolenpito  vanhusväestöstä  ja  sairaista,  ovat  kunniassa.  Juutalaisuus  on  paljolti  elämäntapaa  ja 

perimätietoa, joka kulkee suvussa opetuksin ja esimerkein. (Hasan/ teos Brusila, 2008, 149-154.)

2.4 Hindulaisuus

Hindulaisuutta  pidetään  vanhimpana  ja  myös  monimuotoisimpana  maailmanuskontona.  Se  on 

kehittynyt  Intiassa  tuhansien  vuosien  aikana  ilman  perustajaa  tai  yksiselitteistä  oppia  ja  pyhää 

tekstiä. Hindulaisuuden piirissä toteutuvat lähes kaikki ihmiskunnan tuntemat uskonnollisuuksien 

ilmaisutavat  luonnonjumaluuksien  palvonnasta  monijumalaisuuteen  ja  filosofisesti  vaativaan 

yksijumalaisuuteen, sekä uskoon, jonka kohteena on kaikkea hallitseva universaalinen laki, dharma. 

Käytännössä  hinduiksi  itseään  määrittelevillä  onkin  lukuisia  erilaisia  uskonnollisia  käytäntöjä, 

rituaaleja, jumalia ja pelastusoppeja. Luonteenomainen piirre on oppi karmasta, tekojen tuottamasta 

palkinnosta tai rangaistuksesta, joka toteutuu jälleensyntymisten ketjussa kautta maailmankausien. 

Hindulaisuuteen liittyvät uskonnolliset ja sosiaaliset käytännöt ja rajoitukset ilmentyvät eri tavalla 

eri kasteille, eri sukupuolille ja eri elämänvaiheissa oleville. Ihmisyyden nähdäänkin määrittyvän 

sosiaalisten suhteiden summana. Koko maailman väestöstä hindujen osuudeksi on arvioitu 15 % 

(Pew Research Center 2012). Valtaosa hinduista asuu Intiassa ja Etelä-Aasiassa. Euroopassa hinduja 

asuu eniten Iso-Britanniassa (0,4 miljoonaa) ja Suomessa asui vuonna 2000 14000 aasialaista, joista 

miltei puolet pääkaupunkiseudulla. (Hattsein, 2005, 6; Aura/teos Korhonen & Närhi, 2011, 42-43; 

Aura/teos Brusila, 2008, 165.)
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Perhekeskeisyys  ja  hierarkkisuus  toimivat  ymmärryksen  avaimina  seksuaalisuutta  ja  intiimiyttä 

tarkasteltaessa. Seksuaalisuutta ei nähdä ihmisen yksityisasiana. Erityisesti naisen seksuaalisuus on 

koko  suvun  asia  ja  hindulaisen  näkemyksen  mukaan  puhtaus  ja  saastuminen  ovat  läheisessä 

yhteydessä naiseuteen. Nainen edustaakin puhtaudellaan koko sukuryhmäänsä. Kuukautisten alettua 

naisen liikkumista kodin ulkopuolella rajoitetaan ja säädyllisestä pukeutumisesta huolehtimaan, sillä 

kuukautisten katsotaan aloittavan tytön muodonmuutoksen naiseksi.  Sääret,  olkapäät  ja valtaosa 

kehosta peitetään, vaikka sarin kaula ja selkäaukko voivat olla syvään uurrettuja. Hindulaisuudesta 

kumpuavan  puhtausajattelun  mukaan  kehon  eritteet,  kuten  kuukautisveri  ja  siemenneste  ovat 

epäpuhtaita ja kuukautiset, sukupuoliyhteys ja synnyttäminen ovat naista saastuttavia tapahtumia. 

Puhtausoppi vaikuttaa myös siten, että mitä korkeampi kasti ihmisellä on, sitä puhtaampana häntä 

pidetään. Puhtaus viittaa etäisyyteen biologisista prosesseista kuten synnyttämisestä, kuolemasta ja 

jätteistä. Mitä ylempään kastiin ihminen kuuluu, sitä vähemmän hän myös syö lihaa ja kalaa, joita  

pidetään  epäpuhtaana.  Naisen  seksuaalisen  halun,  voiman  ja  energian  (sakti)  uskotaan  olevan 

miesten halua voimakkaampaa ja siten vaikeammin hallittavampaa. Uskotaan, että naiset imevät 

itseensä miehen seksuaalista energiaa ja elinvoimaa siemennesteen muodossa, sillä sukupuoliyhteys 

tapahtuu  heidän  sisällään  vaikuttaen  heihin  pysyvämmin  saaden  heissä  mahdollisesti  aikaan 

raskauden ja äidiksi tulemisen. Naisen ”saastuminen” sukupuoliyhteydessä väärän miehen, kuten eri 

kastiin  kuuluvan  tai  muun  kuin  aviopuolison  kanssa,  nähdään  lopullisena,  kun  taas  mies  voi 

puhdistautua siitä rituaalisesti. Intialainen sanonta vertaakin naista savikannuun, johon lika imeytyy 

pysyvästi,  ja  miestä  messinkikannun,  joka  on  helppo  puhdistaa.  Esiaviollinen  tai  avioliiton 

ulkopuolinen  seksi  on  harvinaista,  erityisesti  naisten  keskuudessa,  ja  aviouskollisuutta  pidetään 

kaikkien ihanteena. (Aura/teos Korhonen & Närhi, 2011, 43-45; Aura/teos Brusila, 2008, 171-172.)

Nuorten seurustelu ei ole yleistä eikä hyväksyttyä, vaikka sitä tapahtuukin. Rakkausavioliitto on 

niin  ikään  harvinaisuus  ja  käytännössä  vanhempien  järjestämä  avioliitto  on  sosiaalinen  ja 

henkilökohtainen välttämättömyys ja ylläpitää kastijakoa. Arviolta 90% Intialaisista avioliitoista on 

järjestettyjä ja lähes kaikki myös avioituvat:  vain alle prosentti  alle 40-vuotiaista naisista ei  ole 

koskaan  ollut  naimisissa.  Naimisissa  oleminen  nähdäänkin  osana  aikuisuutta  sekä  suorastaan 

aikuiseksi tulemisen ehtona. Lisääntyminen on avioliiton pääasiallinen tarkoitus, ja seksi kuuluu 

vain avioliittoon. Jälkeläinen, erityisesti poika, on välttämättömyys miehen sukulinjan jatkumisen 

takaajana sekä uskonnollisesti,  sillä pojan avulla mies voi saavuttaa kuolemattomuuden. Äidiksi 

tuleminen nähdään välttämättömyytenä naiselle,  sillä  hindulaisen käsityksen mukaan nainen voi 

olla kokonainen persoona vain äitinä. Avioero on harvinainen ja leimaava, sillä se hajottaa sukujen 

liitot  ja  heikentää  perheen ja  suvun muiden naisten  avioitumismahdollisuuksia.  Hinduavioliiton 
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ideologia painottaa, että nainen on riippuvainen juuri siitä aviomiehestä, jolle hänet on avioliitossa 

luovutettu; mies taas ei ole samalla tavoin riippuvainen tietystä vaimosta. (Aura/teos Korhonen & 

Närhi, 2011, 44-45; Aura/teos Brusila, 2008, 165-167.)

Seksuaalisuhde  nähdään  osana  tasapainoista  perhe-elämää  paitsi  lastensaannin  kannalta,  myös 

nautinnon vuoksi.  Naisen ja  miehen seksuaalinen tarve  ja  halu rinnastetaan  nälkään,  joka pitää 

tyydyttää. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat kuitenkin hyvin yksityisiä, eikä julkista hellyyden-

osoittelua  pidetä  hyväksyttävänä  tai  seksiasioista  muutenkaan  puhuta,  edes  kasvatusmielessä 

lapsille ja nuorille. Seksuaalinen halu ja sen tyydyttämisen välttämättömyys liittyy eteläaasialaiseen 

ihmiskäsitykseen, jossa pyritään kuuman ja viileän välisen tasapainon ylläpitoon ruumiissa. Viileys 

on  suotuisaa,  mutta  kuumuutta,  esimerkiksi  seksuaalista  halua,  tarvitaan  tasapainoon ja  elämän 

jatkumiseen.  Viileyden  katsotaan  lisääntyvän  naisilla  vaihdevuosi-iässä,  ja  ylipäänsä  selibaatti 

liitetään  vanhempien  ihmisten  seksuaalisuuteen.  Äitiys,  isyys  ja  vanhemmuus  ovat  suuressa 

arvossa, mutta niiden saavuttamista ei pidetä itsestäänselvyytenä, koska keskenmenot ovat yleisiä ja 

synnytyksiin  liittyy  riskejä.  Intiassa  suurin  osa  synnyttää  ilman  ammattiapua  sukulaisten  ja 

perinteisten lastenpäästäjien avulla. Raskausaika on suotuisa ja ihailtu mutta haavoittuvainen tila, ja 

naisesta pidetään hyvää huolta koko raskauden ajan. Mikäli raskaus ei odotuksista huolimatta ala, 

voidaan  turvautua  moniin  keinoihin  perinteisestä  lääketieteestä  pyhiinvaellusmatkoihin  ja 

varakkaampien  keskuudessa  myös  hedelmöityshoitoihin.  Lapsettomuus  tulkitaan  usein  naisen 

syyksi,  ja  se  jättää  häneen  stigman.  Imetystä  arvostetaan,  kuten  yleensäkin  koko  perheen 

ravitsemista. Perheenjäsenten hyvinvointi nähdään merkkinä naisen onnistumisesta sekä äitinä että 

vaimona. (Aura/teos Brusila, 2008, 167-172.)

Lapset  nähdään  lahjana,  mutta  toisaalta  lasten  määrää  halutaan  rajoittaa.  Kokonaishedelmälli-

syysluku  2000-luvulla  oli  kolme  lasta.  Yleisin  ehkäisymuoto  on  edelleen  naisten  sterilisaatio 

(80 %). Aborttia pidetään moraalisesti tuomittavana, mutta ne ovat yleisiä ja myös sosiaaliset syyt 

hyväksytään.  Laillisia  abortteja katsotaan olevan vuosittain 600000-700000,  laittomia peräti  4-6 

miljoonaa.  Abortteihin  liittyy tyttölasten  eliminointi  ja  vuonna  2000 naisten  ja  miesten  välinen 

suhdeluku oli 933 naista 1000 miestä kohti. Arvioiden mukaan Intiassa jää joka vuosi syntymättä 

noin 0,5 miljoonaa tyttöä abortoinnin vuoksi. Seksuaalikasvatus on Intiassa vähäistä häveliäisyys-

syistä. Seksiin liittyvät asiat nähdään kuuluvaksi avioliitoon, eikä niistä kuulukaan tietää ennen sitä. 

Siru  Auran  mukaan  osa  hänen  haastattelemistaan  naisista  olikin  järkyttyneitä  ensimmäisestä 

sukupuoliyhteydestä  tai  kuukautisista.  Sukupuolitauti  on  naiselle  häpeä,  sillä  se  kertoo  hänen 

säädyttömyydestään tai kyvyttömyydestä tyydyttää aviomies. (Aura/teos Brusila, 2008, 169-174.)
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Häveliäisyys  estää  seksuaalisten  vähemmistöjen  olemassaolosta  puhumisen  sekä  heidän 

kohtaamansa  epätasa-arvon  myöntämisen.  Suurimmissa  kaupungeissa  toimii  kuitenkin 

homomiesten ryhmiä ja  homoseksuaalisuus on laillistettu  Intiassa vuonna 2009.  Miesten väliset 

hellyydenosoitukset ovat arkipäivää Intiassa, vaikka niillä ei usein ole mitään tekemistä homouden 

kanssa.  Myös  naiset  saattavat  kävellä  käsi  kädessä.  Naiset  ja  miehet  eivät  kuitenkaan  kättele 

toisiaan, eikä neutraaliin tervehdykseen kuulu muutenkaan koskettamista. (Aura/teos Korhonen & 

Närhi, 2011, 44-45; Aura/teos Brusila, 2008, 175.)

2.5 Buddhalaisuus

Buddhalaisuus on saanut alkunsa Intiassa 400-luvulla eKr. Buddhalainen traditio on niin tavattoman 

laaja ja vaihteleva, että siinä näkyy pinnallisesti tarkastellen enemmän kirjavuutta kuin jatkumoa. 

Monien eroavaisuuksien takaa on tunnistettavissa kuitenkin yhteinen ydinaines, jolle on ominaista 

pyrkimys johdattaa ihminen kohti  henkistä,  hengellistä ja moraalista kehitystä,  joka suo hänelle 

tyydyttävän  elämän  ja  järkkymättömän  rauhan.  Tärkeintä  on  neljän  pyhän  totuuden,  opin  ja 

kysymyksen  mietiskely,  jotka  antavat  ratkaisevat  vastaukset:  1.  Mitä  kärsimys  on?  2.  Miten 

kärsimys  saa  alkunsa?  3.  Miten  kärsimys  poistetaan?  ja  4.  Mikä  tie  johtaa  kärsimyksen 

poistumiseen? Buddhalaisuuden symbolina pyörä on tärkeä, sillä se kuvaa elämän kiertokulkua ja 

jokaisen  ihmisen  tietoisuuden  katkeamatonta  virtaa  eri  elämänvaiheiden  läpi,  sekä 

jälleensyntymisten  kiertoa.  Kaikissa  muodoissaan  buddhalaisuus  tiivistyy  jollakin  tavoin 

valaistumiseen.  Buddhalaisuus  on  paljon  muutakin  kuin  uskonto.  Se  on  vuosisatojen  kuluessa 

vaikuttanut koko Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan sekä viime aikoina myös länsimaiden kulttuuriin ja 

filosofiseen  ajatteluun.  Buddhalaisuus  on  helposti  levitettävä  uskonto  nimenomaan  Buddhan 

opetusten universaalin  luonteen  vuoksi.  Buddhalaisuutta  tavataan lähes  kaikkialla  Aasiassa.  Sen 

esiintyvyydeksi maailmassa arvioidaan 7,1% ja pelkästään Aasiassa kannattajia arvioidaan olevan 

495 miljoonaa. Aasian ulkopuolella olevien buddhalaisten määrää on sen sijaan vaikeampi arvioida, 

Suomessa heitä ajatellaan olevan reilut 5000. (Hattstein, 2005, 22-24; Härkönen/teos Korhonen & 

Närhi, 2011, 46: Littleton, 2004, 54.)

Buddhalaisuudelle  luonteenomaista  on  etsiä  keskitietä,  näin  myös  seksuaalisuuden  suhteen. 

Buddhalaisen  opetuksen  mukaan  seksuaalinen  halu  ja  lisääntyminen  kiinnittävät  ihmiset 

jälleensyntymien  kiertoon.  Buddhalaisuudessa  on  nähtävissä  munkkien  ja  nunnien  pidättyvyys 

seksuaalisuuden  toteuttamisesta,  mutta  maallikoille  seksuaalisuus  on  luonnollinen  osa  elämää. 

Buddhalaisessa  kulttuurissa  tavataankin  paljon  hedelmällisyyttä  ja  seksuaalisuutta  korostavia 

rituaaleja ja rituaaliesineistöä. Buddhalaisesta kirjallisuudesta löytyy myös maallikoille suunnattuja 
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neuvoja  oikeanlaisen  seksuaalisuuden  toteuttamiseen.  Buddhalaisuus  pitää  sisällään  naisten 

itsenäisyyden korostamisen ja poikkeuksellisen laajan tasa-arvoisuuden sukupuolten välillä. Tässä 

ilmenee toki kulttuuri- ja aluekohtaista vaihtelevuutta, ja perinteisesti esimerkiksi Tiibetissä nainen 

sijoittuu  hierarkiassa  miehen  alapuolelle.  Naisen  seksuaalisuus  on  perinteisillä  alueilla  rajattu 

pääosin  avioliittoon.  Buddhalaisuus  kuitenkin  poikkeaa  muista  suurista  maailmanuskonnoista 

avioliittoa koskevilla käytännöillään. Avioliitto ei sen mukaan ole uskonnollinen toimitus, velvoite 

tai pakko. Seurustelua, avioliittoa ja avioeroa koskevat normit seuraavatkin yleensä sen kulttuurin 

traditiota,  jossa  buddhalaisuutta  esiintyy.  Sekä  vapaat  että  järjestetyt  avioliitot  ovat  mahdollisia 

alueesta  riippuen.  Monogamia  on  yleisin  avioliittomuoto,  mutta  monivaimoisuutta  sekä 

monimiehisyyttä  esiintyy.  Esimerkiksi Tiibetissä nainen saattaa naida koko veljesjoukon, jolloin 

maan tai omaisuuden jakamiselta vältytään. Thaimaassa avioliiton merkitys on suuri, koska siinä 

muodostetaan  taloudellisesti  keskeinen  uusi  yksikkö,  Vietnamissa  puolestaan  on  tavallista  asua 

samassa  taloudessa  vanhemman  pojan  ja  hänen  perheensä  kanssa.  Buddhalaisuus  ei  sulje  pois 

avioeron mahdollisuutta, vaikka siihen ei kannustetakaan. Ylipäätään avioliiton ei oleteta sisältävän 

vain  pelkkää  onnea  ja  autuutta,  vaan  avioliittoon liittyvät  ongelmat  nähdään hyvänä henkisenä 

harjoituksena uskonnollisessakin mielessä. (Härkönen/teos Korhonen & Närhi, 2011, 47-49.)

Lasten saamiseen liittyvät uskomukset ja käytännöt vaihtelevat kulttuureittain. Buddhalaisuus näkee 

sikiön  hedelmöittymisestä  lähtien  erillisenä  yksilönä,  jolla  on  oikeus  syntyä  kallisarvoiseen 

elämään.  Opin  mukaan  lapset  eivät  kuitenkaan  synny  viattomina,  vaan  he  kantavat  mukanaan 

edellisten elämiensä tekojen summaa eli karmaa. Buddhalaisuus ei kehota ihmisiä lisääntymään, ja 

ehkäisyn  käyttö  nähdään  pääosin  sallittuna,  kunhan  käytetään  ovulaation  tai  hedelmöittymisen 

kokonaan  estäviä  menetelmiä.  Käytännössä  ehkäisyä  käytetään  siellä,  missä  sen  saanti  on 

mahdollista, ja asiaan vaikuttaa voimakkaasti myös asiallisen seksuaalikasvatuksen riittämättömyys. 

Kiinan  yhden  lapsen  politiikka  tarkoittaa  valitettavasti  sitä,  että  naisia  myös  ehkäistään, 

sterilisoidaan ja pakotetaan abortteihin ilman heidän omaa tahtoaan. Japanissa puolestaan kerrotaan 

käytettävän  ehkäisykeinoina  lähinnä  rytmimenetelmää,  kondomia  ja  aborttia.  Aborttiin 

suhtaudutaan buddhalaisuudessa yleisesti  ottaen kielteisesti,  sillä  jälleensyntymisajattelun vuoksi 

sikiön tai aikuisen ihmisen hengen riistämisellä ei nähdä eroa. Lisäksi koetaan, että abortti jättää 

naiseen  jälkensä  eli  trauman.  Näistä  käsityksistä  huolimatta  abortteja  tehdään  kaikkialla 

buddhalaisessa  maailmassa,  vaikka  paikalliset  lait  ja  käytännöt  saattavatkin  niiden  tekemistä 

rajoittaa. (Härkönen/teos Korhonen & Närhi, 2011, 50-51.)
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Homoseksuaalista  suuntautumista  ei  nähdä  buddhalaisuudessa  sen  erityisempänä  kuin 

heteroseksuaalisuuttakaan,  sillä  sukupuolinen  halu  nähdään  yhtenä  keskeisenä  kärsimystä 

aiheuttavana tekijänä huolimatta  siitä,  keneen tämä halu  kohdistuu.  Käytännössä suhtautuminen 

homoseksuaalisuuteen  vaihtelee  kuitenkin  kulttuureittain.  Esimerkiksi  Thaimaassa,  Kiinassa  ja 

Japanissa suhtautuminen on pääosin ollut suopeaa. Tiibetin buddhalaisuuden korkeimman opettajan, 

Dalai  Laman  mukaan  ketään  ei  tule  syrjiä  seksuaalisen  suuntautumisen  perusteella  ja  täydet 

ihmisoikeudet  koskevat  niin  homoja,  lesboja,  biseksuaalisia  kuin  transsukupuolisiakin. 

(Härkönen/teos Korhonen & Närhi, 2011, 51.)

3. SEKSUAALISUUS ERI PUOLILLA MAAILMAA: EROJA JA YHTÄLÄISYYKSIÄ

3.1 Afrikka

Kaikkein varhaisimmat dokumentoidut tiedot sukupuolielämästä Afrikan mantereella ovat tulleet 

muinaisesta  Egyptistä  ja  ovat  noin  5000  vuotta  vanhoja.  Niihin  liittyy  leimallisena  eroottinen 

vapaus  ja  taito.  Kuninkailla  oli  usein  monia  vaimoja  tai  haaremi,  tavallisella  kansalla  tavattiin 

yksiavioisuutta ja järjestetyt avioliitot olivat yleisiä. Avioliittoon Afrikassa liittyy ihannetilanteena 

miesten  moniavioisuus,  joka  harvoin  toimii  samanlaisena  mahdollisuutena  naisille.  (Gregersen, 

1993, 225-229.) 

Afrikkalaisessa  ajattelussa  seksuaalisuuteen  suhtaudutaan  yleensä  myönteisesti  ja  sitä  pidetään 

sallittuna  nautintona.  Sunny Bergmanin  mukaan (Seksiä  auringon alla  -  dokumenttisarja,  2011) 

omaa ruumista  pidetään Jumalan luomana positiivisena  lahjana,  ja  esimerkiksi  naisellisuutta  on 

tapana korostaa monin keinoin. Mielenkiintoinen piirre on seksitätien (sshenga) ja setien (kojja) 

käyttö  seksuaalikasvatuksessa,  jossa  nuoria  opastetaan  varsin  konkreettisella  tasolla  seksin 

harrastamiseen  ja  nautinnon  tuottamiseen  itselle  ja  kumppanille.  Osassa  Afrikkaa  nähdään 

sisempien häpyhuulten  venytys  tärkeänä,  kauniina  ja  nautintoa  tuottavana asiana.  Tytöt  alkavat 

venytellä omia ja toisten häpyhuulia jo varhaisessa iässä. 

Joidenkin heimojen osalta on kuvattu useita yhdyntöjä yössä, ja yleensäkin seksuaalisuutta pidetään 

arvossaan.  Avioliittoa  edeltävään ja  avioliiton ulkopuoliseen seksiin  on perinteisesti  suhtauduttu 

sallivasti  koko  mantereen  alueella  luukuun  ottamatta  muutamia  poikkeuksia,  erityisesti 

islamilaisissa  maissa.  Esiaviolliset  suhteet  ovat  yleisiä  molemmilla  sukupuolilla,  ja  miesten 

kohdalla tavataan myös avioliiton ulkopuolisia suhteita. Monissa yhteisöissä kuitenkin sekä miehen 
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että  naisen uskottomuutta  raskauden aikana pidetään erittäin pahana.  Sosiaalisen isän asema on 

merkitykseltään ylittänyt biologisen isän merkityksen. Poikkitieteellisesti erityistä on, että seksiä tai 

neitsyyden  menetystä  ei  nähdä  aikuistumissymbolina  tai  siirtymäriittinä.  Varhaisilla  seksi-

kokemuksilla ei siten samalla tavalla kerskuta kuin länsimaissa. (Gregersen, 1993, 231, 239, 241; 

Mäkinen/ teos Korhonen & Närhi, 2011, 56-57.)

Suurin osa afrikkalaisista  on kristittyjä  (46 %) tai  muslimeja (42 %),  mutta  etnisten uskontojen 

edustajiakin löytyy runsaasti (11,5 %). Tyypillistä on, että etniset uskonnot yhdistyvät kristin- tai 

islaminuskoon,  ja  ajattelu  sekä  käytäntö  sekoittavat  eri  elementtejä  keskenään.  Uskonto  liittyy 

Afrikassa yleensä aina heimojärjestelmään eikä paikallisissa  kulttuureissa erotella uskontoa omaksi 

elämänalueeksi. Afrikkalaisissa kielissä ei edes tunneta sanaa uskonto. Afrikkalaista ajattelua kuvaa 

enemmän ajatus uskonnon värittämästä maailmankuvasta ja uskonnollisesta ajattelusta, joka ulottuu 

kaikille elämänalueille ja on mukana arkipäivässä. (Mäkinen/ teos Korhonen & Närhi, 2011, 54.) 

Joruba-uskonto on yksi esimerkki Afrikan etnisistä uskonnoista. Sitä harjoitetaan pääasiassa joruba-

heimoon kuuluvien keskuudessa Lounais-Nigeriassa, mutta orjakaupan ja siirtolaisuuden myötä se 

on  levinnyt  Brasiliaan  ja  Kuubaan,  ja  myöhemmin  afroamerikkalaisten  keskuudessa  myös 

Yhdysvaltoihin. Joruba-uskonnossa, kuten monissa muissakin paikallisissa etnisissä uskonnoissa, 

uskonnon harjoittajat jakavat maailman näkyvään ja näkymättömään osaan siten, että on maa, jossa 

ihmiset,  eläimet  ja  kasvit  elävät  sekä  maanalainen  osa,  jossa  asuvat  yliluonnolliset,  palvonnan 

kohteina olevat olennot. Maanalaisen tason merkitys perustuu siihen, että se tarjoaa ravinnon sekä 

viimeisen leposijan, eikä maata siksi tule loukata. Olodumare on näkymättömän maailman korkein 

olento, joka antaa elämän ja valvoo tapahtumia sekä näkymättömässä että näkyvässä maailmassa. 

Noituudella on myös keskeinen asema joruba-kulttuurissa. Uskontoon liittyy vahvasti ajatus, että 

jokaisella  ihmisellä  on  tarkoituksensa  ja  jokin  viesti  maailmalle.  Universumin  uskotaan  olevan 

harmonisessa tasapainotilassa, jossa jokaisen panos on tärkeä ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta. 

Perhe ja sukulaisuus nähdään tärkeimpänä afrikkalaista yhteiskuntaa järjestävänä tekijänä ja yksilön 

tärkeimpänä velvollisuutena ennen valtiota  ja kansakuntaa.  Elämänlanka,  joka yhdistää yhteisön 

elävät  jäsenet  esi-isiin  ja  sitä  kautta  jumalaan,  asettaa  sukupolvien  välisille  suhteille  myös 

uskonnollista painoarvoa. Suhde vanhempiin nähdään yleisesti aviosuhdetta tärkeämpänä. Avioliitto 

solmitaan  usein  perinteisen  lainsäädännön  puitteissa,  ja  se  saattaa  olla  yksi  tai  moniavioinen 

alueesta riippuen. Yhteisasuminen myös ilman avioliittoa on melko tavallista. Nuorilla ja naimisissa 

olevilla naisilla on oma henkilökohtainen autonomia sekä taloudellinen itsenäisyys. Seksuaalisista 

suhteista  päättävät  pääasiassa  pariskunnat  itse.  Aviomiehet  ovat  kuitenkin  usein  dominoivia  ja 
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vanhemmilla  on  sananvaltaa  avioliiton  solminnassa.  Moniavioisuus  on  Länsi-Afrikassa  muuta 

Afrikkaa yleisempää. Moniavioisten perheiden vaimot ovat keskenään usein eri asemassa siten, että 

ensimmäisen vaimon asema korostuu.  Moniavioisissa perheissä naisen ja miehen väliset  suhteet 

ovat usein etäisiä. Toisen yksityisyyttä kunnioitetaan ja jokaisella on oma sosiaalinen verkostonsa. 

Aviovaimon autonomia nähdään usein suurempana kuin moniavioisissa perheissä Lähi-idässä tai 

Etelä-Aasiassa,  vaikka  eletäänkin  omassa  pienessä  tilassa  aviomiehen  vallan  alaisuudessa. 

(Mäkinen/ teos Korhonen & Närhi, 2011, 54-57.)

Keniassa Masai-heimon keskuudessa vanhat  perinteet  ovat  olleet  edistämässä HIV:n leviämistä. 

Vanhan tavan mukaan soturin  arvoon kohonneella  on ollut  oikeus  seksiin  kenen tahansa  kylän 

naisen kanssa. Jos soturin keihäs on ollut merkkinä nojallaan majan ulko-oven pielessä, ei edes 

naisen oma puoliso ole saanut astua sisään. Kun kondomia ei käytetä ja useat miehet harrastavat 

seksiä samojen naisten kanssa, epidemia on koko ajan vaarassa muuttua alueelliseksi pandemiaksi. 

(Kasala/ teos Brusila, 2008, 72.)

Kaikkialla maailmassa ovat tavallisia yhdyntäkiellot kuukautisten, raskauden ja imetyksen aikana, 

ja  Afrikassa  on  myös  tavattu  yhdyntäkieltoa  myös  ennen  taisteluita  tai  ulkona  päivänvalossa. 

Länsimaalaiset  matkailijat  ovat  kertoneet  paikkakunnista,  joissa  homoseksuaalisuuteen 

suhtaudutaan erittäin suvaitsevasti.  (Gregersen,  1993, 229-230.) Alkuperäiskansojen keskuudessa 

tiedetäänkin esimerkiksi naispareja kunnioitetun puolijumalina.  Afrikkalainen kulttuuri kuitenkin 

muuttuu  länsimaalaisten  vaikutuksesta,  ja  homoseksuaalisuuteen  esimerkiksi  Ugandassa 

suhtaudutaan  amerikkalaisten  äärikristittyjen  saarnamiesten  ansioista  aiempaa  vihamielisemmin. 

Jopa  lainsäädäntöä  pyritään  siellä  tiukentamaan  niin,  että  homoseksuaalisuus  kriminalisoitaisiin 

(Bergman, Seksiä auringon alla -dokumenttisarja, 2011). Monet muutkin perinteiset afrikkalaiset 

näkemykset  muuttuvat  länsimaiden  vaikutuksesta  ja  kauan  eläneiden  kulttuurien  rappeutuessa. 

Muutoksia  on  havaittu  esimerkiksi  vaaleamman  ihonvärin  ihannoinnissa  sekä  muuttuneina 

kauneusihanteina, jolloin esimerkiksi paikoitellen käytäntönä olleesta tyttöjen rintojen lattanoiksi 

sidonnasta on luovuttu. (Gregersen, 1993, 235, 240-241.)

3.2 Aasia

3.2.1 Lähi-itä ja islamin vaikutuspiirissä olevat lähialueet

Yksi Lähi-idän moraalin yleispiirteistä on kainous. Siihen liittyy myös kielto joka estää naisia ja 

miehiä  osoittamasta  tunteitaan  julkisesti  vaikka  he  olisivat  naimisissakin  keskenään.  Ruumiin 

verhoaminen on toinen kainouteen liittyvä asia. Tavallista on, että musliminaisen on muiden nähden 
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peitettävä  koko ruumiinsa  ja  usein  kasvonsakin,  ja  myös  juutalaisille  yleistä  on  hiusten  peitto. 

Naisten  seksuaalisuutta  valvotaan  islamilaisissa  maissa  tarkasti  ja  morsiamilla  neitsyyteen 

kohdistuva vaatimus elää edelleen vahvana. Myös vaimon uskollisuudelle on korostunut vaatimus, 

ja kaikissa ryhmissä naisen uskottomuus on vakava rikkomus.  Prostituutio  on yleistä  ja  syvään 

juurtunutta. Sitä ei ole koskaan kielletty, mutta pidetään yleisesti häpeällisenä. Homoseksuaalisuus 

on  usein  islamilaisissa  maissa  jyrkästi  kiellettyä,  mutta  julkisivun  takana  sitä  esiintyy  kuten 

muuallakin  maailmassa.  Erityisesti  miestenvälistä  seksiä  paheksutaan,  lesbosuhteista  puolestaan 

tiedetään vähemmän. Koraanissa ei ole mainintaa mistään rangaistuksesta homoseksuaalisen aktin 

yhteydessä,  mutta miesten väliseen seksiin liitetään häpeällisenä toimiminen ikään kuin vaginan 

korvikkeena. Selibaattiin suhtaudutaan islamin vaikutuspiirissä olevilla alueilla yleensä kielteisesti 

ja seksuaalista vapautta saarnanneet lahkot ovat olleet harvinaisia historiassa. Muslimit uskovat, että 

seksuaaliset  nautinnot  ovat  esimakua  Paratiisin  iloista  ja  Koraanin  yhdessä  suurassa  luvataan 

uskollisille palvelijoille palkinnoksi ”suurisilmäisiä, kainoja ja siveitä naisia, jotka ovat kuin koruun 

istutettuja helmiä”. (Gregersen, 1993, 242, 248-249, 255-258.)

Malesiassa asuvan haastateltuni (nainen -82) mukaan maassa kohtaa ristiriitoja seksuaalisuuteen 

liittyen.  Julkisuutelu  kielletään  maassa  paikoin  ohjekylteillä,  ja  avioparien  välillä  tavataan 

esimerkiksi  käden  suutelua  suun  sijaan.  Miehet  saavat  pitää  toisiaan  julkisesti  kädestä,  vaikka 

avioparitkaan  eivät  tätä  tee,  eikä  siihen  liity  yleensä  mitään  homoseksuaalista.  Yleensäkin 

sukupuolten  keskinäiset  suhteet  näyttäytyvät  läheisinä.  Haastateltuni  mukaan on tyypillistä,  että 

vaikka naiset ovatkin verhottuja, ovat asusteet yleensä värikkäitä ja näyttäviä, ja kauniiden korujen, 

kenkien  ja  laukkujen  käyttö  naisilla  on  yleistä.  Osa  musliminaisista  myös  ehostaa  kasvojaan 

voimakkaasti. Tavallista haastateltuni mukaan on, että kaupoissa myydään hemaisevia alusasuja ja 

maassa  myynnissä  olevat  aikakauslehdet  myyvät  seksiin  liittyvillä  aiheilla  siinä  missä 

länsimaissakin.  Seksi ja seksuaalisuus ovat kuitenkin tyypillisesti yksityisyyteen liittyviä asioita. 

Julkinen  alastomuus  on  kiellettyä,  ja  esimerkiksi  rannalla  uiminen  tai  vedessä  kastautuminen 

tapahtuvat vaatteet päällä. Haastateltuni kertoo prostituution olevan jonkin mittaluokan ongelma 

Malesiassa,  ja  ainakin  pääkaupunki  Kuala  Lumpurissa  maksullista  seuraa  löytyy  määrätyiltä 

kaduilta ja baareista. Hän kertoo kuulleensa uutisissa, että pornon katselu on Malesiassa yleisintä 

niillä  alueilla,  joissa  uskontoon  suhtaudutaan  kaikkein  hurskaimmin.  Kuluvan  huhtikuun  alussa 

maassa uutisoitiin anaaliseksin kieltämisestä uskonnollisimmilla alueilla. Transsukupuolisuus ei ole 

kaikkialla hyväksyttyä, joskin haastateltuni mukaan esimerkiksi Malesian entinen pääministeri on 

puhunut sen laillistamisen puolesta ja haastateltuni kertoo nähneensä transsukupuolisia ”ladyboyta” 

ilahduttavan usein myös katukuvassa. (Haastattelu 12.3.2015, lisäys 2.4.2015.)
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Kuten jo islamin uskoa käsittelevästä kappaleesta ilmeni, avioliittoa pidetään erittäin merkittävänä 

seksuaalisuuden  toteuttamispaikkana.  Itsetyydytystäkin  pyritään  välttämään,  mikäli  mahdollista. 

Uskonnon säädöksissä  mielenkiintoista  on,  että  muslimipoika  saa  avioitua  esimerkiksi  kristityn 

kanssa, mutta muslimitytön puolisoksi käy ainoastaan toinen muslimi. Miehellä on myös oikeus 

enintään neljään vaimoon, vaikka monin paikoin liitot ovatkin yksiavioisia. Koska seksi liitetään 

voimakkaasti avioliittoon, on naimisiinmeno ladattu seksuaalisilla merkityksillä. Erityisesti naisille 

se merkitsee paitsi seksielämän alkamista ja ensimmäistä kertaa, myös sosiaalisen aseman muutosta 

tytöstä naiseksi ja seksuaalisuutta koskevan tiedon haltijaksi. (Isotalo/teos Kinnunen & Puuronen, 

2006, 121,124; Gregersen, 1993, 253, 258.)

Mielenkiintoista on, että alueilla esiintyy perinteiseksi mielletyn avioliiton lisäksi lyhytaikaisempia 

avioliiton  muotoja.  Shiialaiset  voivat  solmia  lyhytaikaisia  mut'a  (sananmukaisesti  nautinto)  tai 

sigha/sigheh-avioliittoja  (tarkoittaa  kaavan  mukaista  sopimusta),  jotka  ovat  kahden  osapuolen 

välisiä keskinäisiä rekisteröityjä sopimuksia, ja joissa avioliiton kesto voidaan määritellä yhdestä 

tunnista 99 vuoteen. Avioliitto päättyy sopimuksen mukaan, mutta sitä voidaan uusia rajattomasti. 

Mut'a-avioliitto ei eroa muista avioliitoista juridisesti, ja esimerkiksi siitä syntyvät lapset ovat isänsä 

laillisia perillisiä. Mahdollisen isyyden varmistamiseksi nainen ei saa solmia uutta mut'a -avioliittoa 

ennen  kuin  edellisen  päättymisestä  on  kulunut  45  päivää.  Saudi-Arabiassa  ja  Egyptissä  on 

voimissaan  edellisiä  muistuttava  misyar-avioliitto.  Siinä  avioliitolle  ei  aseteta  päättymispäivää, 

mutta puolisot eivät asu yhdessä eivätkä vastaa toisistaan. Iranissa ja muuallakin esiintymisalueilla 

etenkin koulutetut naiset kritisoivat käytäntöä siitä, että sitä käytetään prostituution peitteenä, sillä 

avioliitosta sovittaessa morsiamelle maksetaan aina morsiusraha, ja avioliiton kesto voi olla vain 

tunti tai pari. (Hallenberg & Hajjar/teos Brusila, 2008, 89-91, 106; Gregersen, 1993, 251.)

3.2.2 Intia ja Etelä-Aasia

Intian ja Kaakkois-Aasian korkeakulttuureissa seksuaalisuutta pidettiin pyhänä. Erotiikka kukoistaa 

jo  muinaisessa  taiteessa,  kirjallisuudessa  ja  esimerkiksi  temppeleiden  veistosperinteessä.  Jotkut 

Intialaisista temppeleissä kuvatuista kohtauksista arvellaan kuitenkin luoduksi pikemmin esteettisiä 

näkökohtia kuin ihmisten todellisia seksuaalitapoja silmällä pitäen. Siveys ei toisaalta kuitenkaan 

ole  missään  ollut  niin  kunniassa  kuin  Intiassa,  ja  tämä  paradoksi  jatkuu  vielä  nykyisinkin. 

Alueeseen viitataan hyveen ja siveyden kotimaana, jossa kuitenkin seksuaalisuutta sinänsä pidetään 

pyhänä.  Samoilla  seuduilla  kuvataan  seksuaalisuus  äärimmäisen  hurskaana  tekona  ja  toisaalta 

tavataan buddhalaisten ja jainalaisten selibaattia.  Rituaalisen saastumisen ja puhtauden ajatukset 

ovat osa jokapäiväistä elämää monissa Etelä-Aasian maissa. (Gregersen, 1993, 259, 263, 265, 280.) 
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Nepalissa  ja  Intiassa  matkustellut  haastateltuni  (nainen  -79)  kuvaa  naisten  ja  miesten  rooleja 

perinteisinä, eli naisilla on oma roolinsa äiteinä ja vaimona sekä vastuu kodin huolehtimisessa ja 

lasten  kasvattamisessa.  Miesten  rooli  puolestaan  painottuu  elannon  hankkimiseen.  Haastateltuni 

kuvaa  miesten  ja  naisten  välisiä  suhteita  hyvin  yksityisinä  ja  kodin sisäpuolella  pysyvinä.  Hän 

kertoo havainneensa matkoillaan, että perhe on paikallisille hyvin tärkeä ja sitä suojellaan. Naiset 

ovat haastateltuni mukaan osastaan ylpeitä, erityisesti silloin kun koko perhe voi hyvin, sillä sen 

ajatellaan olevan merkki naisen onnistumisesta tehtävässään. (Haastattelu 2.2.2015.)

Intiaan  ja  Etelä-Aasiaan  liitetään  ajattelu  sperman  voimasta:  mies  joka  ei  menetä  spermaansa 

muuttuu  lopulta  ”supermieheksi”.  Itsetyydytykseen  ei  suhtauduta  negatiivisesti  uskonnollisista 

syistä, vaan siksi, että mies menettää lauetessaan turhaan voimaansa. Selibaatin harjoittaminen tai 

ejakulaation  viivästyttäminen  nähdään  sperman  voiman  kehittämisenä  niin  fyysisten  kuin 

psyykkistenkin voimien osalta. Sukupuoliyhdyntä nähdään merkittävänä hengellisenä toimituksena, 

mutta edellisiin syihin liittyen miestä kehotetaan harjoittamaan paitsi ejakulaation viivästyttämistä, 

myös orgasmin antamista naiselle, mikä osaltaan taas lisää miehen ”voimaa”. Alueeseen liitetään 

myös falloksen eli miessukuelimen palvonta, jota ovat harjoittaneet ensin alkuperäiskansat ja sitten 

hindut  käyttämällä  palvontamenoissaan  erikokoisia  linga-patsaita.  Falloksen  palvontaa  tavataan 

myös  joissain  buddhalaisissa  ryhmät  esimerkiksi  Sri  Lankassa  sekä  myös  Thaimaassa  ja 

laajemminkin Kaukoidässä. (Gregersen, 1993, 260-262.)

Intian  ja  Etelä-Aasian  alueella  avioliittomallina  tavataan  usein  monogamiaa,  myös  hindujen  ja 

muslimeiden keskuudessa, joiden uskonto ei sinänsä rajoita asiaa.  Poikkeuksia tästä on kuitenkin 

tavattu  ainakin  aiemmin  historiassa,  sillä  muun  muassa  sherpa-  ja  toda-  naisilla  oli  useampia 

aviomiehiä,  tosin  useimmissa  ryhmissä  vain  veljeksillä  oli  oikeus  pitää  yhteistä  vaimoa  (mm. 

Tiibet).  Naisilla  oli  näillä  alueilla  myös  oikeus  virallisesti  tunnustettuihin  rakastajiin.  Madhya 

Pradeshin murioiden keskuudessa Keski- Intiassa puolestaan kuvataan käytäntönä seksiä, johon ei 

liity tunteellista sitoutumista eikä uskollisuutta. Heillä oli nuorille suunnattuja yhteisasuntoloita eli 

ghotuleita,  joissa  kannustettiin  esiaviolliseen  seksiin.  Yhtenä  mallina  oli  pareille  tarkoitettu 

jodidaar, jossa oletettiin parisuhdeuskollisuutta, mutta toisessa mallissa ghotulissa kiellettiin tyttöjen 

ja poikien väliset jatkuvat suhteet. Mikäli pojan havaittiin olleen yhdynnässä saman tytön kanssa 

pidempään  kuin  kolme  päivää,  hän  sai  siitä  rangaistuksen.  Perusteena  ghotuleille  pidettiin 

yksinkertaisesti  sitä,  että  seksi  nähtiin  niin  hyvänä  ja  positiivisena  asiana!  Myös  lepchojen 

keskuudessa  on  tavattu  seksuaalista  estottomuutta,  piittaamattomuutta  henkilökohtaisesta 

sitoutumisesta ja fyysisestä viehättävyydestä.  Pääasia ei  ole ollut  kenen kanssa seksiä harrastaa, 
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kunhan sitä vain on saanut harrastaa. Tyypilliseksi kuvattiin seksiä esimerkiksi nuorten miesten ja 

vanhojen naisten välillä. Ainut tavattu esileikin muoto, myös rakastavaisilla, oli miehen suorittama 

naisen rintojen hyväily juuri ennen yhdyntää. Alastomuutta sinällään ei koettu kiihottavana tai edes 

kiinnostavana.  Lepchojen keskuudessa ei  ole esiintynyt  prostituutiota,  sillä seksistä maksaminen 

olisi heidän mukaansa ollut naurettavaa. Etelä-Intian Keralassa puolestaan on tavattu useita ryhmiä, 

joilla on ollut tapana naittaa nuori poika vanhemmalle naiselle. Pojan isällä on ollut oikeus toimia 

siementäjänä, eli säännöllisessä seksuaalisuhteessa miniänsä kanssa, kunnes poika kasvoi mieheksi 

ja pystyi ottamaan vastuuta vaimonsa tyydyttämisestä. Pojan isän siittämät lapset luettiin virallisesti 

pojan omiksi lapsiksi.  (Gregersen, 1993, 270-274.)

3.2.3 Kaukoitä: Kiina ja Japani

Kaukoidässä  on  hyvin  vanha  ja  kehittynyt  eroottisen  kulttuurin  traditio.  Vanhoja  kirjoja  ja 

kirjoituksia "makuuhuonetaidoista" on jo Han-dynastian ajalta 206 eKr- 220 jKr., joskaan teokset 

eivät  ole  säilyneet  alkuperäisessä laajuudessaan.  Japanissa  ja  Kiinassa näitä  "tyynynaluskirjoja" 

tehtiin  oppaaksi  uusille  pareille  ja  seksivalistukseen.  Eteläaasialaisten  naapureidensa  tavoin 

kiinalaisetkin uskoivat sperman voimaan muodossa tai toisessa, ja erityisesti yhdynnässä hyveenä 

pidettiin  siemennesteen  pidättämistä.  Tämä  liittyy  Kaukoidässä  erityisesti  ajatteluun  Jingista  ja 

Jangista,  kosmisten  voimien vastakohdista,  jotka  nähdään vastakohtaparina  ihan  kaikessa:  koko 

maailmankaikkeudessa, pimeydessä ja kirkkaudessa, naisessa ja miehessä, ulkoisessa ja sisäisessä. 

Ihmisen syntyessä molemmat prinsiipit täyttävät hänen ruumiinsa, mutta Jin valtaa alaa. Kuolema 

johtuu  näiden  välisen  tasapainon  ratkaisevasta  häiriintymisestä,  ja  pitkään  ikään  vaaditaankin 

mahdollisimman  paljon  Jangin  säilyttämistä.  Paikallisessa  ajattelussa  miehen  siemensyöksy 

yhdynnässä tai itsetyydytyksessä on pahasta, sillä hän menettää Jiniä, jolloin myös hänen Janginsa 

heikkenee. Mikäli hän puolestaan pystyy pidättämään siemensyöksyä, Jang säilyy ja Jing kasvaa. 

Ajattelun mukaan edullisinta miehelle on pidättää oma siemensyöksy, mutta antaa naiselle orgasmi, 

jolloin nainen luovuttaa Jininsä miehelle lisäten tämän voimaa. (Gregersen, 1993, 281-290, 295.)

Kiinassa ja Japanissa kannatetaan uskonnoista muun muassa buddhalaisuutta, kungfutselaisuutta, 

taolaisuutta  ja  shintolaisuutta.  Kungfutselaisuus  on  moraaliopetuksista  koostuva  maailman-

katsomus, joka sai alkunsa Kiinassa 500- ja 400-luvuilla eKr. Se pohjautuu maassa kauan vallalla 

olleisiin  instituutioihin  ja  pitkäaikaiseen  kiinalaiseen käytäntöön,  jonka taustekijöinä ovat  muun 

muassa sukujärjestelmä ja siihen liittyvä esi-isien kultti. Kungfutselaisuudesta tulikin kiinalaiseen 

elämään  voimakkaimmin  vaikuttanut  maailmankatsomus.  Se  eli  vuosisatojen  ajan  rinnakkain 

taolaisuuden  ja  buddhalaisuuden  kanssa.  Kungfutselaisuuteen  liittyy  oleellisesti  vanhempien 
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kunnioitus, joka on edelleen osa kiinalaista yhteiskuntaa. Kungfutselaiset korostavat voimakkaasti 

perheen  merkitystä  yksilöiden  moraalisena  kasvupohjana,  ja  ajattelevat,  että  kotikasvatuksen 

tuottamat ominaisuudet vaikuttavat myös perheen ulkopuolella. Lasten kunnioitusta vanhempiaan 

kohtaan pidettiin perheinstituution kulmakivenä. Itä-Aasian eri maiden hallitukset ovat julistaneet 

ohjelmissaan,  että  jokaisella  on  oikeus  valita  puolisonsa  vapaasti,  mutta  alueella  on  silti  vain 

harvoja nuoria, jotka eivät ota asiassa huomioon vanhempiensa toivomuksia. (Littleton, 2004, 92, 

115; Gregersen, 1993, 284.) 

Taolaisuudella  on  ollut  suuri  vaikutus  Kiinan  henkiseen  ja  hengelliseen  elämään.  Uskonto  on 

kehittynyt  taolaisesta  filosofiasta,  ja  se  on  monessa  suhteessa  kungfutselaisuuden  vastakohta: 

kungfutselaisia kiinnostaa yhteiskunta, taolaiset taas eivät välitä yhteisöstä, vaan korostavat ihmisen 

kehitystä yksilönä. Uskontoon liittyy henkimaailma ja okkultismi, kun taas kungfutselaisuudessa 

tärkeinä pidettyjen rituaalien ja moraalin merkitys on taolaisuudessa supistettu vähiin. Taolaisuus on 

aina  tarjonnut  pakopaikan  niille,  jotka  ovat  kyllästyneet  puhdasoppisen  kungfutselaisuuden 

ankaruuteen ja jäykkyyteen (esim. taiteelliset harrastukset). Uskontona taolaisuus korostaa eettisiä 

ihanteita kuten epäitsekkyyttä, nöyryyttä ja taon mukaista elämää. Taolaisen uskonnon tärkeimpiä 

osia  on  kuolemattomuuden  tavoittelu,  jota  edistetään  esimerkiksi  joogalla  ja  mietiskelyllä, 

oikeanlaisella ruokavaliolla ja pidättyvyydellä. (Littleton, 2004, 116.)

Japanilaisten  elämään  kuuluvat  joustavasti  shintolaisuus,  buddhalaisuus  ja  kungfutselaisuus:  ne 

täydentävät  toisiaan  ja  kukin  uskonto  on  eri  vahvuisena  läsnä  eri  elämänvaiheissa.  Shinto, 

kirjaimellisesti jumalten tie, on nimitys Japanissa syntyneille uskonnollisille käsityksille hengistä, 

myyteistä ja rituaaleista. Ne pohjautuvat varhaisiin japanilaisiin kansanuskomuksiin, joiden mukaan 

lukuisia jumaluuksia on lähes kaikissa luonnon ilmiöissä, puissa, kivissä, järvissä, joissa ja vuorissa. 

Shintolaisuus ja hedelmällisyys liittyvät toisiinsa. Useimmat japanilaiset eivät nykyään tunnustaudu 

uskonnollisiksi, mutta monet osallistuvat eri tilanteissa shintolaisiin perinteisiin. Shintolaisuus on 

edelleen  tiivisti  sidoksissa  japanilaiseen  kulttuuriin  ja  yhteiskuntaan,  eikä  se  juuri  ole  levinnyt 

Japanin rajojen ulkopuolelle. Jokaisessa japanilaisessa kylässä on šintopyhäkkö ja useimmilla on 

myös kotialttari. Rituaalinen puhdistautuminen edeltää aina pyhäkköön menoa. Japanilaiset pitävät 

monia tekoja ja asioita määräajaksi epäpuhtaiksi tekevinä, mm. kuolemaa, sairautta, kuukautisia, 

verta, synnyttämistä, lihan syömistä ja sukupuolitekoa. (Gregersen, 1993, 284-285; Wikipedia.)

Useimmat  Kaukoidän  yhteiskunnat  sallivat  miehelle  useampia  kuin  yhden  vaimon,  ja  vanha 

kiinalainen  korkeakulttuuri  hyväksyi  jalkavaimot.  Metsästäjä-  ja  keräilijäkulttuureissa  seksi-
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vieraanvaraisuus  ja  ryhmäavioliitot  olivat  tavallisia,  ja  mies  suuttui,  mikäli  hänen  vieraansa  ei 

hyväksynyt hänen vaimoaan tai tytärtään seksikumppanikseen.  Monogamia on kuitenkin nykyisin 

alueella yleistä. Poikkeuksena mainitaan Tiibet, jossa naisella saattoi olla useampia miehiä, usein 

hän  nai  kuitenkin  kokonaisen  veljessarjan.  Tiibetin  alueella  tavataan  kuitenkin  myös  edelleen 

erityisen suuri määrä munkkeja ja nunnia. Japanissa oli ennen toista maailmansotaa tavallista, että 

miehillä oli avioliiton ulkopuolisia suhteita. Tämä kehityskulku näyttää jatkuneen myös sen jälkeen 

erityisesti varakkaammilla miehillä, joista jopa 90 %:lla väitetään avioliiton ulkopuolisia suhteita 

esiintyvän. (Gregersen, 1993, 283-288, 297.)

Kiinan,  Japanin  ja  lähimaiden  eroottisessa  taiteessa  ja  erotiikassa  on  omat  erityispiirteensä. 

Kiinalaisen erotiikan erikoisuutena ovat naiset, jotka ovat muuten alasti, mutta esiintyvät kuvissa 

sukat  tai  tohvelit  pienissä  jaloissaan,  eli  kiinalaisten  mieltymys  naisten  sidottuihin  jalkoihin. 

Tiettävästi  tapa  sitoa  naisten  jalat  alkoi  kiinassa  ainakin  jo  600-luvulta  jKr.  Seksi  milloin 

minkälaisessa istuvassa asennossa on melko tavallinen aihe kiinalaisessa eroottisessa taiteessa, jota 

tavataan  lähinnä  yksityiskotien  seinillä.  Yksi  mahdotonkin  seksiasento  kuvataiteesta  löytyy, 

nimittäin ”alkusyksyn koira”, jossa pari rakastelee selät vastakkain. Japanin erotiikassa korostuvat 

esimerkiksi molempien sukupuolten nivuskarvoitus ja miesten jättikokoiset penikset. Japanilaisille 

ominaista on myös tavaton innostus seksuaaliseen voimisteluun sekä ihmisen ja eläimen väliset 

seksikontaktit.  Japanin  erotiikalle  tyypillistä  on  myös  sadomasokismi  erityisesti  erilaisina 

taidokkaina  sidonnan  muotoina  sekä  voyeurismi  (tirkistelyn  halu),  jota  esiintyy  myös  1800-  ja 

1900-luvun maalauksissa (Gregersen, 1993, 289-290, 294.)

 

Japanissa on ainakin aiemmin esiintynyt  mielenkiintoinen tapa suhtautua homoseksuaalisuuteen: 

puhtaasta homoseksuaalisuudesta ollaan oltu huolissaan, koska lisääntymisen mahdollisuutta ei ole, 

mutta biseksuaalisuutta on pidetty tähän hyvänä ratkaisuna. Korealaisten keskuudesta on löydetty 

seuraava  kiinnostava  seksitapa:  naiset  käyttävät  piiskamaista  hopeaneulaa,  jonka  he  työntävät 

niskanutturaansa. Se on ennen kaikkea koriste, mutta sitä voidaan myös käyttää miehen kivesten 

pistelyyn yhdynnän aikana, jotta naiset voivat kannustaa miestä jatkamaan, mikäli tämän into alkaa 

kesken yhdyntää lopahtaa (Gregersen, 1993, 269, 297.) 

3.3 Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Amerikan  mantereilta  löytyy  mielenkiintoisia  kansoja,  tapoja  ja  tottumuksia  seksuaalisuuden 

suhteen, ja vaikuttaa siltä, että aiempina aikoina ollaan oltu monessa asiassa nykyistä kehityskulkua 

suvaitsevampia. Tutkimusten mukaan eskimoiden piirissä avioliittoa koskevat säädökset vaikuttavat 
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olleen  melko löyhät,  eikä  avioitumiseen tai  eroon liittynyt  sen  kummempia  seremonioita.  Sekä 

miehille että naisille on suvaittu useita kumppaneita, ja naisille tämä oli erityisen sallittua Netsilik-

eskimoiden  piirissä.  Myös  ryhmäavioliitot  olivat  mahdollisia.  Vaimo  voitiin  myydä,  lainata  tai 

vaihtaa toiseen ja mies sai lain mukaan olla sukupuoliyhteydessä vaimoihinsa, veljensä vaimoihin, 

vaimon  sisariin  ja  jalkavaimoihin.  Joillakin  Pohjois-Amerikan  intiaaniheimoilla  tavattiin 

seksiseremonioita ja aurinkotansseja, joissa vaimosta saatiin voimaa häneen julkisesti yhtymällä. 

Voimaa  katsottiin  saatavan  myös  toisen  miehen  vaimoon  yhtymällä.  Juuri  tämä  avioliiton 

perussääntöjen joustavuus lienee syynä siihen, ettei mitään avioliiton muotoa ole tarvinnut keksiä 

Amerikassa uudelleen. Moniavioiset mormonit löysivät aikanaan paikan Utahista, kun Euroopasta 

lähteneistä  lahkolaisista  tuli  Yhdysvaltain  kansalaisia.  Mormoneilla  on  eräs  mielenkiintoinen 

opinkappale:  he  uskovat,  että  avioliitto  jatkuu  kuoleman  jälkeen,  samoin  seksuaalielämä  ja 

suvunjatkaminen. Seksi siis jatkuu ikuisesti, ja mikäli yksilö pystyy tuottamaan tarpeeksi jälkeläisiä, 

hänestä tulee jumala. Seksivieraanvaraisuus ja vaimonvaihto ovat olleet tunnettuja sekä eskimoiden 

että aleuttien piirissä. Toisaalta alueella on myös esiintynyt kiinnostusta neitsyihin ja eräänlaisten 

siveysvöiden käyttöäkin on maanosassa harrastettu. Yhteiskunnan hyväksymää homoseksualismia, 

johon  liittyi  myös  jonkin  verran  transvestismiä,  tavattiin  aiemmin  joidenkin  eskimoryhmien  ja 

aleuttien keskuudessa. (Gregersen, 1993, 315-316, 323, 341.)

Monet  Uudessa  maailmassa  kehittyneistä  sukupuolitavoista  liittyvät  Meksikon  ja  Perun 

korkeakulttuureihin. Erinomainen sukupuolitapojen tietolähde on Perun eroottinen keramiikka, joka 

periytyy  mochica-kulttuurin  ajalta  (200  eKr.  -  600  jKr.).  Uskotaan,  että  keramiikan  kuvaamat 

sukupuoliaktit kuvaavat voimassa olleita sukupuolitapoja ja tabuja. Esineissä kuvattiin esimerkiksi 

miesten, mutta ei koskaan naisten, itsetyydytystä. Heteroseksuaalista yhdyntää kuvataan yhdeksässä 

eri  asennossa,  joihin  kuului  mm.  lähetyssaarnaaja,  oseaaninen  asento,  taka-asento  kyljittäin,  ja 

asento  jossa  nainen  on  päällä.  Naisen  yhdyntä  luurangon  kanssa  on  tavallinen  aihe  mochica-

keramiikassa.  Etelä-Amerikan  avioliitoista  tiedetään  miehillä  olleen  usein  lupa  pitää  useampia 

vaimoja. Eräs Brasilian heimo salli ryhmäavioliitot sekä isän ja pojan yhteisen vaimon pitämisen, 

mikä  on  poikkikulttuurisesti  hyvin  harvinaista,  ja  tunnettu  ainoastaan  joissain  osin  Tiibetiä. 

Seksivieraanvaraisuus  ja  vaimon lainaaminen olivat  tunnettuja  ilmiöitä  koko Amerikassa,  mutta 

yleisempää  se  oli  Pohjois-  kuin  Etelä-Amerikassa.  Joissain  yhteisöissä  hyväksyttiin  vapaita 

sukupuolisuhteita  harrastavien  naisten  ryhmä.  Yksi  mahdollisuus  avioliiton  ulkopuolisen 

seksipartnerin  hankkimiseen  oli  yöjalassa  käynti,  joka  oli  tavallista  sekä  Etelä-  että 

Pohjoisamerikkalaisissa ryhmissä. Monet yhteisöt kuitenkin kunnioittivat suuresti naisen siveyttä ja 
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uskollisuutta.  Tutuinta  seksuaalinen  kieltäytyminen  oli  puolestaan  shamaaneille,  koska  seksin 

ajateltiin vähentävän heidän voimiaan. (Gregersen, 1993, 319- 321.)

Etelä-Amerikassa on suosittu takaapäin-asentoa, Pohjois-Amerikassa puolestaan lähetyssaarnaaja-

asentoa.  Eteläamerikkalaiset  ovat  mieltyneet  myös  rakasteluun  riippukeinussa.  Suuseksiin 

suhtauduttiin aikanaan epäillen, ajatellen että se voisi olla myrkyllistä tai vaikuttaa epäedullisesti 

lohen nousuun. Esileikkejä toteutettiin harvoin,  eikä suutelu eurooppalaisessa mielessä kuulunut 

alkuperäiskansojen  tapoihin,  poikkeuksena  kuitenkin  Hopi-intiaanit.  Missään  yhteisöissä  ei 

harrastettu  siemensyöksyn  viivyttämistä  partnerin  orgasmin  aikaansaamiseksi,  vaan  kaiken 

kaikkiaan nopea siemensyöksy oli ihanne. Muutamien heimojen säännöt kielsivät rakastelun ulkona 

ja Hopi-intiaanit kielsivät rakastelun maissipelloilla, koska se loukkasi maissin jumalatarta, jonka 

tehtävänä  oli  suojella  satoa.  Yleisimmät  sukupuoliyhdyntään  liittyvät  tabut  alueella  liittyvät 

rakasteluun kuukautisten aikana tai synnytyksen jälkeiseen aikaan. Tukano-kubeo naisten tiedetään 

osoittaneen harvinaista seksuaalista hyökkäävyyttä (piirre joka yleensä liitetään Amazonin seudun 

intiaaneihin): he eivät olisi halunneet luopua imetyksen aikaisesta sukupuolisesta kanssakäymisestä, 

kuten  paikallinen  tapa  vaati,  vaan  olivat  mieluummin  kokonaan  tulematta  raskaaksi.  Naisten 

seksuaalinen kiihkeys oli niin valtava, että monien aviomiesten oli annettava heille sukupuoliviettiä 

laimentavia  lääkkeitä.  Naisten  uskottomuutta  pidettiin  heimossa  luonnollisena.  Miehessä  se 

puolestaan oli vihamielisyyden, eikä suinkaan machouden, merkki. (Gregersen, 1993, 322-325.)

Monet  yhteisöt  ovat  sallineet  ja  sallivat  yhä  homo-  ja  lesboliitot  Amerikassa.  Espanjalaisten 

valloittajien  tietojen  mukaan  kuitenkaan  Mayat,  Atsteekit  ja  Inkat  eivät  sietäneet  seksuaalista 

poikkeavuutta,  ja  homoseksuaalisuuteen  suhtauduttiin  kielteisesti.  Homoseksuaalisuutta  ja 

transvestismia  tiedetään  esiintyneen  yhdessä  niin,  että  mieskumppaneista  toinen  oli  naiseksi 

pukeutunut.  Homoseksuaalisuutta  ajatellaan  myös  ilmenneen  nuorten  kokemattomien  poikien 

keskinäisinä  kokeiluina.  Naisten  välisistä  suhteista  ei  ole  paljoa  tietoa  Amerikoiden historiassa. 

Kuitenkin  nahane-heimolla  oli  erityinen  tapa:  heimon  kaikki  transvestiitit  olivat  naisia.  Kun 

perheeseen tarvittiin yksi metsästäjä lisää, kasvatettiin yksi lapsista poikana. Viiden vanhana hänen 

vyöhönsä  sidottiin  tuntemattomasta  syystä  karhun  munasarjat  ja  siitä  lähtien  hänet  kasvatettiin 

samaan  tapaan  kuin  pojat.  Myöhemmin  hänellä  tuli  melko  varmasti  olemaan  lesbosuhteita. 

Araukaanit puolestaan näkivät naisten väliset seksisuhteet niin, että tytöt antautuvat lesbosuhteisin 

keväisin, mutta niitä pidettiin kuitenkin merkkinä siitä, että tytöt olivat valmiita avioliittoon; poikien 

kanssa! (Gregersen, 1993, 319, 325-327.)
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Joissain  amerikkalaisissa  intiaani-yhteisöissä  seksi  eläimen kanssa  oli  tavallista.  Kerrotaan,  että 

Ojiwba-naiset  parittelivat  koirien kanssa ja  intiaani-miehet  koirien,  hirvien,  karhujen,  majavien, 

peurojen  ja  jopa  piikkisikojen  kanssa.  Etelä-Amerikassa  monet  ryhmät  käyttivät  seksuaali-

suhteissaan  hyväksi  laamaa  ja  alpakkaa.  Mielenkiintoinen  seikka  laama  tai  alpakan  ja  ihmisen 

suhteessa  on  se,  että  syfiliksen  oletetaan  levinneen  tällä  tavoin  ihmiseen.  Ainoa  yhteisö  paitsi 

Amerikoissa, myös koko maailmassa, jossa aikuiset myöntävät pitävänsä masturbaatiota parhaana 

sukupuolisen  jännityksen  poistajana,  on  Pohjoiskolumbialainen  Kágaba-heimo.  Se  on  myös 

maailmanlaajuisesti  ainoa  heimo,  jonka  piirissä  eläimiin  sekaantuminen  on  huomattava  osa 

sukupuolielämää. Myös pedofilia on yleistä. Kágabat ovat toinen heimo maailmassa, joiden naiset 

raiskaavat  miehiä.  Erikoisuus  heimon  piirissä  myös  se,  että  heimo  on  ilmeisesti  ainut  koko 

maailmassa, jossa insesti sovitetaan toistamalla tehty rikos. (Gregersen, 1993, 327-328.)

3.3.1 Kuuma latinokulttuuri

Amerikoiden  ja  seksuaalisuuden  yhteydessä  ei  voi  olla  käsittelemättä  yhtä  erityistä  kulttuurin 

muotoa, nimittäin latinokulttuuria, joka henkii kuumia tunteita ja tanssia. Erityisen voimakkaasti 

nämä  piirteet  värittävät  Kuubalaista  kulttuuria.  Sunny Bergmanin  seksuaalisuutta  käsittelevässä 

dokumentissa  (Seksiä  auringon  alla,  2011)  Kuuba  näyttäytyi  iloisena  ja  mutkattomasti 

seksuaalisuuteen sekä flirttailuun suhtautuvana maana, jossa asukkaiden paikoin alhainen tulotaso 

ei  estä  heitä  nauttimasta  elämästään,  jossa  keskeisellä  sijalla  ovat  tanssi,  musiikki  ja  seksi. 

Erityisesti  dokumentissa  haastatellut  naiset  ihastuttivat  tasapainoisella  ja  tervehenkisellä 

suhtautumisella  omaan  kehoonsa,  jonka  arvoa  tai  seksikkyyttä  ei  kukaan  epäillyt.  Jatkuva  ja 

molemminpuolinen  flirttailu  ja  kehut  tuntuivat  luovan  säkenöivää  kemiaa  ihmisten  välille. 

Dokumenttisarjan Kuuba-jakson parasta antia oli nähdä kamera kulkemassa kuubalaisilla kaduilla ja 

rannoilla kuvaamassa kaikenikäisten ihmisten suukottelua, etenkin kun kuvassa olivat edustettuina 

niin hetero-, homo-, kuin transpariskunnatkin.

Yksi  haastatelluistani  (nainen  -80)  omaa  pitkän  taustan  latinokulttuurien  parissa.  Hän  kuvasi 

kiinnostavimmaksi seikaksi suomalaisesta näkökulmasta juuri kulttuurin lämpimän asennoitumisen 

ihmisten välisiin suhteisiin ja sen tietyn voiman, jolla ihmiset tuovat itsensä ja sukupuolensa esille.  

Haastateltuni  mukaan miehille  on tavanomaista  ”machomiehen” rooli,  johon liittyy tosimieheys 

yhdistettynä  tunteiden  ja  kiintymyksen  avoimeen  näyttämiseen.  Musiikki  ja  tanssi  nivoutuvat 

miehen  rooliin  niin,  että  myös  niiden  kautta  latinomies  osoittaa  tunteitaan  ja  voimaansa. 

Haastateltuni piti mielenkiintoisena sitä, miten naiset rohkeasti ja itsevarmasti vastasivat miehen 

voimakkaaseen rooliin korostamalla yhä enemmän naiseuttaan ja seksikkyyttään.  Tämä vastavoima 
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jollain tavalla kiteyttää latinokulttuurin kuumuutta, kipinää ja seksuaalista jännitettä. Keskustelussa 

haastateltuni kanssa pohdimme, miten paljon omassa kulttuurissamme koettu haluttomuus voisi olla 

yhteydessä  kokemaamme  korkeaan  tasa-arvoon,  jossa  miesten  ja  naisten  rooleja  ei 

tarkoituksellisestikaan  aina  korosteta  niin  erilaisiksi  toisistaan?  Haastateltuni  pohti  myös 

latinokulttuurin vaikutuksia omaan seksuaalisuutensa, ja totesi, että hyvin naisellisena olo ja jopa 

kulttuurinen vaatimus ottaa naisena oma tila  ja ilmaista suoraan oma halu miehelle,  on antanut 

hänelle  vahvemman  itsetunnon.  Ehkä  on  erityisen  voimauttavaa  sanoa  ääneen  mitä  haluaa. 

Tällainen  itsetietoinen  nainen  saatetaan  kuitenkin  suomalaisessa  kulttuurissa  tulkita  vähän 

hyökkääväksi miesten keskuudessa. (Haastattelu 19.1.2015.)

3.4 Australia ja saarivaltiot (Oseania)

Ison valtameren seudun sukupuolitavat eroavat melkoisesti siitä, mihin länsimaisessa ajattelussa on 

totuttu,  ja  ne  herättivät  aikanaan  sekä  kiinnostusta  että  kohua  seksuaalitutkimuksenkin  piirissä. 

Australian metsästäjiä ja keräilijöitä pidettiinkin joskus maapallon primitiivisimpinä ihmisinä. Syy 

tähän löytyy Australian ja lähialueiden vapaasta ja villistä seksuaalikulttuurista, jossa vain harva 

asia  on  ollut  kiellettyjen  listalla.  Alue  tarjoaa  ihanteellisen  ympäristön  kaikenlaiselle  julkiselle 

parittelulle,  parinvaihdolle,  alastontansseille,  eroottisille  juhlille,  seremoniallisiin  orgioihin  ja 

seksiretkille.  Selvää on, että lähes kaikkialla Oseaniassa vallitsee suopea asenne seksiin.  Seksin 

tekniikasta  ollaan  kiinnostuneita,  ja  jo  seksuaalikasvatukseen  liittyy  sekä  käytännöllinen  että 

teoreettinen  puoli.  Saarivaltioissa  esiaviolliset  suhteet  ovat  yleisesti  hyväksyttyjä.  Haastetta 

asukkaille  luo  tosin  insestitabu,  koska  saaret  asukasmäärineen  ovat  pieniä.  Australian  ja 

lähialueiden alkuasukkaat  pitävät  seksiä  paitsi  mielihyvää  antavana,  myös  pyhänä tapana tuoda 

terveyttä  ja  elinvoimaa.  Homoseksuaaliset  suhteet  hyväksytään  yleisesti.  Kaikki  australialaiset 

ryhmät  sallivat  miehen  moniavioisuuden,  eikä  avioliitto  muutenkaan  ole  ollut  suosituin 

suhdemuoto.  Oseanian kansoista Lesut ja Truksaarelaiset sallivat naisten pitää useampia miehiä, 

eikä seksivieraanvaraisuus ole alueella vieras tapa.  Naisen nautintoa pidetään arvossa.  Oseanian 

yhteisöissä on ollut ja yhä edelleen on tapana pienten häpyhuulien venytys ja ulkonevan klitoriksen 

arvostus. Suuressa osassa Polynesiaa arvostetaan myös siemensyöksyn viivytystä, jolloin mies voi 

auttaa partneriaan saavuttamaan orgasmiin.  (Gregersen, 1993, 302-305, 312.)

Murgin-heimon  parissa  on  harrastettu  rituaalinomaista  vaimonvaihtoa,  jossa  osallistuja  voi  olla 

sukupuoliyhteydessä useammin kuin kerran joko saman tai eri partnerin kanssa. On kerrottu naisen 

olleen  sitä  ylpeämpi,  mitä  useampi  mies  hänen  kohdalleen  on  sattunut.  Yksi  seremonian 

muunnelmista  on  samanaikainen  massaparittelu.  Truksaarelaiset  puolestaan  ovat  kuuluisia 
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sadomasokistisista  tavoistaan:  naiset  haluavat  jättää  pienen  merkin  kumppanissa  ruumiiseen,  ja 

yleensä  nämä  merkit  ovat  tupakalla  poltettuja  pikkuarpia  molemmissa  käsivarsissa,  kahdessa 

rivissä.  Naista  ei  vahingoiteta,  ellei  oteta  lukuun  pientä  haavaa,  jonka  mies  viiltää 

peukalonkynnellään  naisen  poskeen.  Miehet  kasvattavat  pitkän  peukalonkynnen  vain  tätä 

tarkoitusta varten. Edgar Gregersenin (1993, 312) mukaan Penepe on ainoa Mikronesian saari, joka 

on  päässyt  Playboy-lehteen  (vuonna  1976).  Lehden  artikkelissa  mainittiin  saaren  eläimistöön 

kuuluva muurahainen, jonka alkuasukkaat panivat klitoriksen päälle ja jonka pisto sai aikaan lyhyen 

mutta voimakkaan eroottisen tuntemuksen.  (Gregersen, 1993, 300-303, 311-312.)

Länsimailla  on  ollut  suuri  vaikutus  Oseaniassa.  Saarnamiesten  ja  kristittyjen  tulo  alueelle  on 

kadottanut  joitain  paikallisia  tapoja.  Monessa  mielessä  tämä  vaikutus  heikensi  perinteistä 

seksuaalimoraalia,  mutta  paikoitellen  tulos  oli  aivan  päinvastainen  kuin  se  mitä  valkoiset 

lähetyssaarnaajat  ja  siirtolaiset  olivat  virallisesti  tukemassa.  Vapaamielinen  seksi  näytti  vain 

lisääntyvän, vaikka sitä yritettiin rajoittaa. Alueella syntyi myös vihaa ja vastarintaa valkoihoisia 

uudistajia kohtaan. (Gregersen, 1993, 304, 313.)

3.5 Eurooppa ja sen vaikutusalueet

Edgar Gregersen (1993, 331, 338) kuvaa Eurooppaa ja sen kansalaisia syntyvyyttä säännöstelevänä 

kulttuurina, jonka kansa on mielistynyt itsetyydytykseen ja pornografiaan, sekä ainoana kulttuurina 

maailmassa, jonka piirissä on kehittynyt seksuaalitutkimus ja jolta puuttuu rakkauden ja erotiikan 

taide. Ranskan Lauselista on kuitenkin löydetty 23000 vuotta vanha keskentekoinen kaksoispatsas, 

jonka muutamat arkeologit ovat tulkinneet yhdynnäksi. Venuksen kuvia eli naispatsaita on löydetty 

melko  paljon,  samoin  kuin  symbolisia  piirroksia  vaginasta.  Fallokseen  viittaavia  symboleja  ja 

miehiä esittäviä kuvia on olemassa Euroopassa sitä vastoin vain vähän. Poikkeuksena on kuitenkin 

Norjan  muinaiseen  uskonnolliseen  traditioon  liittynyt  Frej-jumalan  palvonta,  jonka  patsaissa  ja 

piirroksissa  esiintyi  valtava  erektiossa  oleva  penis.  Frej-jumalan  palvontaan  uskotaan  myös 

liittyneen  rituaalinen  seksiakti.  Nykyaikana  tiedetään,  että  Euroopan  alueen  metsästäjä-  ja 

keräilijäheimot tunsivat jo aikojen alussa myös seksuaalisen kanssakäymisen tärkeyden. 

Länsimaita  pidetään  todellisena  ehkäisykulttuurina,  jossa  sekä  tyttöjen  että  poikien  esiaviolliset 

suhteet sallitaan ja naisten seksuaalista tyydytystä korostetaan. Moderni länsimainen kulttuuri on 

lähes ainutlaatuinen maailmassa siinä suhteessa, että se tekee seksistä täysin maallisen. Siihen ei 

kuulu hedelmällisyysriittejä eikä falloskulttuuria,  ja seksuaalielämään kohdistuneet tabutkin ovat 

tarkoitettu  terveyden  ja  hygienian  parantamiseksi,  eivätkä  suinkaan  saastumisen  ja  synnin 
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välttämiseksi.  Alueella on kehittynyt  suuri  seksuaalinen mielenkiinto kirjoitettuun ja kuvalliseen 

seksiin, pornografiaan, joka on valtaisan tuottoisa bisnes niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. 

Myös  äärimmäinen  sadomasokismi  on  luonteenomaista  Euroopan  protestanttisille  maille.  Sen 

nähdään olevan ennen kaikkea Pohjois-  ja Itäeurooppalainen ilmiö,  sekä Euroopan ulkopuolella 

sellaisissa  yhteisöissä  tavattu  ilmiö,  joiden tausta  on  eurooppalainen.  Japanilaiset  sitomisporno-

grafiansa  kanssa  jäävät  määrällisessä  vertailussa  Euroopan  sadomasokistien  varjoon.  Myös 

fetisismiä tavataan näillä alueilla enemmän kuin muualla maailmassa. Yleisin selitys tälle on, että 

länsimaiset ihmiset ovat ehkä seksuaalisesti estoisempia kuin useimpien kulttuurien edustajat, joten 

sukupuoliseen lähestymiseen on keksitty kiertoteitä.  (Gregersen, 1993, 335-336, 367-368.)

Eurooppalainen  avioliitto  on  muinaisista  ajoista  asti  ollut  yksiavioinen.  Kun  kristinuskosta  tuli 

kaikkialla  Euroopassa  valtionuskonto,  yksiavioisuudesta  tuli  kirkon  virallinen  kanta,  jonka 

omaksuivat  myös  juutalaiset.  Ajatus  romanttisesta  rakkaudesta  on  harvinainen  kaikissa  muissa 

kulttuureissa  paitsi  eurooppalaisessa  ja  amerikkalaisessa.  Tiukasti  määritellyn  romanttisen 

rakkauden  ihannointi  alkoi  1000-luvulla  Ranskassa  mutta  levisi  pian  osaksi  Euroopan 

yleiskulttuuria.  Omituista  kyllä,  tämä ei  kohentanut  naisen asemaa.  Miksi  romanttista  rakkautta 

sitten tarvitaan? On havaittu, että romanttinen rakkaus on tarpeeton sellaisissa yhteiskunnissa, joissa 

aviopuolisoita sitoo toisiinsa se, että he ovat riittävän ravinnon saamiseksi riippuvaisia toisistaan. 

Sellaisissa yhteiskunnissa, joissa tällaista riippuvuutta ei ole, pysyvässä liitossa elämisen motivaatio 

ei  ole  yhtä  vankka  ja  muunlaiset  asiat,  kuten  tyydyttävä  seksielämä  kumppaneiden  välillä,  on 

merkityksellisempi. Protestantit ovat kehittäneet eräänlaisia koeavioliittoja tai sallineet tytöille ja 

pojille esiaviollisia suhteita, kun taas roomalaiskatollisilla alueilla kunniaan ja häpeään liittyvillä 

asioilla  on  ollut  enemmän  painoarvoa  ja  neitsyyttä  kunnioitettiin  suuresti.  Skandinaavien 

kihlasormusten  käyttö,  joka  antaa  myös  luvan  seksisuhteeseen  ennen  varsinaista  avioliittoa,  on 

osassa Etelä-Eurooppaa tuntematon. (Gregersen, 1993, 336, 340.)

Seksuaalinen vieraanvaraisuus  oli  aikaisemmin tuttua Jugoslaviassa.  Eräissä entisen Jugoslavian 

osissa  ja  albaanien  keskuudessa  oli  tapana,  että  kihlapari  asui  yhdessä  ennen  kuin  varsinainen 

avioliitto  vahvistettiin.  Koeavioliitto  kesti  niin  kauan  kunnes  he  saivat  pojan.  Nainen  saattoi 

synnyttää montakin tytärtä, mutta poika oli niin tärkeä, ettei liittoa ilman sitä vahvistettu, ei ehkä 

milloinkaan.  Naista,  joka  ei  ollut  synnyttänyt  poikaa,  pidettiin  arvottomana  ja  häntä  kohdeltiin 

kuten leskeä,  vaikka hän saattoikin jäädä asumaan aviomiehen kotiin.  Morsiamen neitsyyttä  on 

paikoitellen myös Euroopassa ja sen vaikutusalueilla pidetty arvossaan. Todisteena tästä on käytetty 

hääyön  jälkeen  julkista  veristen  lakanoiden  näyttöä  tai  Kreikassa  anopin  suosittamaa  miniän 
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vaginaan sormen työntämistä. Katolilaiset albaanit jopa todistivat viereisessä huoneessa morsiamen 

neitsyyden  menetystä  ja  avioliiton  toimeenpanoa  avaimenreiästä  samalla  ohjeita  hääparille 

huudelleen. (Gregersen, 1993, 332-334.)

Euroopasta  löytyy  hyvin  vähän  poikkeuksellisia  seksitapoja  tai  sellaista,  mitä  voitaisiin  pitää 

poikkikulttuurisesti ainutlaatuisena. Tietoa paikallisista seksitavoista ovat keränneet muuan muassa 

Kinsey raportissaan sekä Simon 1970-luvulla. Raporttien mukaan seksiasennoista yleisimmät olivat 

lähetyssaarnaaja  ja  nainen  päällä-asento.  Oraalinen  seksin  esiintymisessä  havaittiin  huomattava 

lisääntyminen toisen maailmansodan jälkeen. Sukupuolitavat ovatkin tutkimusten mukaan yleisessä 

kansainvälisessä  kulttuurissa  muuttuneet  yhä  homogeenisemmiksi,  ja  niissä  on  ehkä vähemmän 

symbolismia, mutta sitä enemmän teknistä vaihtelevuutta. (Gregersen, 1993, 343- 346.)

Yksi  haastateltuni  (nainen  -91)  on  asunut  Suomen  lisäksi  Ruotsissa  ja  Lontoossa.  Hänen 

kokemuksensa mukaan maiden kulttuurien välillä on ainakin hienoisia sävyeroja, vaikka ne toisiaan 

paljon  muistuttavat.  Ruotsalaiselle  kulttuurille  on  hänen  mukaansa  leimallista  avoimuus  ja 

ystävällisyys, vapaus ilmaista itseään, korostunut pyrkimys naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon 

sekä taipumus vältellä konflikteja. Avarakatseisuus näkyy esimerkiksi tavassa suhtautua muualta 

maahan muuttaneisiin tai mies- ja naispareihin. Tasa-arvokeskustelu käy maassa kuumana, ja se on 

haastateltuni  mukaan  huomattavasti  edistyksellisempää  kuin  Suomessa.  Haastateltuni  opiskelu-

kaupungissa on esimerkiksi hyvin tavallista, että nuoret perheenisät jakavat perhevapaat puoliksi 

äidin kanssa, ja työnjaosta häivytetään muutenkin voimallisesti pois sukupuolinormeja. Yleensäkin 

perinteiset  arvot  ja  ihanteet  ovat  haastateltuni  mukaan  murtumassa,  ja  esimerkiksi  valinta  elää 

perheettömänä sinkkuna ei ole yhteiskunnassa tavaton tai kauhisteltu. Mikäli pienemmissä ryhmissä 

paheksutaankin  jotain  asiaa,  ei  ruotsalaiseen  kulttuuriin  kuulu  sen  tekeminen  julkisesti. 

Haastateltuni kuvaa kuitenkin havainneensa ihmisten asenteissa eroa karkeasti sen mukaan, mikä 

heidän  taustansa  on.  Hänen  mukaansa  maaseudun  kasvattien  näkemykset  olivat  usein 

konservatiivisempia ja perinteisempiä kuin kaupunkilaisten. (Haastattelu 7.2.2015.)

Lontoota  haastateltuni  (nainen  -91)  kuvaa  sinkkujen  ja  menevien  ihmisten  paratiisiksi. 

Naisellisuuden korostaminen esimerkiksi korkokengin ja naisellisin asustein on hyvin sallittua ja 

kannustettua.  Kanssakäyminen ihmisten välillä  on korostetun kohteliasta,  ja ihmisiä  puhutellaan 

usein ”kultina,  rakkaina ja ihanuuksina”.  Kadulla  saattaa helpostikin saada osakseen positiivista 

huomiota  ja  treffikutsuja,  joihin  haastateltuni  ei  ole  tottunut  muissa  maissa.  Hän  kertoo 

lontoolaisten  suhtautuvan  mutkattomasti  eri  taustoista  tuleviin  ihmisiin  sekä  sukupuolten  ja 
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seksuaalisuuden moninaisuuteen.  Syrjimistä  säännöstellään laissa,  ja esimerkiksi  työpaikoilla  on 

ohjeet  monien  eri  ihmisryhmien  tasavertaisesta  palkkaamisesta.  Metropolissa  saa  olla  vähän 

erityisempikin  erottuakseen  joukosta,  mikä  saattaa  myös  kannustaa  oman  tyylin  löytämiseen. 

Haastateltuni  mukaan  Lontoossa  oli  helppoa  hoitaa  esimerkiksi  ehkäisyyn  liittyvät  asiat,  sillä 

ehkäisy  on  ilmaista  ja  helposti  saatavilla  yleislääkäreiltä.  Perheelliset  suuntaavat  haastateltuni 

mukaan usein pääkaupungin vilinän ulkopuolelle, sillä hektinen elämänmeno ei miellytä kaikkia, ja 

Lontoon korkea hintataso asettaa haasteita erityisesti neliöitä asuntoihinsa kaipaaville. (Haastattelu 

7.2.2015.)

Eräs  toinen  haastateltuni  (nainen  -79)  kertoi  Espanjan  ja  Italian  kulttuurien  vallitsevan 

voimakkaasta  perhekeskeisyydestä.  Hän  kuvasi  paikallisia  naisia  hyvin  pukeutuneiksi, 

laittautuneiksi  ja  seksuaalisuuttaan  avoimesti  esille  tuoviksi;  tosinaisiksi,  vaikka  perheenäitejä 

olivatkin. Haastateltuni mukaan lapsilla ja puolisolla näyttää olevan aivan erityinen asema ihmisten 

elämässä,  ja  puolisot  laittautuivat  selvästi  myös  toinen  toisiaan  varten  esimerkiksi  ravintolan 

perheillalliselle.  Miesten  keskuudessa  elää  jonkinlainen positiivinen machokulttuuri,  jossa  omaa 

seksuaalisuutta  ja  voimaa tuodaan esiin  ulkoisilla  asioilla  niin  omalle  puolisolle  kuin  muillekin 

miehille. Tunteiden näyttäminen on avointa niin miesten kuin naistenkin keskuudessa. Haastateltuni 

kertoi  kokemuksistaan,  jossa nimenomaan perheellisyys  merkitsi  sosiaalisten suhteiden kannalta 

paljon,  perhe  tavallaan  takasi  arvostuksen  yhteisössä.  Sinkkujen  ja  lapsettomien  tilanteen 

haastateltuni koki hyväksyttynä lähinnä välivaiheena elämässä. (Haastattelu 2.2.2015.)

Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa ovat saamelaiset. Heitä on Suomessa arviolta 10000 

ja kaiken kaikkiaan saamelaisia arvellaan olevan yhteensä 75000- 100000 Suomen, Ruotsin, Norjan 

ja  Venäjän  alueella.  Vain  osa  saamelaisista  asuu  perinteisillä  kotiseutualueillaan,  ja  omat 

saamelaisyhteisöt  ovat  syntyneet  pääkaupunkiseutujen  yhteyteen  (Samediggi  Saamelaiskäräjät, 

2014). Kirste Aikion ja Suvi Westin (2013) Märät säpikkäät tarjoaa pilke silmäkulmassa kirjoitetun 

tietoiskun kansasta, jolla on vahva identiteetti ja oman arvon tunto. Saamelaisilla on rikas perhe- ja 

sukukeskeinen kulttuuri  käsitöineen ja festareineen,  useita  keskenään erilaisia  saamelaismurteita 

sekä monia perinteisiä elinkeinoja poronhoidosta turismiin. Saamelaisuus pitää sisällään runsaan 

määrän  tutustumisen  arvoisia  tapoja,  tottumuksia  ja  sukupolvien  viisautta,  jotka  herättävät 

eksoottista  kiinnostusta  eroavaisuuksillaan kantasuomalaiseen väestöön.  Seksuaalisuutta  sivutaan 

Aikion ja Westin teoksessa useasti, ja heidän kuvauksissaan saamelaiset näyttäytyvät seksuaalisesti 

aktiivisina  ja  sanavalmiina  machomiehinä  ja  siveellisinä,  mutta  määrätietoisina  saamettarina. 

Suurten välimatkojen Saamenmaalla yhteen kokoontumisista ja erityisesti kevään ja kesän ajasta 
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otetaan ilo irti, ja tapaamisiin liitetään ainakin nuorempien saamelaisten keskuudessa seuranhakua 

ja  seksuaalisia  odotuksia.  Parinmuodostus  kahden saamelaisen  välillä  on suotavaa sekä  nuorten 

itsensä  että  heidän vanhempiensa  mielestä,  mutta  haasteen  luovat  rajalliset  parisuhdemarkkinat, 

jossa kaikki tuntevat toisensa ainakin tuttujensa kautta. Suomalaisuuden ja saamelaisuuden välissä 

eläminen ei ole ihan yksinkertaista, erityisesti Saamenmaan ulkopuolilla asuville. 

3.6 Poikkikulttuurinen katsaus

Siveys,  pidättyvyys  ja  selibaatti:  Sanoja  neitsyt  tai  neitsyys  eli  löydy  lainkaan  esim. 

kaakkoisafrikkalaisten Ilojen, eteläamerikkalaisten Tukanojen eikä Tyynen valtameren Pukapukien 

tai  Truksaaarelaisten  sanastosta.  Useimpien  ihmisyhteisöjen  parissa  siveyttä  eli  elämää  ilman 

sukupuoliyhteyttä pidetään epänormaalina, sietämättömänä tai vaarallisena. (Gregersen, 1993,347.) 

Afrodisiakoita on käytetty pitkään eri puolilla maailmaa. Ne ovat lääkkeitä tai aineita, joiden käyttö 

aiheuttaa, lisää tai pitää yllä seksuaalista kiihotusta. Tiettävästi vanhin on egyptiläisten suosittelema 

lääke, joka valmistettiin pulveriksi hienonnetusta kuivatusta krokotiilin peniksestä. Yleisimpiä ovat 

olleet  peniksenmuotoiset  ainekset,  kuten  peuran  sarvi  (Euroopassa),  linnunnokat  (Grönlannin 

eskimot) ja ennen kaikkea valkoisen sarvikuonon sarvi, jonka tehoa varsinkin Koillis-Aasiassa ja 

Kiinassa  ylistetään.  Yksi  yleinen  afrodisiakalaji  on  erilaiset  mausteet  ja  maustetut  ruuat, 

oletettavasti  uskotaan  tulisen  ruuan  herättävän  tulisia  intohimoja.  Salomonsaarilla  kasvaa  villi 

inkiväärilaji,  jota paikalliset  pitävät hyvin tehokkaana.  Myös mucca-mucca-kasvin hienonnettuja 

siemeniä  voidaan  käyttää  samassa  tarkoituksessa.  Kamerunilaisten  keksintö  puolestaan  on 

johimbiini,  jota  saadaan  erään  afrikkalaisen  puun  kaarnasta.  Samalta  Gabonin  ja  Kamerunin 

alueelta  on  peräisin  ehkä  runsain  kokoelma  erilaisia  afrodisiakoja  sekä  myös  niiden  suurin 

kulttuurinen  arvostus.  Tieteellinen  todistus  kuitenkin  aineiden  todellisista  vaikutuksista  puuttuu. 

Suomessa myydään superfoodina ja  myös seksuaaliseen halukkuuden hoitoon Maca-jauhetta  eli 

Perun ginsengiä. Jauhetta mainostetaan käytetyn jo muinaisten Inkojen aikana sekä ruokana että 

lääkinnällisiin  tarkoituksiin.  Sen  uskotaan  paitsi  kohentavan  seksuaalista  halukkuutta,  myös 

lievittävän impotenssia ja tasoittavan elimistön hormonitasoja sekä miehillä että naisilla. Tuotetta 

myydään muun muassa luontaistuotekaupoissa. (Gregersen,1993, 347-348; Maca-jauhe-info, 2011.) 

Anafordisiakat  puolestaan  ovat  lääkkeitä  tai  aineita,  joiden  käyttö  vähentää  seksuaalista 

kiihottumista  tai  hävittää  sen  kokonaan.  Näitä  on  käytetty muun muassa  Rooman vestaalien  ja 

buddhalaisten munkkien keskuudessa. Länsimaissa salpietari on eniten käytetty vastaava valmiste, 

vaikka se onkin diureettinen aine, jolta todelliset vaikutukset puuttuvat. (Gregersen, 1993, 347.) 
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Suuteleminen  eroottisena  tekona  on  tunnettu  melkein  kaikkialla  lännessä  sekä  arabi-  ja 

hindumaailmassa.  Joissain  yhteiskunnissa  se  on kuitenkin täysin tuntematon tai  vastenmielinen, 

kuten  Etelä-Afrikan  Thongilla.  Persialaisen  erotiikan  käsikirjan,  Tuoksuvan  puutarhan,  mukaan 

ainoa  suudelma,  joka  oikeutetusti  kuuluu  yhdynnän  seuraan,  on  ”ranskalainen  kielisuudelma”. 

Itsetyydytystä pidetään yleensä nuorille normaalina, mutta aikuisille saatetaan naureskella.  Jotkin 

kulttuurit  ja  uskonnot  suhtautuvat  siihen  kielteisesti.  Itsetyydytys  tekopeniksen  kaltaisia 

apuvälineitä käyttäen tiedetään kuitenkin poikkikulttuurisesti yleisenä naisten tapana. Fallismi eli 

seksuaalisuuden  tai  hedelmällisyyden  palvonta  on  miehen  tai  naisen  (kustismi,  Gregersenin 

keksimä termi) sukuelinten palvontaa. Fallismi on näistä huomattavasti yleisempää. Esimerkkinä 

tästä on hindujen linga-yoni-palvonta, jossa fallos edustaa jumala Shivaa ja yoni, johon linga on 

joskus työnnetty, edustaa yleensä jumalatar Shaktia. Yhdessä nämä edustavat sukupuoliyhdynnän 

pyhyyttä. Japanissa shintolaisuuteen kuuluvat falliset kultit ovat hyvin suosittuja ja fallisia merkkejä 

tapaa siellä kaikkialla maaseudulla. Vuonna 1972 Japanin hallitus halusi kieltää falliset seremoniat, 

mutta sekä seremoniat että temppelit ovat yhä voimissaan. (Gregersen, 1993, 361-365.)

Syntyvyydensääntely, ehkäisy ja abortti: Lähes kaikkialla maailmassa yhteiskunnat ovat kehittäneet 

tapoja  säännöstellä  väestönsä  suuruutta.  Keskeytetty  yhdyntä  lienee  näistä  kaikkein  tunnetuin. 

Monissa  yhteiskunnissa  tunnetaan  eri  tapoja,  joilla  on  yritetty  saada  sperma  pois  vaginasta: 

Kavirondo- naiset nousevat yhdynnän jälkeen seisomaan ja ravistelevat itseään nykivästi, Zande- 

naiset puolestaan läimäyttelemällä takamustaan. Abortti on monissa yhteiskunnissa sallittu, toisissa 

jopa instituoitu, ja ylipäätään sitä esiintyy maailmanlaajuisesti. Metsästys ja keräilyryhmillä on ollut 

useita  kasvi-  ja  eläinkunnasta  saatavia  myrkkyjä,  jotka  ovat  aiheuttaneet  keskenmenon.  Myös 

vatsan tiukasti sitomista, suoranaista väkivaltaa tai teräviä tikkuja on käytetty tähän tarkoitukseen. 

Abortointi  näyttäytyy tehokkaimpana alkukantaisena väestönkasvun säätelytekijänä kuin mikään 

muu menetelmä. (Gregersen, 1993, 350.)

Homoseksuaalisuus:  Kinseyn  ja  hänen  kumppaneidensa  työ  Yhdysvalloissa  on  osoittanut,  että 

erittäin  monien  itseään  puhtaasti  heteroseksuaalisena  pitämän  ihmisen  elämänvaiheisiin  liittyy 

homoseksuaalisia  kokemuksia.  Lesbosuhteita  tutkimuksissa  tuskin  edes  mainitaan,  ja  niistä 

tiedetään  olemattoman  vähän  poikkikulttuurisestikin.  Niitä  on  todennäköisesti  esiintynyt,  mutta 

tarkempia tietoja ei ole saatavilla. Länsimaissa homoseksuaalien miesten vallitseva homoseksuaali-

suuden muoto on homofiilia, mutta poikkikulttuurisesti  se on erittäin poikkeuksellinen ja varsin 

myöhään syntynyt  ilmiö.  Homofiiliaan liittyy puolisoiden välinen tasa-arvoisuus  ja  romanttinen 

toisiinsa kiintyminen. Tämän uskotaan tulleen mahdolliseksi miesten välillä vasta 1700-luvulla, kun 
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Englannin  yläluokan  perheissä  tapahtui  rakenteellinen  muutos,  joka  sitten  levisi  Euroopan  ja 

Amerikan vallitsevaksi perhestruktuuriksi.  Homofiiliaa pidetään ennen kaikkea pohjoiseurooppa-

laisena,  sekä  englantia  ja  saksaa  puhuvien  maiden  ilmiönä.  Muualla  maailmassa  yleisemmät 

homoseksuaalisuuden muodot on pederastia (partnerien välillä vallitsee huomattava ikäero toisen 

ollessa noin parikymmenvuotias) ja panthisimi (passiivisen osapuolen roolinvaihdos, jolloin tämä 

on  usein  transvestiitti  tai  ei  jollain  muulla  tavalla  esitä  maskuliinista  roolia).  Primitiivisissä 

yhteiskunnissa anaaliyhdyntä näyttää olevan tavallisin seksin muoto homoseksuaalien keskuudessa, 

ja  melko  yleinen  on  myös  peniksen  hierominen  passiivisen  osapuolen  reisien  välissä. 

Yhdysvalloissa yleisin muoto on suuseksi. (Gregersen, 1993, 336-338, 345, 360, 358-359.)

4. NAUTINNON AVAIMET: VIISAUTTA MAAILMALTA

Maailman kulttuurit kätkevät sisäänsä paljon seksuaalista viisautta, joka kumpuaa vuosituhansien 

takaa.  Monenlaiset  traditiot  elävät  mukana  eri  kansojen  tarinoissa  ja  teoissa,  mutta  erityisesti 

elämään ovat jääneet varsinaiset kirjoitetut ja painetut teokset. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita 

Persian ”Tuoksuva Puutarha” tai japanilaisten tyynynaluskirjat, mutta ainakin länsimaissa kuuluisin 

eroottisen tradition opas lienee Intialainen Kama Sutra. Euroopasta ja länsimaista saattaa puuttua 

oma  vastaava  eroottisen  kirjallisuuden  perinne,  mutta  vanhan  maailman  oivalluksia  on  pyritty 

hyödyntämään  myös  meillä.  Seuraavassa  käyn  läpi  Kama  Sutraan,  tantrismiin  ja  henkisyyteen 

liittyviä idän viisauksia, jotka ovat herättäneet ajatuksia paitsi itsessäni, myös miljoonissa muissa 

ihmisissä ympäri maailmaa. Lukutaito ja aktiivinen tutkimus sekä työllensä vihkiytyneet ihmiset 

pitävät huolen, että ikiaikainen viisaus ei katoa, vaan voi olla osa meidän kaikkien elämää.

4.1 Kama Sutra

Yhden  hindutradition  mukaan  seksuaalisuus  sai  alkunsa  kun  jumala  Shiva  rakastui  omaan 

naiselliseen  aspektiinsa.  Keksintönsä  juhlistamiseksi  hän  laati  aiheesta  kymmenentuhatta  kirjaa, 

jotka Shivan palvelija Nandin tiivisti tuhanteen. Myöhemmät oppineet jatkoivat lyhentelyä kunnes 

päästiin  lopulliseen  Vatsyajanan  tiivistelmään,  joka  on  Kama  Sutra.  (Gregersen,  1993,  259.) 

Vatsyajanasta  ei  ole  olemassa  enää  tarkkoja  tietoja,  mutta  häntä  kuvataan  aikansa  liberaalina 

ajattelijana, todellisena seksuaalisen feminismin synnyttäjänä. Hän eli munkkina, mutta ymmärsi 

silti  ilojen päälle,  eikä vastustanut esimerkiksi esiaviollista seksiä.  Vatsyajana eli  aikana,  jolloin 

naisten oikeudet olivat heikot, mutta hän kannatti vahvasti tasa-arvoa seksissä, halua ja himoa sekä 

molemminpuolista  tarvetta  tulla  tyydytetyksi.  Vatsyajanan  Kama  Sutraa  pidetään  vanhimpana 

säilyneenä intialaisena kirjoituksena rakkauden taiteesta. (Chopra, 2006, 9-12, 24.)
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Kama Sutraan syventyneen intialaisen kirjailijan, Deepak Chopran (2006), mukaan Kama Sutra on 

ajaton  ja  käyttökelpoinen  hengellinen  eroottisuuden  opas  yhä  tänäkin  päivänä.  Erityisesti 

länsimaissa Chopra näkee ongelmana tavan erottaa seksi ja henkisyys toisistaan sekä uskontojen 

negatiivisen voiman, joka on hänen mukaansa verhonnut seksuaaliset nautinnot häpeän kaapuun. 

Uskonnoissa puhtaus tulkitaan usein vastakohtana seksuaaliselle vapaudelle ja nautinnolle. Kama 

Sutra voi Chopran mielestä toimia välineenä ja oppaana häpeän murtamisessa ja nautinnon lähteille 

pääsemisessä, sekä kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin lisääjänä hengellisen aspektinsa kautta. Kama 

Sutra  on  siis  paljon  muutakin  kuin  kuvitettu  seksiasento-opas.  Vaikka  se  on tekstiensä  suhteen 

osattava asettaa ajalliseen ja historialliseen kontekstiinsa,  neuvot nautinnon ääreen pääsemiseksi 

kestävät ajan hammasta. Kama Sutran ohjeissa korostuu itsetutkiskelun merkitys. Oma itseys löytyy 

muun muassa omien negatiivisten kokemusten työstämisen kautta. Itsensä löytäminen vaatii aikaa 

ja omaan seksuaalisuuteen panostamista. Koska seksuaalisuus on tärkeä osa minuutta, ei itseään voi 

täysin tuntea tai ymmärtää tutkimatta myös tätä puolta itsestään. (Chopra, 2006, 5-15, 20-24.)

Chopra  muistuttaa,  että  seksi  on  ja  pysyy  yhtenä  voimakkaimpana  hengellisenä  kokemuksena, 

jonka suurin osa ihmisistä kokee elinaikanaan. Tämän vuoksi siihen kannattaa panostaa, ja antaa 

seksuaalisuuden  näyttäytyä  omassa  elämässä  tieteenä,  taiteena  ja  tietysti  huikeana  nautintona! 

Kama Sutra toimii oppaana tutustumismatkalla omaan sieluun ja ruumiiseen. Tärkeintä on päästä 

oman henkisyyden äärelle tunnistaen häpeä nautinnon esteenä.  Chopran mukaan nykyaikana on 

unohdettu sielun läsnäolo, kehollisuus kaikkine aisteineen, kokonaisvaltaisuus. Helposti tavoitellaan 

rahaa, materiaa ja valtaa, ilman näkemystä kokonaisuudesta, ihmisen hyvinvoinnista. Kama Sutra 

nostaa hengellisyyden ja vapautumisen kaikkein korkeimmalle sijalle, joten todellinen teoksen opin 

hyödyntäminen haastaa pohtimaan omaa arvojärjestystä. Kama Sutra opettaa hetkeen pysähtymistä 

ja  siinä  elämistä  kaikki  viisi  nautinnon  aistia  avoinna.  Aistien,  sielun  ja  kehon  yhteyden  auki 

pitäminen ovat  olennaisen tärkeitä.  Oleellista on kokonaisuuden huomiointi,  ei  vain esimerkiksi 

sukupuolielinten alue. Chopran mielestä näitä taitoja voi oppia myös elämänkokemuksesta, kun iän 

ja kokemusten karttuessa löydetään ehkä lähemmäksi minuutta. Huomion arvoista Kama Sutrassa 

on se, että siinä ajatellaan kaikille löytyvän omanlaisensa tie nautintoon, intohimoon ja seksiin. 

Partnereiden  henkilökohtaisista  ja  yhteisistä  piirteistä  rakentuvat  parhaiten  juuri  heille  sopivat, 

nautinnollisimmat  seksiasennot.  Kama  Sutra  painottaa  esileikin  tärkeyttä  erityisesti  naisen 

nautinnossa ja orgasmissa, joskin myös syvää yhteyttä omaan partneriin pidetään hyvin tärkeänä. 

Mielenkiintoinen ja ehkä vähemmälle huomiolle jäänyt seikka Kama Sutrassa on sen paneutuminen 

eriasteiseen  sadomasokismiin;  teoksesta  löytyy  nimittäin  omat  lukunsa  niin  raapimiselle, 

puremiselle kuin piiskaamisellekin (Gregersen, 1993, 279; Chopra, 2006, 15-20,25-29, 40.)
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4.2 Tantrismi

Tantran  juuret  ovat  buddhalaisuudessa  ja  juontuvat  esibuddhalaisen  ajan  äitijumalattaren  ja 

maaemon palvonnasta  sekä  hedelmällisyysriiteistä.  Ajatteluun liittyy Jumalan  tai  jumalaisuuden 

löytämistä materiasta, hengestä ja seksistä. Buddhalaisuudessa kuten hindulaisuudessakin erotetaan 

miehisempi ”oikean käden tantra” ja naiseutta korostava ”vasemman käden tantra”. Tantra on paitsi 

filosofista  ajattelua,  myös  gurujen  johdolla  tapahtuvaa  pitkäjänteistä  käytännön  harjoittelua. 

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita (2011) tunnetaan holistisena parantajana, lähes 40 vuotta toimineena 

tantran  opettajana  sekä  käytännönläheisen  tantra-oppaan  kirjoittajana.  Hän  on  länsimaisesta 

taustastaan  huolimatta  viettänyt  suuren  osan  elämästään  Intiassa,  oppimassa  tantrismista  omalta 

gurultaan. Omakohtaiseen ja omien oppilaidensa kokemukseen nojaten hän uskoo vahvasti tantran 

voimaan  yksilöiden  ja  parisuhteiden  seksuaalisuuden  tukemisessa.  Tantran  avulla  voi  hänen 

mukaansa löytää itsensä,  omat  halunsa ja kyvyn pysähtyä hetkeen, siis  tuhat polkua nautintoon 

yksin ja erityisesti yhdessä kumppanin kanssa. Hänen teoksensa on kirjoitettu inspiroimaan seksin 

ja  sielun,  miehen  ja  naisen  sekä  rakkauden  ja  meditaation  yhdistymistä.  Jumalainen  seksi  ja 

seksuaalisuus ovat hänen mukaansa mahdollista löytää itsestä ja toisesta,  kun asialle vain antaa 

todellisen mahdollisuuden.  (Hattstein, 2005, 35-37; Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, 2011, 4.)

Tantrassa painotetaan oman kehon ja mielen yhteyden ymmärtämistä. Tätä tarvitaan, jotta ihminen 

pääsee tarkastelemaan omaa todellista hyvinvointiaan sekä seksuaalireaktioitaan.  Kokonaisuuden 

ymmärtäminen on olennaista:  miten  omaan kehoon vaikuttavat  ajatukset,  tunteet,  se  mitä  tulee 

syötyä ja juotua, missä asuu ja miten elämäänsä viettää. Seikkailu alkaa oman kehon hyväksynnällä 

ja rakastamisella, sillä kunnioitus omaa kehoa ja itseä kohtaan avaavat nautintojen mahdollisuuden. 

Mahasatvaa Ma Ananda Saritan mukaan koko ihmisen potentiaali  tulee esiin  vasta  kun hän on 

opetellut  rakastamaan  itseään.  Myös  toisten  ihmisten  rakastamisen  taito  kumpuaa  rakkauden 

taidosta itseä kohtaan. Rakastamisen taitoa on kuitenkin opeteltava, se ei tule vain ulkoapäin. On 

opeteltava  katsomaan  itseään,  koskemaan  itseään,  kiinnittämään  huomiota  siihen  miten  itsestä 

puhuu, mitä itsestä ajattelee, miten itseään hoitaa. Tätä työtä ei kukaan muu voi tehdä kenenkään 

puolesta, se on siis vain opeteltava. Omaan kehoon tulisi kirjoittajan mukaan aktiivisesti tutustua, 

tutkia peilillä ja kosketuksilla, itsehyväilyllä, ottamalla vaikka kalenterista aikaa treffeille itsensä 

kanssa.  Kirjoittaja  kehottaa  käyttämään  itsetyydytyksessä  ääntä,  erilaisia  materiaaleja, 

koskettelemaan kehoa kaikkialta kaikin mahdollisin tavoin, fantasioimaan villisti ja päästämään irti 

kaikesta  maallisesta.  Tämä  kaikki  siis  vain  silkan  nautinnon  vuoksi!  (Mahasatvaa  Ma  Ananda 

Sarita, 2011, 12-19, 40.)
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Mielenkiintoista kirjoittajan teoksessa on hänen kuvauksensa siitä, että tapa jolla nainen jo lapsesta 

lähtien on oppinut tuottamaan itselleen orgasmin, kertoo miten hän tavoittelee orgasmia kumppanin 

kanssa. Tässä viitattiin siihen, että joillekin esimerkiksi klitoriksen hierominen voi olla ratkaisevaa 

orgasmille  itsetyydytyksessä,  ja siten myös rakastellessa.  Tähän liittyvät  myös asennot tai  muut 

olosuhdetekijät. Mikäli itsetyydytys tapahtuu aina tietyllä tavalla, asettaa se samantyyppisiä ehtoja 

orgasmin  saavuttamiseen  myös  partnerin  kanssa.  Kirjoittaja  kannustaakin  kokeilevaan  ja 

monipuoliseen sooloseksiin, sillä mitä enemmän keinoja nautinnon saavuttamiseen on yksinään, sitä 

enemmän niitä löytyy myös partnerin kanssa. (Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, 2011, 40-41.)

Tantran  opit  ohjaavat  pysymään  tietoisesti  läsnä  nykyhetkessä,  ja  nauttimaan  kahden  kehon  ja 

kahden sielun kohtaamisesta, toisiinsa sulautumisesta. Ennen tätä ja sen lisäksi tarvitaan kuitenkin 

toistuvia  rakkauden  tekoja  parisuhteessa.  Mahasatvaa  Ma  Ananda  Sarita  kehottaa  antamaan 

huomiota suhteelle, yhteiselle ajalle, laiskottelulle ja häiriöttömälle kahdestaan ololle. Nautiskelu on 

tärkeää, sitä pitää vain osata priorisoida elämässä. Tärkeää on myös arvostaa kumppania monin ja 

oikeastaan kaikin mahdollisin tavoin; verbaalisesti, kosketuksella, lahjoilla, katsekontaktilla, halulla 

olla  hänelle  hyvä  millä  tahansa  tavalla.  Tutunkin  ihmisen  kanssa  on  syytä  käydä  treffeillä, 

seikkailla, tehdä jotain hauskaa ja yllättävää yhdessä. Keskustelun ja koskettelun tärkeys korostuu, 

toistuva  jokapäiväinen  läheisyys.  Nautintoa  ja  parisuhdetyytyväisyyttä  käsiteltäessä  myös 

ristiriitojen käsittelytaidot nousevat esiin.  Rakastelun hetkellä ei kaivata häiriötekijöitä, ei ulkoisia 

eikä  sisäisiä.  Meditatiiviseen  tietoisuuteen  liittyy  taito  hetkessä  olemiseen  ja  toisaalta  irti 

päästämiseen. Jotta tunteiden energia kulkisi vapaasti, täytyy olla kosketuksissa omien tunteidensa 

kanssa.  Sama  liittyy  aistien  energiaan.  Kehon  energia  sekä  orgasmi  voivat  nostaa  pintaan 

vahvojakin tunteita ja reaktioita, kuten vihaa, kyyneleitä tai naurua. Erityisesti orgasmin hetkellä irti 

päästäminen sekä itsensä ja kontrollinen kadottaminen korostuvat. Mahasatvaa Ma Ananda Sarita 

painottaa  teoksessaan  molemminpuolista  nautintoa,  mutta  ohjaa  erityisesti  kehittämään  naisen 

nautintoa, sillä naisen orgasmeilla on tiettävästi enemmän mahdollisuuksia. Hänen mukaansa naisen 

orgasmi on usein voimakkaampi, kun sitä edeltää koko kehon kiihottuminen. Esileikkiin tulisikin 

kirjoittajan mukaan panostaa erityisen paljon. Myös jo orgasmin saavuttamisen jälkeen naisen keho 

jää ainakin 20 minuutiksi pre-orgastiseen tilaan, jolloin uuden orgasmin saaminen on helppoa ja 

tarjoaa  valtavasti  usein  hyödyntämättömiä  mahdollisuuksia  uuteen  nautintoon.  (Mahasatvaa  Ma 

Ananda Sarita, 2011, 8-9, 47-50, 82-126, 180.)

Keit  Sherwood  (2011)  on  kokenut  chakra-terapeutti  ja  kirjailija,  joka  näkee  syvemmän  ja 

suuremman nautinnon kokemisen kaikkien pariskuntien mahdollisuutena.  Kumppanin ei  tarvitse 
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hänen mukaansa olla täydellinen, sillä keskinäinen rakkaus ja seksuaalinen kemia riittävät, kaiken 

muun voi yhdessä opetella. Myös hän kehottaa tutkimaan omaa menneisyyttä ja omia seksuaalisia 

kokemuksia, jotta erilaiset esteet voitaisiin paikallistaa ja poistaa. Teoksessaan hän tarjoaa ohjeita 

näiden seksuaalista nautintoa häiritsevien taakkojen poistoon. Sherwood opastaa tietoisen läsnäolon 

käyttöön aina kun jaetaan nautintoa, rakkautta, intiimiyttä ja iloa partnerin kanssa. Hänen mukaansa 

yhteys  omaan seksuaalienergiaan  ja  kyky olla  läsnä  hetkessä  heijastuvat  laajemminkin  ihmisen 

elinvoimaisuuteen,  luovuuteen,  hyvinvointiin  ja  tyytyväisyyteen.  Positiivinen  voima  voidaan 

valjastaa  viemään  arkisten  murheiden  yläpuolelle  ja  vaikuttamaan  positiivisena  kehänä  yksilön 

kaikkeen elämään. (Sherwood, 2011, 1-6.)

5. POHDINTA

Nojatuolimatka  seksuaalisuuden  maailmaan  on  ollut  mielenkiintoinen,  paikoin  hämmentävä  ja 

tietomäärältään yltäkylläinen. Aihe on vienyt mukanaan, ja tuntuu että kaikesta tiedon etsimisestä ja 

löytämisen ilosta huolimatta näin laajaa kokonaisuutta voi onnistua vangitsemaan lopputyöhön vain 

pienen pintaraapaisun verran. Silti olen vaikuttunut kaikesta siitä moninaisuudesta, jota maailman 

seksuaalikulttuurit  kätkevät  sisäänsä.  Lopputyöprosessin edetessä on tullut  selväksi,  että mikään 

omassa kulttuurissamme harvinaiseksi mielletty asia tai ilmiö ei todellisuudessa sitä koko maailman 

mittakaavassa ole. Normaaliuden käsitteen voi siis todella mieltää kulttuurisidonnaiseksi. Matka ei 

ole vienyt pelkästään maailman eri kolkkiin, vaan myös oman lajimme ja maanosamme historiaan, 

jossa  monella  tavalla  kuitenkin  olemme  samojen  esi-isien  jälkeläisiä.  On  ollut  hienoa  löytää 

erilaisuutta ja moninaisuutta, mutta vähintään yhtä hienoa on ollut huomata, miten samanlaisia ja 

yhteneväisiä  ihmiskuntana kuitenkin olemme.  Samat inhimilliset  tarpeet  ja  voimat  liikuttavat  ja 

yhdistävät ihmisiä kaikkialla. Maailman suuret uskonnot eroavat joiltain näkemyksiltään paljonkin 

toisistaan, mutta toisaalta myös samankaltaisuutta voidaan havaita yli kulttuurien ja maan rajojen. 

Tämä antaa toivoa,  iloa  ja  uskoa,  sillä  ihmiset  on luotu sosiaalisiksi  olennoiksi  toinen toistaan 

varten. Mikä muu voima voisikaan olla yhtä mahtava ja voimakas kun seksuaalisuuden voima? 

Seksuaalisuuden maailmaan voi tutustua lähtemällä tutkimusmatkalle maapallon eri puolille, mutta 

toisaalta  siihen  voi  sukeltaa  myös  liikkumatta  metriäkään,  uppoutumalla  vain  omaan  sisäiseen 

maailmaansa.  Tämä moniulotteisuus  on  mieletön  mahdollisuus  kaikille,  ja  sen  oivaltaminen  on 

itselleni ollut tämän päättötyöprosessin parasta antia.

Alun perin lähdin etsimään ja jäljittämään nautintoa eri puolilta maailmaa. Täytyy myöntää, että 

olin  aika hämmästynyt  siitä  voimasta,  jolla  aina tunnuin  törmäävään uskontoihin  kulttuurien ja 

seksuaalisuuden määrittäjänä. Tarkemmin uskontoihin tutustumalla voin kuitenkin todeta, että myös 
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oman  maamme  uskonnollinen  tausta  vaikuttaa  omaan  kulttuuriimme  varsin  voimakkaasti, 

kuuluimmepa kirkkoon tai emme. Tällä tarkoitan sitä, että näen paljon yhtäläisyyksiä luterilaisessa 

uskonnollisessa  ajattelussa  ja  esimerkiksi  Suomalaisen  yhteiskunnan  laeissa,  tavoissa  ja 

tottumuksissa. Uskonnollinen tausta siis vaikuttaa kulttuuriin, vaikka sitä ei tule niin usein ajateltua. 

Mielenkiintoista  on  myös  havaita,  että  luterilainen  ajattelu  vaikuttaa  myös  omiin  ajatuksiini, 

asenteisiini ja jopa ennakkoluuloihin. Ehkä siksi on toisinaan niin vaikea ymmärtää jonkin toisen 

kulttuurin  ja  uskonnon  vaikutuspiirissä  eläviä  ihmisiä,  esimerkkeinä  vaikka  moniavioisuus  tai 

toisaalta  ehdoton  ikiaikaisen  ja  liikkumavarattoman  näkemyksen  noudattaminen  oman 

seksuaalisuuden  ja  nautinnon  estäjänä.  Suomi  ja  suomalainen  kulttuuri  eivät  ehkä  vielä  ole 

lähelläkään sitä avarakatseisuuden ja seksuaalisen vapauden tyyssijaa, joksi kansakuntana voimme 

kehittyä,  mutta  ymmärrän  nyt  paremmin  myös  sitä  tiettyä  seksuaalisuuteenkin  liittyvää 

liikkumavaraa,  jonka oma taustamme selkeästi  meille  tarjoaa.  On siis  mahdollisuus olla sangen 

tyytyväinen, että ylipäätään voimme ainakin pintapuolisesti ottaa selvää eri kulttuureista. Tarkoitan 

tällä esimerkiksi sitä, että naisena olen lukutaitoinen, minulla on mahdollisuus opiskella seksologiaa 

ja elää tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jossa itse voin vaikuttaa puolisoni valintaan, seksuaalisuuteni 

toteuttamiseen  ja  kokemaani  nautintoon.  Tämä meille  itsestään  selvä  asia  ei  ole  sitä  läheskään 

kaikille maailman ihmisille.  Hienointa on, että voimme myös ammentaa kaikesta siitä maailmassa 

esiintyvästä moninaisuudesta itsellemme juuri ne osat, jotka omimmalta tuntuvat. Meillä on lupa 

nauttia, eikö niin?

Tehty nojatuolimatka ja koko Sexpon seksuaalineuvojakoulutus ovat paljastaneet minulle, että lupa 

nautintoon  ei  ole  itsestäänselvyys  missään,  ei  edes  oman  kulttuurimme  piirissä.  Mikään  kohta 

seksuaalisuuden  alueella  ei  ole  mustavalkoinen  yksinkertaisuudesta  puhumattakaan.  Siksi 

seksologian ammattilaisia varmasti koulutetaankin, jotta ilosanomaa omasta ja muiden mahtavasta 

elämän  eliksiirivoimasta,  seksuaalisuudesta,  voitaisiin  viedä  eteenpäin.  Myös  haasteet  ja 

solmukohdat  kuuluvat  elämään,  ja  monille  niistä  voidaan  yleensä  jotain  tehdä,  vähintäänkin 

asennetasolla. Omasta kuplastaan on hyvä kurkistaa välillä ulos, jotta toisaalta ymmärtäisi oman 

onnekkuutensa, mutta myös oppiakseen lisää sekä itsestään että muista. Seksuaalisuuden alueella 

varmasti toisinaan turvaudutaan ja turhaudutaan kuviteltuihin normaaliuden ja sopivuuden rajoihin. 

Tässä maailma seksuaalikulttuureineen tarjoaa oivan ja rajattoman matkakohteen, josta jokainen voi 

löytää  jotain  uutta.  Tuntuu  mielenkiintoiselta  myös  pyöritellä  itselleen  vieraita  näkemyksiä, 

koskivatpa  ne  sitten  uskontoja  tai  villejä  seksiorgioita.  Koen  vahvasti,  että  jokaisessa  uudessa 

asiassa  ja  ilmiössä  on  enemmän  pureskeltavaa,  kuin  ensisilmäys  antaa  olettaakaan.  Yritin 

nojatuolimatkani aikana aidosti päästä eri kulttuurinedustajien maailmaan, ja aina siellä näkyi jotain 
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positiivista, innostavaa ja uutta. Tällä tarkoitan ennen kaikkea sitä, että kaikilla ilmiöillä todella on 

monta eri puolta, ja jos pystyn itse saamaan uusia näkökulmia, voin helpommin tarjota niitä myös 

seksuaalineuvonnan asiakkaille. Ihmissuhdetyössä tarvitaan empatiaa, mutta silti ei ole mahdollista 

kokea täysin toisen ihmisen tunteita, ymmärtää toista ihmistä juuri hänen lähtökohdistaan. Aina voi 

kuitenkin kehittää itseään ja altistua uusille näkökulmille, kokemuksille ja toisinaan myös silkalle 

tiedolle. Ihmisen mieli on onneksi uudelleen muovattavissa.

Seksuaalineuvonnassa  voin  hyödyntää  nojatuolimatkalta  saamaani  tietoa  esimerkiksi  siten,  että 

johdatan asiakkaani maailman seksuaalikulttuureista kumpuavan tietotulvan äärelle poimimaan siitä 

kutakin ihmistä puhuttelevia asioita.  Joskus apu löytyy toki läheltä ja käytännön asioista,  mutta 

toisinaan  uskon  olevan  tarvetta  myös  isomman  perspektiivin  tarkastelulle.  Nautinnon  avaimet 

voivat löytyä vaikkapa itämaisesta ja tantsrisesta seksuaalienergiasta,  yksinkertaisimmillaan vain 

hetkeen pysähtymisestä ja ajan raivaamisesta omalle seksuaalisuudelleen. Joku saattaa saada avun 

jo  pelkästä  tietoisuudesta,  että  ei  ole  yksin  mieltymystensä  tai  haaveidensa  kanssa,  vaan 

hengenheimolaisia  löytyy  jostain  muulta  päin  maailmaa,  ehkä  varsin  läheltäkin.  Toisaalta  eri 

uskontojen  ja  pidättyväisempien  kulttuurien  tuntemus  antaa  mahdollisuuden  ymmärtää  sellaista 

asiakasta, jonka haasteet nousevat tästä taustasta. Uskontoja tuntuu yhdistävän tietty positiivinen 

usko ihmiseen ja seksuaalisuuden pyhyyteen,  vaikka ihmisten käyttäytymistä  haluttaisiinkin sen 

avulla myös ohjailla. Hengellinen ulottuvuus on ihmisille varmasti luontainen, sillä uskonnoista ja 

elämänkatsomuksista etsitään myös itselle turvallisia rajoja. Iloitsen kuitenkin siitä, että monen eri 

uskonnon  ja  kulttuurin  piirissä  tarjotaan  ihmiselle  mahdollisuutta  pohtia  olemistaan  ja 

seksuaalisuuttaan,  jolloin  oma  taustakin  voi  antaa  syvyyttä  ja  merkitystä  elämälle.  Monen  eri 

uskonnon  piirissä  on  jouduttu  vastaamaan  tämän  päivän  haasteisiin  ja  kysymyksiin,  ja  on 

ilahduttavaa tietää,  että myös ikivanhat uskomukset ja perinteet voivat ajan saatossa muuttua ja 

siten vastata paremmin ihmisten tarpeisiin. Mitä eri uskonnoista sitten pitäisi tietää ja miten niihin 

suhtautua? Eksperteiksi tällä saralla ei voi tulla hetkessä, mutta uskon että asiakkaan kunnioittavalla 

kohtaamisella ja häneltä itseltään asioita kysymällä voi päästä ainakin hyvään alkuun. Kuunnella ja 

keskustella  voi  varmasti  aina,  vaikka  ei  itse  kyseisen  taustan  edustaja  olisikaan,  onhan asiakas 

kuitenkin läsnä oleva itsensä ja tilanteensa paras asiantuntija.

Minua on aina kiehtonut itämainen viisaus, sen henkisyys ja kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä 

ja  hänen  hyvinvoinnistaan,  myös  seksuaalisuuden  suhteen.  Tämän  lopputyöprosessin  tiimoilta 

perehdyin  aiheeseen  jonkin  verran,  ja  koen  sen  jättäneen  minuun  kytevän  innostuksen.  Oli 

mielenkiintoista huomata, että monet Kama Sutran ja tantrismin näkemykset ovat oikeastaan aika 
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yksinkertaisia ja hyvin tutun kuuluisia, sillä samanlaisista menetelmistä olemme keskustelleet jo 

seksuaalineuvoja—koulutuksen aikana. Omaan itseen ja seksuaalisuuteen tutustumiseen tarvitaan 

aitoa halua ja aikaa,  ja matka voi viedä juuri  niin  syvälle minuuteen kun on valmis kulloinkin 

menemään. Mielestäni monet lähdemateriaalin ohjeet olivat juuri sitä, mitä seksuaalineuvojakin voi 

työssään antaa. Ennen kaikkea on lupa nostaa oma seksuaalisuus, halu ja nautinto jalustalle, on jopa 

suositeltavaa  lähteä  niitä  työstämään.  Omasta  ja  kumppanin  kehosta  saa  nauttia,  on  terveellistä 

päästää välillä irti kaikesta arkisesta kiireestä ja stressistä. Tehtävä ei tietysti ole helppo, mutta alku 

on jo se että on lupa tähän kaikkeen. Toivoa antavana näen myös sen, että jokainen voi aloittaa juuri 

siitä kohtaa kun haluaa,  uskomattomien nautintojen tyyssija ei  ole  kenenkään ulottumattomissa. 

Oman  seksuaalisuuden  haltuunotto  on  asenne-  ja  taitoharjoittelua,  jossa  askeleet  voivat  olla 

pieniäkin, ja niitä voi toteuttaa tarvittaessa myös seksuaalineuvojan luona. Sekään ei ole este, ettei 

itsellä  ehkä  ole  suuntakaan  tiedossa,  aina  voidaan  ammentaa  ja  lainata  muiden  ajatuksia  ja 

näkemyksiä, ja soveltaa niitä sitten omassa tilanteessa.

Ollakseni oikea ammattilainen tarvitsen jatkuvasti  uutta tietoa ja uusia näkökulmia.  Seksologian 

kentällä  tämä  tarkoittaa  myös  eri  ilmiöihin  liittyviin  erilaisiin  näkökulmiin  ja  perusteluihin 

tutustumista. Asiat eivät ole mustavalkoisia, oikeita tai vääriä, normaaleja tai epänormaaleja. Minun 

tehtäväni on tutustua vaihtoehtoihin, jotta voin tarjota niitä myös asiakkailleni. Seksuaalisuus on 

niin laaja käsite, ettei sitä helposti pysty edes määrittelemään tyhjentävästi. Siksi voisikin ajatella, 

että  mitä  suurempi  kokonaiskuva  jostakin  asiasta  syntyy,  sen  totuudenmukaisempi  se  on. 

Moninaisuus seksuaalisuuden alueella on kuitenkin valtaisaa, ja olen varmasti vasta oman matkani 

alussa.  Tämän  työn  tekeminen  osoitti  omalta  osaltaan,  että  maailma  on  täynnä  useita  todella 

mielenkiintoisia ilmiöitä ja asioita, joista olisi tärkeää tietää enemmän. Erityisesti jäin pohtimaan 

sinkkujen asemaa ja kokemuksia eri puolilla maailmaa, kun monin paikoin perhe ja lapset nostetaan 

niin  voimakkaana ihanteena esiin.  Toisaalta  myös seksuaali-  ja  sukupuolivähemmistöjen tilanne 

maailmassa kiinnostaa, sillä historiasta ja oikeastaan vielä nykypäivästäkin löytyi niin vähän tietoa 

heidän elämästään. Ehkä lähden tutustumaan seuraavaksi näihin asioihin tarkemmin. Tahdon myös 

pitää  kiinni  nautinto-teemasta,  itseni  ja  tulevien  asiakkaiden  vuoksi.  Oikeakin  matkakuume 

kutittelee,  haluaisin  mahdollisimman  pian  päästä  paikanpäälle  jonnekin  uuteen  maahan  ja 

kulttuuriin. Matkaa odotellessa voin kuitenkin sulatella ja muistella tätä nojatuolimatkaa, jonne olen 

päässyt  paitsi  Sexpon  koulutuksen,  kouluttajien  ja  opiskeluryhmäni,  myös  kirjallisuuden, 

mielenkiintoisen tv-sarjan, upeiden maailmalla asuvien ystävieni sekä joustavan ja aina tukenani 

olevan perheeni ansiosta. Kiitos kuuluu teille kaikille matkakumppaneilleni!
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