
 

 

Jos pieni lapsi kysyy lisääntymisestä, hän on vahingossa nähnyt, vaikka 
vanhempien välistä rakastelua tai vahingossa pornoa? Miten aikuinen voi vastata 
lapselle? 

Lapset kyselevät elämään liittyvistä asioista sekä kuuntelevat ja tarkkailevat koko ajan 
ympäristöään. He kuulevat isommilta lapsilta erilaisia sanoja ja kysyvät ehkä niiden merkitystä 
läheiseltä aikuiselta. Tai he ovat nähneet mainoksen tai vilauksen aikuisten ohjelmasta, jossa on 
hänelle käsittämättömiä aikuisseksuaalisuuteen liittyviä asioita. Aikuisten täytyy suojella lapsia 
heille kuulumattomilta sisällöiltä medialaitteilla ja elävässä elämässä, mutta aina se ei ole 
mahdollista. Voi käydä vahinkoja. Lapsi näkee vilahduksen vanhempien välisestä hellästä hetkestä 
ja pelästyy tai kummastuu. Isomman lapsen kännykästä näyttämä pornovideon välähdys ahdistaa. 
Miten aikuisena näissä tilanteissa voi toimia lasta tukien? 

Miten lapset saavat alkunsa? 

"Reilu kaksivuotiaamme kysyi, miten vauva on mennyt äidin mahaan. Kerroin, että isi on laittanut 
siemenen äidin vatsaan ja siitä on alkanut kasvaa vauva." Tämä on esimerkki, miten vanhempi on 

kertonut lisääntymisestä pienelle lapselle. 

Mistä lapset saavat alkunsa? Se on aihe, josta lapset puhuvat keskenään. Ympärillä on raskaana 
olevia ihmisiä, isommat lapset kertovat asioita pienemmille. Koulussa vasta usein 5.-6.-luokan 
biologiassa otetaan lisääntyminen esiin. Usein vanhemmat lapset kertovat siitä pienemmille. Jos 
tieto on lasten kertomusten varassa, se voi olla hyvinkin erikoista ja muuttua matkalla. Kannattaa 
olla turvallinen, luotettava ja läheinen aikuinen, joka puhuu näistä asioita lapselle ja mielellään 
ennen kouluikää.  

Vanhemmat ovat kyselyssämme (Pusuhippaa, lääkärileikkejä ja haikaravauvoja 2014) usein 
nostaneet tämän aiheen, että he eivät löydä sanoja. Miten nämä asiat selitetään ikätasoisesti? 
Mitkä ovat sopivat sanat ja lauseet pikkulapselle? Vanhemmat toivovat saavansa sanasta sanaan 
malleja puhua näitä asioita, jotka herättävät aikuisessa voimakkaan tunnevasteen. Ne tiedetään 
tärkeiksi puhua jo pienelle lapselle, mutta koetaan hyvin vaikeiksi selittää.  

Tarvitaan harkittu ja asiallinen tapa puhua näistä aiheista. Silloin jokaisen vanhemman tai 
ammattilaisen ei tarvitse yrittää keksiä sanoja ja tapoja itse. 

Ammattilaiset usein myös miettivät, että miten eri perheet kertovat tai haluaisivat kerrottavan 
näistä asioista lapsilleen. Kuitenkaan yhteistä mietintää tai keskustelua ei synny muun muassa 
perinteen puutteen vuoksi. 



Olisi tärkeää, että ammattilaiset ja perheet kertoisivat kaikki saman suuntaisesti asioita, jotta 
kaikilla lapsilla olisi kehitystasonsa mukaista tietoa.  

Olisi myös hyvä kertoa kaikille moninaisista perheistä, monista tavoista saada vauva tai tulla 
lapseksi perheeseen.  

 

Lisääntyminen  

Lapsia kiinnostaa vauvojen syntyminen. Jotkut lapset kysyvät tarkemmin, mistä lapsi saa alkunsa, 

miten vauva menee vatsaan ja tulee sieltä ulos. Vauva voi alkaa kasvaa kohdussa, joka on vauvan 

koti naisen vatsassa. Siihen tarvitaan siemen aikuiselta mieheltä ja naiselta. Hedelmöityksessä tai 

lisääntymisessä aikuisten pimppi ja pippeli laitetaan yhteen. Aikuiset voivat tehdä niin, jos 

molemmat haluavat ja ovat päättäneet. 

Siemenet voidaan saada yhteen myös niin, että lääkäri laittaa ne koeputkessa yhteen ja asettaa ne 
naisen pimppiin vauvan kotiin. 

Lisääntymisessä on kaksi näkökulmaa. On tekninen puoli, että tarvitaan siemen isältä ja äidiltä ja 

siementen yhteen saattaminen eri keinoin. Toinen puoli on seksuaalisuus, seksi. Siitäkin lapset 

voivat kysyä. Näistä molemmista voi kertoa ikätasoisesti.  

Pimpin ja pippelin yhteiset jutut herättävät kummastusta ja tunteita pienissäkin lapsissa. Voit 
sanoa esimerkiksi, että mies ja nainen ovat alasti helliä toisilleen. Kannattaa kuvata ainakin sanalla 
tai parilla, että lapsen tekeminen on arvokas ja hieno juttu. Ei vain teknistä tai jotakin tyhmää, jota 
on pakko tehdä. Näin tarjoat myös oikean asenteen.  
 
 

Aikuisten seksi, rakastelu, yhdyntä 
 

Toisaalta on seksuaalinen toiminta eli seksi. 

Pitääkö lapsille kertoa siitä tarkemmin. Monet 

lapset kysyvät mitä on seksi, rakastelu, yhdyntä 

tai muut kuulemansa sanat. Jos lapsi kysyy mitä 

seksi on, voit sanoa, että seksi on aikuisten 

välistä läheisyyttä, josta kumpikin nauttivat. 

Silloin ollaan usein alasti ja hellitään monin 

tavoin. 

Tähän erityiseen yhdessäoloon, seksiin tai 
rakasteluun, liittyy paljon hellyyttä ja lähekkäin 

oloa. Se on aikuisten juttu, joka tuntuu heistä  

hyvältä ja jota kumpikin haluaa. Tätä erityistä hellyyttä ja lähekkäin oloa voivat aikuiset tehdä ihan 
huvikseenkin, jos niin haluavat. Koskaan ei ole pakko tehdä mitään, mitä ei halua. 

Seksiä voi olla monenlaista ja monenlaisten ihmisten välillä. Tieto kannattaa olla suppea ja ilman 

yksityiskohtia tai rajaamisia. Siinä ei sanota, kuka tekee ja mitä, koska se voi vaihdella. 



Voi sanoa, että ollaan usein alasti, tehdään asioita, jotka tuntuvat hyvältä, ollaan helliä. Seksistä 
voi puhua myös aikuisten leikkinä. Kyseessä on jotain, jota tehdään huviksi, eikä sitä kannata 
tehdä, jos se ei huvita. Lapset kyllä ymmärtävät, että aikuiset ovat erilaisia kuin lapset ja aikuisia 
huvittavat eri asiat kuin lasta. Aikuisten seksuaalista halua ei kuvata pienille lapsille. Ja lapsia 
suojellaan aikuisseksuaalisuuden kuvastolta ja videomateriaalilta. 

Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä, siementen yhteen saattaminen ja lisääntyminen, vauvan 
alku, sekä seksuaalisuus hellyytenä, läheisyytenä ja hyvänä pitämisenä. Voit myös sanoa, että 
vauva saa alkunsa toisiaan rakastavien aikuisten erityishalailusta. 

Joskus saattaa myös käydä vahinko ja lapsi näkee vahingossa vanhempien välistä rakastelua. 
Tällöin on tärkeää pahoitella asiaa lapselle ja kertoa, että molemmilla vanhemmilla oli mukavaa ja 
voi kertoa yllä olevia asioita mitä rakastelu on, lapsen kehitystason mukaisella tavalla.  

Eräs ala-asteen opettaja kertoo ”Eilenkin meinasi mennä yliaikaa ihan, kun juuri ennen kuin 

sanottiin näkemiin, tahdottiin tietää tarkasti, tarvitaanko aina ensin se seksi, jotta voi saada 

vauvan mahaan.” Lapset pohtivat ja kysyvät näitä asioita, mitä sekstaaminen tai seksi on. 

On tärkeää painottaa, että se on aina vapaaehtoista, se on hauskaa hellyyttä, sitä tehdään koska se 

on mukavaa. Sitä tehdään omassa rauhassa ja yksityisesti, ja joskus myös siksi, että halutaan 

vauva. 

Tärkeintä lapsen kehotunnekasvatuksessa on se, että lapsi voi avoimesti kysellä asioita turvalliselta 
ja luotetulta läheiseltä aikuiselta. Asiallinen, ikätasoinen totuus on aina paras tieto lapselle. 

 

Raskaus  

Lapsi tarvitsee siis tiedon siitä, että vauva kasvaa äidin 
vatsassa ja isältä saatu siemen laitetaan sinne 
vauvareiän kautta. Siihen tarvitaan mieheltä ja naiselta 
vauvan siemen. Näitä siemeniä voivat aikuiset myös 
lahjoittaa toisille, joilla ei ole niitä. Tällainen siemen voi 
siis tulla aikuisen miehen pippelin päästä ja naisella 
sellainen oma vauvansiemen syntyy massussa kerran 
kuukaudessa. 

Lapsia kiinnostaa se, kun vauva on vatsassa. Opeta 

lapsille yksinkertaisilla sanoilla mitä ovat raskaus, kohtu 

ja vauvan koti. Vauva kasvaa kohdussa monta 

kuukautta.  

Lapset voivat leikkiä raskautta, synnytystä ja vauvan 

hoitamista.  

Kun vauva on valmis syntymään, vauva syntyy naisen 

pimpistä usein pää edellä. Vauva voi syntyä myös 

keisarinleikkauksella, jossa lääkäri leikkaa vauvan ulos 

mahasta.  



Kerro myös, että kaikki aikuiset eivät halua tai voi saada lasta. 

”Raskauden aikana kerrottiin vauvojen tekemisestä, että isä laittaa siemenen äidin mahaan ja 
vauva tulee pimpistä ulos, kun ei mahdu olemaan mahassa. Samalla tuli käytyä läpi, että pimpissä 
on eri reikä pissalle ja vauvalle.” Vanhempi 2014 

”Avoimesti ja ikätasoisesti olemme asioista keskustelleet. Kaksosieni syntymästä kerroin, että 
lääkäri leikkasi pojat masusta koska sillä tavalla oli turvallisinta syntyä. Katsottiin arpea... Isosisko 
sitten kertoi pojille, että lapset yleensä syntyy pimpistä. Sitä pojat hetken nauroivat, mutta nyt 
tietävät ja ovat tyytyväisiä vastauksiin.” Vanhempi 2014 

 

Lapsi on nähnyt pornoa 

Suojaa lapsia ikätasoon kuulumattomilta tiedoilta, kuvilta sekä videoilta, sillä ne ahdistavat ja 
jäävät haittaamaan lapsen mieltä ja mielikuvitusta.  

Joskus lapsi kuitenkin on voinut nähdä pornoa, lyhyen tai pitkän pätkän tai vain yhden kuvan, 
esimerkiksi isomman lapsen kännykältä näyttämänä.   

Jos lapsi on järkyttynyt pornosta, hänellä on usein tarve puhua siitä. Anna lapsen puhua. Lapsi 
puhuu omin sanoin ja ymmärtää asiat lapsen tavoin. Kuuntele hänen näkemystään. Pelottavan 
asian puhuminen yhä uudelleen helpottaa lasta. 

Voit sanoa: ”Hyvä kun kerroit. Haluatko kertoa, mitä näit? Miltä tuntui nähdä sellaista? Sinulle ei 
olla vihaisia.”  

Nettipornossa voidaan näyttää hyvin kummallisia asioita. Lapsi saattaa pelätä, että siinä 
esiintyneillä ihmisillä oli hätä. Tai että kaikkien aikuisten pitää isona tehdä samaa, myös hänen. 
Videot tai lähikuvat aikuisista sukuelimistä ovat outoja. 

Lapselle voi sanoa, että porno on näyteltyä seksiä. Pienelle lapselle voi sanoa, että on videoita, 
joissa tissit ja pippelit heiluu ja näyttää tosi villiltä. Kerro asiasta aikuiselle.  

Kannattaa sanoa, että porno on eri asia kuin seksi. Tavallisen seksin kuuluu olla mukavaa ja 
vapaaehtoista. Se on aikuisten lähekkäin oloa, hellyyttä ja nautintoa. Yleensä ihmiset eivät tahdo, 
että heidän seksiään kuvataan. 

Painota lapselle, että pornon katselusta voi kieltäytyä, sanoa ei, en halua katsoa tuota, jos joku 
näyttää pornoa. Koskaan ei ole pakko jäädä katsomaan. 

 


