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WHO lij meäʹrtam seksuaalpeâmmʼmõʹšše 
kääuʹc äʹššvuʹvdded

Täʹst kaaunak kovvõõzz päärnai 
varddtoobdpeâmmʼmõõžž siiskõõzzâst

Maaiʹlm tiõrvâsvuõttorganisaatio WHO Euroopp vuʹvddkoontâr
õlmstõõʹtti eeʹjjest 2010 vuäʹppõõzz ”Seksuaalpeâmmʼmõõžž standaard Eurooppâst”.
(WHO puätt saaʹnin World Health Organisation).
Tõt lij vuäʹppõs veʹrǧǧniiʹǩǩid da äʹšštobddjid seksuaalpeâmmʼmõõžž siiskõõzzâst 
0-18-ekksaid. Vuäʹppõõzzâst čiõʹlǧǧeet tääʹrǩeld, måkam äʹššvuuʹdid da siiskõõzzid 
jeeʹres ââʹǩǩjooukid âlgg taʹrjjeed. Väestöliitto puk maall da materiaal vuâđđâʹvve 
täid vuäʹppõõzzid di snäätnas, tuʹtǩǩuum tiõttu.
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Varddtoobdpeâmmʼmõõžžâst 
lie kääuʹc äʹššvuʹvdded

Varddtoobdpeâmmʼmõš lij veiddsõs äʹšš. 
Tõõzz koʹlle kääuʹc jeeʹres äʹššvuʹvdded, 
koid feʹrttai ǩiõttʼtõõllâd päärnain. 
Teʹl peâmmʼmõš lij obbvälddsaž, 
riʹjttjeei da vuäʹppõõzzi meâldlaž.

Ko kõõččmõš lij siõm päärnain,
mainstet varddtoobdpeâmmʼmõõžžâst, 
jeät seksuaalpeâmmʼmõõžžâst. 
Varddtoobdpeâmmʼmõš-sääʹnn kovvad pueʹrben 
siõm päärnai ouddnummuž da taarbid.

Varddtoobdpeâmmʼmõõžž kääuʹc äʹššvuʹvdded lie:

1) Vardd da ouddnummuš
2) Tobddi
3) Õõldâsvuõtt, šiõǥǥ jääll da jiõččtåbdd
4) Pirrõs da jeeʹres oummu
5) Pueʹrrvââjjmõš da tiõrvâsvuõtt
6) Šõkknem
7) Noorm da nääʹl
8) Vuõiggâdvuõđ

Juõʹǩǩ äʹššvoudda koʹlle teâđ
da tääid, koid lij šiõǥǥ mättʼted päärnže.
Mättʼtõs âlgg leeʹd nåkam,
što tõt suäpp päärna ââʹǩǩtässa. 
Positiivlaž fiʹttjõõzz mättʼtummuš 
kooll še varddtoobdpeâmmʼmõʹšše 
da tõn pukid äʹššvuuʹdid.



1. Vardd da ouddnummuš
Juõʹǩǩ ooumaž lij jeeʹresnallšem. 
Päärnaž šiõhttlââtt jiijjâs vaʹrdde 
vuõiʹǧǧest da lij teâttvuâppai.

Päärna ouddnummšest lij kuvddlõõzzâst 
tobdstõõttmõš jiijjâs vaʹrdde.
Päärnaž mättââll ââʹnned vaardâs 
liikkummša da tääʹvtummša.
Son harjjtââll leeʹd õõutsââʹjest
da tåimmad nuuʹbbi oummuivuiʹm.
Päärna âʹsǩǩee, mååjjme leʹbe måtmešt nårdda.

Päärnaž lij luâđstes kuärǥast vaardstes
da šiõhttlââtt tõõzz äävmiõlin.
Son vuâmmaš še, što vardd taʹrjjad šiõǥǥ miõl. 
Ââʹsǩest išttâd åårrmõš, trooccmõš, nuäkkmõš, 
čeäǥǥummuš da poorrmõš tåbddje pueʹrren.

Vaard lie määŋgnallšem da määŋg vuâkksa. 
Päärna ǩeäʹčče tärkka oummi vaardid
da lie samai teâttvuâppai vaardi jeäʹrdõõzzin. 
Sij miõlid ǩeäʹsse jeäʹrdõõzz, kook õhttne 
âkka, leʹšǩǩeunna da jeeʹres jiõččvuõđid.
Sij miõlid ǩeäʹsse jeeʹres sooǥǥpieʹli jeäʹrdõõzz. 
Mättat päärna ââʹnned äärvast jiijjâs vaard 
di puki oummui jeeʹresnallšem vaardid.

Päärnai miõlid ǩeäʹsse še
vaard vueʹzz da tõi toiʹmmjummuš.
Päärnže nuuʹžnǩest jeällmõš di
tiss-, põškk- da puõckkääʹšš lie heʹrvves ääʹšš.

Maainâst päärnže äävnallšeld täi luâđlaž aaʹšši pirr.
Mättat, mõõk pääiʹǩ vaardâst lie suu jiijjâs. 
Tõid laaʹvjet peittad pihttsivuiʹm.
Mättat še, što nuuʹžnǩest jeällmõʹšše kooll privattvuõtt. 
Mušttâl seämmast, mäʹhtt päärnaž vuäitt ââʹnned huõl vaardstes, 
mäʹhtt ouddmiârkkân jiijjâs vaard põõzzât.



2. Tobddi
Päärna tåbdd viõusâs tobddjid.
Päärnaž mättââll tobddji vaaldšummuž.

Päärnai tobddi lie viõus
da sij čuäʹjte tobddjeez äävnallšeld. 
Mättat päärna vuâmmšed 
da priimmâd juõʹǩǩnallšem tobddjid. 
Mättat tobddjid nõõmid da mušttâl,
što jiijjâs tobddjid vuäǯǯ särnnad.

Tobddi kollʼje vaardâst,
pukin lij jiijjâs varddtoobd.
Tobddi vaajtâʹlle jeeʹres vuõʹjjin.
Juõʹǩǩkast lie jiijjâs tobddi.
Oummu vuäiʹtte tobddâd seämma vueʹjjest 
samai jeeʹresnalla.
Nuuʹbb tobddi ij vueiʹt muʹtted.

Lie määŋgnallšem tobddi.
Måtam tobddi tåbddje pueʹrren, 
nuuʹbb tåbddje neuʹrren.
Pukin tobddjin lie määinaz,
da puk tobddi lie lååvla.
Mättat päärnže, što tobddi, tuõivvi 
da huõl vuäiʹtte viikkâd tuâjaid.

Jiijjâs tobddjid vuäitt vaaikted.
Ko päärnaž mättai saaʹnid,
koivuiʹm son vuäitt mainsted tobddji pirr, 
suʹst lij hiâlpab vaaikted tobddjees.

Neuʹrren tåbddje ouddmiârkkân kaađâšvuõtt,
cõujj, peʹccel, maantõõttmõš, 
pââll da õhttnažvuõtt.
Tõi pääiʹǩ päärnaž mušttal,
mii lij hueʹneld.
Kuvddâl da lââʹdd päärna.
Mättat päärna seännad tobddjid,
kook tåbddje neuʹrren.
Mättat päärnže še kuånstid,
koivuiʹm son vuäitt âʹlmmeed tobddjid 
da rääuhtõõvvâd. 
Pukid tobddjid ij taarbâž viõuseed,
tõid vuäitt ouddmiârkkân puʹrǧǧeed liikkummša.

Leigga čiŋlmõõvvmõš ǩiõldlaž jurddjid
da tobddjid lij hääitlaž.

Mättat päärna nõõmted, vuâmmšed  
da viõuseed miõttlõs tobddjid. 
Pueʹrren tåbddjeei tobddi lie 
ouddmiârkkân

  rämm
  siõrr
  hääʹsǩõõttmõš
  naʹzvaanvuõtt
  tuʹǩǩummuš
  õʹhtte kuullmõõžž toobd
  späʹssballašvuõtt
  staanvuõtt
  toobd tõʹst, što lij

    räʹǩstum da primmum

Miõttlõs tobddi oouʹdee tiõrvâsvuõđ.

Mättat päärnže šiõǥǥ naaʹlid, 
koivuiʹm son vuäitt čuäʹjted naʹzvaanvuõđ 
da miõlstõõvvmõõžž. 
Maainâst tääʹssverddsânji 
miõlstõõvvmõõžžâst
seämma leʹbe jeeʹres sooǥǥbeälla,
sooǥǥpeäʹlest huõlǩani.



3. Õõldâsvuõtt, šiõǥǥ jääll 
   da jiõččtåbdd
Lij šiõǥǥ leeʹd päärnaž! Leäm loommi! 
Päärnaž tuʹtǩǩad da seârr da tobdstââtt 
nuʹtt juõʹǩǩ äšša, mii lij hääʹsǩ.

Hoiʹddjummuš, trooccmõš da kuõsktummuš 
oouʹdee päärna šiõǥǥ jiõččtååbd
da varddkoov.

Õõldâsvuõđâst naaudšummuš,
mâʹte siõrrheibbmõš da âʹsǩǩummuš,
oouʹdee päärna mättjummuž da pueʹrrvââjjmõõžž. 
Päärnaž vuäǯǯ šiõǥǥ miõl liikkummšest, 
nuäkkmõõžžâst, laauǥõõttmest da tõʹst,
što suu hoiʹddjet.
Poorrmõš, tissmõš
da pâškkmõš še poʹhtte täujja šiõǥǥ miõl.
Miõttlõs varddkovv šâdd še,
ko päärnaž tobdstââtt jiijjâs vaʹrdde
da tåbdd naaudšummuž määŋgnallšem 
kuõsktõõzzâst da tuejjummšest.

Staansõs õõldâsvuõtt da kuõsktõs 
ouʹdde päärnže saaǥǥ,
što suu priimât.
Kuõsktõs âlgg leeʹd miõttlõs äʹšš, 
tõt âlgg šõddâd pääkktää.
Päärna fyyslaž čuõʒʒtummuš 
da riõkkmõš lie hääitla päärnže.

Päärnaž ååcc täujja naaudšummuž
še jiijjâs vaard kuõsktõõllmest,
mâʹte vuõpti kuõsktummšest suõrmivuiʹm, 
njuuʹnn kuäivvmõõžžâst leʹbe
jiijjâs šõkknemneävvai kuõsktõõllmest. 
Tõk lie normaal nääʹl tobdstõõttâd
jiijjâs vaʹrdde, måkmen tõk tåbddje.

Päärnast feʹrttai leeʹd vueiʹttemvuõtt 
tuʹtǩǩeed maaiʹlm puki aaiceesvuiʹm 
da puk vaardines.
Ohjjâd päärna äärv uuʹdeeʹl,
ko son tobdstââtt jiijjâs vaʹrdde.
Juõʹǩǩ päärnast lij vuõiggâdvuõtt tõõzz, 
što suu fiʹttjet
da son vuäǯǯ äärv ouddmõõžž jiõččnes 
da jiijjâs ouddnempââʹjstes,
nåkmen ko son lij.
Päärna âânnmõõžž vuâlggsââʹjjen
lie päärna pueʹrr da taarb.



4. Pirrõs da jeeʹres oummu
Juõʹǩǩnallšem nääʹl da piârri.
Päärnaž teâtt da preemm,
što lie määŋgnallšem nääʹl leeʹd da jieʹlled.

Päärna jeäʹlle čââpp õhttvuõđâst
jiijjâs piârniiʹǩǩivuiʹm.
Lij vääžnai, što juõʹǩǩ päärnaž
vuäitt ǩiõččlâʹstted piârrjes ärvvsiʹžžen.

Naabri, ruåđi da taaurõõžži piârri še 
vuäiʹtte leeʹd päärnaid õlddâz. 
Päärnai miõlid ǩeäʹsse, måkam piârri
da põõrt vuäiʹtte leeʹd.
Päärna seäʹrre täujja põrttsiõr
da jeeʹresnallšem vuõrâsoummi roolid.

Maainâst päärnže määŋgnallšem piârrji pirr. 
Vaʹlljed kovvǩiiʹrjid da siõrid nuʹtt,
što tõk čuäʹjte määŋgnallšem piârrjid
da še seämma sooǥǥpeäʹl paarrõhttvuõđ. 
Čuäʹjet, što šiõhttlõõđak jiõčč positiivlânji 
määŋgnallšem jieʹllemnaaʹlid
da ooumažkõskkvuõđid da priimak tõid.

Maainâst tääʹssärvvsânji åumma da neezzan 
jiõččvuõđi, tuâjai da rooli pirr.
Smeʹllkââʹtt päärnaid âʹlmmeed jiiʹjjez 
siõrin, tuâjain da roolǩiõččlõddmõõžžin 
naaʹli- da rääʹjtõõǥǥitää,
koid õhtteet sooǥǥbeälla.
Tuärjjad päärna pueʹttivuõđ niõǥǥõõzzid 
huõlǩani päärna sooǥǥpeäʹlest
leʹbe jeeʹres jiõččvuõđin.

Lââʹzzet päärna teâđ tõʹst,
što lie määŋgnallšem
kulttuur, jieʹllem-maall da ǩiõl.
Tõid vuäitt tobdstõõttâd ouddmiârkkân 
laullʼji, siõri da ǩiiʹrji pääiʹǩ. 
Peiʹvvpäiʹǩǩtaaurõõžž leʹbe škooultaaurõõžž 
piârneǩ še vuäitt mušttled päärnže
jiijjâs kulttuurâst.

Mättat päärnže puki oummui 
ciistâst âânnmõõžž, 
tääʹssäärv da õõutverddsažvuõđ.



5. Pueʹrrvââjjmõš 
    da tiõrvâsvuõtt
Nuuʹbb oummin staanâst.
Šiõǥǥ kuõsktõs šõõddat 
pueʹrrvââjjmõõžž.

Tiõrvâsvuõtt da staanvuõtt lie 
vuõss-sâjjsaž ääʹšš päärna jieʹllmest. 
Šiõǥǥ kõskkvuõtt õõldâs vuõrâsoummid 
suõjjad päärnaid määŋgnalla.
Uuʹd päärnže ääiʹj da kuvddâl suu. 
Tååim nuʹtt, što päärnast lij hiâlpp 
mainsted tuʹnne puki aaʹšši pirr.
Jeäʹl ni kuäʹss okknââʹtt päärna.
Suõjjâd päärna puki naaʹlivuiʹm 
heäʹmmõõzzâst da viõkkvääʹldest. 
Älšmââʹtt suu raukkâd vieʹǩǩ 
mõõn ääʹššest täättas.
Päärna pueʹrrvââjjmõõžž oouʹdad 
päʹrnnvuõđ seksuaalʼlažvuõđ 
suõjjummuš da tuärjjummuš.
Maainâst päärnže äävnallšeld da ääššlânji 
aaʹšši pirr, kook õhttne vaʹrdde.

Miõttlõs kuõsktõs da õõldâsvuõtt
lie vuâđđ päärna pueʹrrvââjjmõʹšše.
Mättat päärnže tääidaid, 
koivuiʹm son vuäitt suõjjeed jiijjâs.
Tõt oʹnnast pueʹrmõsân aarǥ vuõʹjjin, 
teâvõõttmõõžž, jähssmõõžž, vuâŋŋmõõžž
leʹbe põõssmõõžž õhttvuõđâst.
Seämmast vuäitak mušttled vuâkkõõzzid 
da tääidaid, 
kook õhttne õõldâsvuõʹtte da privattvuõʹtte.
Mättat päärna ââʹnned äärvast 
jiijjâs da nuuʹbbi oummi vaard.

Mättat päärnže, mäʹhtt son vuäitt jeäʹrded
šiõǥǥ da neeuʹres kuõsktõõzzid,
da mättat kuõsktummuž vuâkkõõzzid.  
Kuõsktõs ij vuäǯǯ tåbddjed neuʹrren,
ij-ǥa tõt vuäǯǯ leeʹd peittäʹšš.
Ohjjâd päärna luõʹttjed jiijjâs ǩiõččlâsttmõʹšše, 
ââʹnned tõn äärvast da mušttled tõn. 
Täävtõssân lij päärna toobd tõʹst,
što suu ââʹnet äärvast da fiʹttjet
da što son ǩiõččlâstt, što son lij staanâst.

Päärnast vuäiʹtte måtmešt leeʹd 
seksuaalʼlažvuõʹtte õhttneei oudldõõzz, 
mâʹte pääkknallšem
jeällmõš leʹbe mueʹǩǩõs.
Ââʹn huõl, što päärnaž vuäǯǯ vieʹǩǩ.

Tobdstõõđ õõutsââʹjest päärnain netta 
da teʹlfooʹne di siiskõõzzid da tååimaid, 
koid päärnaž âânn.
Ohjjâd päärna ââʹnned media vuõiʹǧǧest. 
Mušttât päärnže, što puk teâtt
mediast ij leäkku pâi tuõtt.
Mušttâl še media âânnmõõžž riiskin 
da ǩeʹnnvõs jeällmõõžžâst mediast.



6. Šõkknem
Mäʹhtt ommǥaž jåudd čåujja?
Päärnaž lij teâttvuâppai ooumžen 
jeällmõõžž õmmsin.

Päärnast lij vuõiggâdvuõtt kõõččâd pukin aaʹššin, 
mõõk suʹnne puäʹtte miõʹlle.
Smeʹllkââʹtt päärna kõõččâd
da vaʹstted päärna kõõččmõõžžid ääššlânji. 
Päärnast lij pâi vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad
šiõǥǥ mättʼtõõzz da äjšmõʹtti vasttõõzzid, 
kook suäʹppe suu ââʹǩǩtässa.

Siõm päärnai miõlid ǩeäʹsse
puk ääʹšš tääʹsspeällsânji. 
Päʹrnnpiârrjin piârri šorrnummuš 
lij takai mainstemteema.
Jiijjâs leʹbe toobdâs piârrjest
vueiʹtet vueʹrdded siõʹme leʹbe šâdd siõmâž. 
Måtam päärna kâʹčče tõʹst tääʹrǩben, 
nuuʹbb päärnai miõl äʹšš ij nuʹtt ǩieʹzz.

Päärnai miõlid ǩeäss tõt,
mäʹhtt päärnaž vuäǯǯ aalǥâs,
mäʹhtt ommǥaž mâânn čåujja
leʹbe mäʹhtt ommǥaž puätt åålǥas čååuʹjest. 
Mättat päärnže tuõttvuõđ meâldlânji, 
õõutǩeârddsaž saaʹnivuiʹm,
mõõk lie vuârddmõš, vuõbdd leʹbe ommǥa domm. 
Päärnže vueiʹtet mainsted ommǥa siõmmân pirr, 
koon taarbšet åummast da neezznest.

Vueʹrddempââʹjj da šõddmõš piârrja
lij juõʹǩǩ päärnže persoonlaž äʹšš.
Päärna âʹlddpirrõõzzâst lie täujja päärna, 
kook lie puättam piârrja jeeʹres nalla.
Lij vääžnai mainsted päärnže da
mättʼted äärv uuʹdeeʹl jeeʹresnallšem naaʹli pirr, 
mäʹhtt päärnaž vuäitt pueʹtted piârrja.

Päärnže vuäitt mušttled õõutǩeârddsânji, 
mäʹhtt ommǥa siõmmnid piijât õʹhtte. 
Päärnže vuäitt mušttled adoptiost, 
påʹcc-čuõlmmummšest,
sǩiâŋkksiõmmnin da määŋgnallšem piârrjin. 
Päärnže vuäitt še kovveed jeeʹres naaʹlid,
mäʹhtt ommǥaž vuäitt šõddâd.

Päärna täujja seäʹrre siõʹme vuârddmõõžž, 
čåujjmõõžž da
päärna šõddmõõžž da hoiʹddjummuž.
Smeʹllkââʹtt päärna ǩiõttʼtõõllâd siõrrmõõžž 
pääiʹǩ pukid aaʹššid, mâid son lij mättjam.
Päärnai kovvǩeeʹrj lie täʹst täujja šiõǥǥ veäʹǩǩ.



7. Noorm da nääʹl
Mii suäpp da lij suåvlaž?
Päärnaž harjjtââll noormid da äärvaid.

Päärnaž mättai jeärrsi mainnsin, jiõnnsuõmâst 
da ǩicstõõǥǥin, mõõk ääʹšš lie lååvla
da mõõk ääʹšš jie leäkku lååvla.
Päärnaž mättai nääiʹt määŋgnallšem naaʹlid, 
kook koʹlle jiijjâs kulttuuʹre.
Täujja päärnaž še haaʹlad tuejjeed da särnnad 
aaʹššid, koid jeärraz âʹnne ǩiõlddum.

Šiõǥǥ sosiaalʼlaž tääid da nääʹl
vieʹǩǩte päärna oʹnnsted
da tåimmad nuʹtt,
što jeärraz preʹmme suu.
Mättat päärna jälstõõttâd 
jeeʹres vuõʹjjin suåppi nalla.
Päärna eman harjjtâʹlle
jälstõõttâmvuâkkõõzzid 
da suåvlažvuõttvuâkkõõzzid, 
tõnt ohjjâd päärna trooʒʒeeʹl da ääššlânji.
Mušttâl päärnže šiõǥǥ naaʹlid, 
kook õhttne päälljasvuõʹtte 
da vaard kuõsktummša. 
Mättat še ääššlaž vaʹrdde 
da kolggsid õhttneei saaʹnid.

Päärnaž vuâmmaš še, što jeeʹres piârrjin
leʹbe jeeʹres oummuin lie jeeʹresnallšem 
vuâkkõõzz. 
Mättat päärnže vuâkkõõzzid,
kook õhttne privattvuõʹtte.
Mättat še õlmmâz da privaatt jeäʹrdõõzz. 
Mušttâl, što pukid kueʹsǩǩe
seämma vuâkkõõzz huõlǩani
sooǥǥpeäʹlest da jeeʹres jiõččvuõđin.
Kulttuur da ââʹǩǩ vuäiʹtte kuuitâǥ vaaikted
tõõzz, vuäitt-a čuäʹjtõõttâd peâutaa.

Maainâst päärnže jeeʹres kulttuuri
da åskldõõǥǥi pirr, koivuiʹm päärnaž sätt 
šõddâd kuõsktõʹsse. 
Mättat päärnže tääidaid toiʹmmjed 
jeeʹres päärnaivuiʹm da õhttsažkååʹddest
nuʹtt, što son âânn äärvast jeärrsid.
Mättat, što juõʹǩǩ ooumaž lij 
jiijjâs õutstõõzz vuäzzlaž da ärvvsaž nåkmen.
Päärnaž ǩiččlâdd da mättai õutstõõzz 
vuâkkõõzzid siõrrmen.

Tååim nuʹtt, što oouʹdääk sooǥǥpieʹli tääʹssäärv. 
Vieʹǩǩet päärna fiʹttjed da ââʹnned äärvast
takai lääʹdd kulttuurääʹrb.
Tõt vuäitt šõddâd ouddmiârkkân
prääʹznǩi vieʹttjummuž õhttvuõđâst
da nääʹllpeâmmʼmõõžž kuånstivuiʹm. 
Ohjjâd päärna ââʹnned äärvast jeärrsid,
håʹt-i seeʹst lie jeeʹres ǩiõll, kulttuur, 
åskldõk leʹbe jieʹllemǩiõččmõš.



8. Vuõiggâdvuõđ
Varddam kooll muʹnne!
Päärnže feʹrttai mušttled 
suu vuõiggâdvuõđid 
jiijjâs vaʹrdde da vieʹǩǩ kõõččmõʹšše.

Päärnast lij vuõiggâdvuõtt tieʹtted 
vuõiggâdvuõđees pirr. 
Suʹst lij vuõiggâdvuõtt kõõččâd kõõččmõõžžid
pukin aaʹššin, seksuaalʼlažvuõđâst še.
Uuʹd päärnže teâđ seksuaalʼlažvuõđâst
da vuõigg da ääššlaž vasttõõzzid 
pukid kõõččmõõžžid.

Vääʹld vasttõõzzin lokku päärna ââʹjj.
Päärnast lij vuõiggâdvuõtt mättjed ââʹnned
suåvlaž saaʹnid, vuõiggâdvuõtt mainsted puki 
aaʹšši pirr di âʹlmmeed taarbees da tuõivvjees.

Juõʹǩǩ päärnaž lij jiijjâsnallšem
da ärvvsaž sami nåkmen ko son lij.
Juõʹǩǩ päärnast lij vuõiggâdvuõtt tõõzz,
što suu kuvddlet, suu vueiʹnet,
suu vääʹldet lokku da suu fiʹttjet.
Päärnast lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad äärv 
ouddmõõžž huõlǩani 
sooǥǥpeäʹlest leʹbe tõʹst, 
mäʹhtt son ǩiõččlâstt jiijjâs sooǥǥpeäʹl. 
Päärnast lij še vuõiggâdvuõtt siõrrâd 
da ǩiččlõddâd jeeʹres sooǥǥpieʹllroolid.

Päärnast lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad staan, 
tuärjjõõzz da suõjjummuž. 
Suʹst lij vuõiggâdvuõtt privattvuõʹtte
di staansõs õõldâsvuõʹtte.
Suʹst lij vuõiggâdvuõtt tobdstõõttâd jiijjâs 
vaʹrdde.

Tääʹrǩes päärna vuõiggâdvuõtt lij 
vuäǯǯad ouddned jiijjâs vueʹjj mieʹldd 
hääit- da heämmõõzztää. 
Päärnast lij vuõiggâdvuõtt ouddned nuʹtt,
što son ij jooud mieʹldd toiʹmmjummša,
kååʹtt ij vaʹstted suu ââʹǩǩtääʹzz.
Päärnast lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad suõjjummuž 
seksuaalʼlaž viõkkvääʹldest da neuʹrrummšin. 
Päärnast lij vuõiggâdvuõtt tuʹmmjed
jiijjâs vaardâst da mättjed staantääidaid.

Päärnast lij še vuõiggâdvuõtt vuässõõttâd 
tuʹmmjemtuõjju, kååʹtt kuâskk suu.



Päärnai vuõiggâdvuõđi suåppmõõžž (ÕM 1989)
tääʹrǩmõs artikla varddtoobdpeâmmʼmõʹšše lie:

2: Ââʹn muu vuõiggvuõđmeâldlânji,
6: Mättat muʹnne ođđ aaʹššid, 
20: Ââʹn muʹst huõl,
34: Tuʹmmjam vaardstan.

Seksuaalvuõiggâdvuõđi čõõđtõõzzâst (WAS 1999) eʹtǩǩeet 
vuõiggâdvuõđ tuʹtǩǩuum tiõttu seksuaalʼlažvuõđâst 
da vuõiggâdvuõđ kaʹtti seksuaalpeâmmʼmõʹšše. 
WHO meäʹrtõõli tääʹrǩben päärnai seksuaalvuõiggâdvuõđid eeʹjj 2010.

Veiddsubun teâđ äʹššvuuʹdest: 
hyvakysymys.fi/lapsijaseksuaalisuus ja vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

coahkis.com


