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Mii lij seksuaalviõkkväʹldd? 

Seksuaalviõkkvääʹld liâ määŋgnallšeeʹm pâi kuõsktõõllmõõžžâst raiʹskkjummša, da tõõzz vueiʹtte jõuddad puk 

soorčǩani sooǥǥbeäʹlest leʹbe seksuaalʼlaž kärŋŋummšest. Seksuaalviõkkväʹldd vuäitt leeʹd nâʹbdstummuž, 

mueʹǩǩummuž, leʹbe paaimtummuž seʹksse da seksuaalʼlaž tåimmjummša, kååʹtt ij leäkku ââʹǩǩtääʹzz meâldlaž. Tõt 

vuäitt leeʹd teäddummuž leʹbe viõkkvääldla pääkktummuž. Tõt vuäitt šõddâd nee’ttest. Seksuaalviõkkväʹldd ij 

vieʹltǩani âânn seʹst fyyslaž neeuʹreld âânnmõõžž, õhttmõõžž, ij-ka kueʹđ kuâsttjeei miârkid vaʹrdde. 

Seksuaalviõkkvääʹld vueiʹtet kovveed jeeʹresnallšmin saaʹnin da meäʹrteeʹlmin: seksuaalʼlaž ääuktõõllmõš, 

hueʹneldâânnmõš, raiʹskkjummuš, inseʹstt (piârri kõskksaž seksuaalʼlaž ääuktõõllmõš), paaimtummuž seksuaalʼliʹžže 

materiaaʹle, mâʹta pornooʹje leʹbe seksuaalnallšemma mainstummša. Tõt vuäitt leeʹd pääkktummuš seʹksse leʹbe 

pääkktummuš seksuaalʼlaid tuâjaid. Leʹbe tõt vuäitt leeʹd paaimtummuž tieʹǧǧin da täʹvvrin leʹbe seeʹks vuästtmõõžž 

ǩiččlummuž. Tåʹlǩ vueʹllâkksai paaimtummuš seʹksse teâudd reäʹǩǩõõzz tobddõsmiârkid. Tuejjeei vuäitt leeʹd piârneǩ, 

ruått, õõldâsooumaž, toobdâs leʹbe samai tååbdteʹmes ooumaž. Tuejjeei vuäitt leeʹd seämma leʹbe jeeʹres sooǥǥbieʹll. 

Lääʹddjânnmest lääʹjjšiõttummuš meäʹrat, mâiʹd seksuaalviõkkvaaʹldin miârktet. Ǩeäid-ne kuõsktõs leʹbe seksuaalʼlânji 

peäggteei särnnmõš vueiʹtte tuejjeed neuʹrreei šõddmõõžž, koon âlgg ǩiõttʼtõõllâd. Suõjjââʹǩǩraajj lij jurddum suõjjeed 

päärnaid da nuõrid nåkmin seksuaalʼlaž šõddmõõžžin da tuâjain, koid sij jiâ leäkku jiõggsânji leʹbe fyyslânji vaalmâš. 

Suõjjââʹǩǩraajj lij 16 eeʹǩǩed. 

 

Seksuaalʼlânji hueʹneldâânnmõššân leʹbe pääkkteeʹl seʹksse vuäitt šõddâd še jiijjâsâkssaivuiʹm seäʹbrjõõttâm poodd. 

Koozz täättas seksuaalʼliʹžže leʹbe seksuaalnallšemma tåimmjummša pääkktummuš leʹbe teäddummuš lij pâi puästtad. 



 

Mõõn diõtt tuʹst lij šiõǥǥ mainsted tuʹnne tuejjuum seksuaalviõkkvääʹldest õõutsââʹjest ǩeäin-ne? 

Seksuaalviõkkväʹldd lij täujja traumaattlaž, staanvuõđ tobddi hueʹneei da vaiʹǧǧes šõddmõš. Ǩiõttʼtõõlǩani 

seksuaalviõkkväʹldd vuäitt tuejjeed tuʹnne kuʹǩesäiggsaž hääiʹt. Tõn diõtt lij šiõǥǥ Ǩiõttʼtõõllâd ääʹšš staanni ämmatlaž 

vuõrâsoummuin. Tuʹnne tuejjuum viõkkvääʹldest mainstummuš vuäitt tobddjed nääʹlteʹmmen. Lij kuuitâǥ vääžnai, što 

Ǩiõttʼtõõlak ääʹšš da vuäǯǯak ämmatvieʹǩǩ. 

Seksuaalviõkkvääʹld šõddmõš leʹbe jiijjâs intiim raaji tårmmʼmõš tuejjad määŋgnallšem âʹǩǩes tobddjid. Samai takai 

tobddi liâ vieʹrrvuõtt, straamm, pââll da suttmõš, kook jeäʹrben õhttne ääʹšš smiõttmõʹšše. Ǥu tuʹnne lij tuejjuum 

seksuaalviõkkvääʹld, hueʹneld âânnmõõžž leʹbe ǩeeuʹsummuž, jiõk leäkku veärlaž di jiõk-ni vasttõõzzâst tuâjast. 

Jieʹllem ij leäkku hueʹneld, leša Ǩiõttʼtõõlǩani šõddmõš vuäitt hueʹneed jieʹllem šlaaj. Vääʹldeeʹl vuâstta vuõigg vieʹǩǩ 

vuäitak vieʹǩǩted jiijjad da seʹlvvned šõddmõõžžâst. 

 

Mii lij traumaattlaž kriis? 

Seksuaalviõkkväʹldd šõddmõʹšše õhttne jeeʹresnallšeeʹm poodd. Tõn kovveed saaʹnin traumaattlaž kriis. 

 

Kriis poodd 

• Šokkpodd: Jiõk vieʹltǩani tâʹlles fiʹtte, mii lij šõddâm, jiõk-ǥa pââʹst ǩiõttʼtõõllâd tuʹnne tuejjuum viõkkvääʹld. 
Tõt vuäitt tåbddjed pannvuõiggsen. Vuäitak smiõttâd, lij-a tõt ni šõddâm. Äʹšš vuäitt pueʹtted miõʹlle eman 
peeiʹvi ǩeeʹjjest leʹbe kuäʹss-ne jo-ba iiʹjji ǩeeʹjjest. 

• Reaktiopodd: Vuäitak tobdškueʹtted jeeʹresnallšem õudldõõzzid, koin šlaajjnallšem liâ 
• vueʹđđemvaiggâdvuõđ da kõõdõõttâmvuõtt 
• vaardreaktio, mâʹta pâiʹlviõssmõš leʹbe pâiʹlaktiivlažvuõtt 
• ääʹšš veäʹlttummuš da ǩeässõõttmõš 
• tåʹsǩǩvuõtt 
• peʹccelmiõllsaž 
• kõrr toobdäbstõs, mâʹta reäkkmõš da suttmõš. 
• Ǩiõttʼtõõllâmpodd: Äälǥak vuâmmšed da fiʹttjed, mii lij šõddâm. Täʹst pooddâst taarbšak jiânnai 

vuõrâsoummmui tuärjjõõzz da ämmatuâjjlai vieʹǩǩ.Vieʹǩǩ vuäitak ooccâd jeeʹres paaiʹǩin, mâʹta Tyttöjen 
Taloista da Poikien Taloista. Tiõrvâsvuõđhuõl ämmat-tuâjjla, škooultiõrvâsvuõđhuõll da päärnaisuõjjeem liâ 
še tuu diõtt. 

• Integraatiopodd(sååvškueʹtted): Äälǥak härjjned jurddja, što tuʹnne lij tuejjuum seksuaalviõkkvääʹld. Seämma 
ääiʹj šâdd juurd vueiʹtlvažvuõđâst jieʹlled tuejjuum viõkkväʹldd šõddmõõžžin. 

 

Lij oʹdinaknallšem, mõõn kuuʹǩǩ mii-i podd peštt. 

Jeäʹl kuõđđu õhttu tuejjuum šõddmõõžžin! Seʹlvvnak, ǥu pâi vuäǯǯak dovoʹlna vieʹǩǩ. Håʹt-i vieʹǩǩ vuâsttavälddmõš 

vuäitt tåbddjed vaiggâdnallšeld, tõt lij kuuitâǥ tarbbsõs. 

Jõs šõddmõõžžâst lij mõõnnâm juʹn kuʹǩes äiʹǧǧ, tuʹst lij kuuitâǥ vuõiggâdvuõtt raukkâd vieʹǩǩ. Šõddmõš vuäitt äʹlǧǧed 

ǩeeuʹseed jieʹllmad eman iiʹjji ǩeeʹjjest. Tâʹl lij samai vääžnai ooʒʒõõttâd vieʹǩǩ leʹbe tuärjjõõzz kruuʹǧǧe. Lij samai 

takai, što päärnžen tuʹnne tuejjuum seksuaalviõkkvääʹldest jäävtõõvât da ääʹšš mäʹcce čiõlggsubun miõʹlle 

mâʹŋŋlubust. 

 

 

 

Mäʹhtt seksuaalviõkkvääʹld šõddmõõžž vueiʹtte vaaikted tuu jieʹllma? 



Hueʹnes oddlõsvuõtt da peʹccelmiõllsažvuõtt liâ šlaajjnallšem seksuaalʼlaž hueʹneldâânnmõõžž uʹhrre. Tuu raaj lij 

tårmmʼmum da liâ šõddâm tuâj, koid jiõk leäkku vuäittam vaaikted. Lij noʹrmaal tobddâd täid tobddmõõžžid. Vuäitak 

tobddâd suttmõõžž, tåʹšǩǩvuõđ da peʹccel tobddjid. Tuʹnne lij tuejjuum puästtad. Lij luâđlaž tobddâd nääiʹt. Pââl, 

strääšš- reaktio da reäkkmõš vueiʹtte ǩeuʹǩǩled, leša tõk õhttne seksuaalviõkkvääʹld šõddmõʹšše. Tobddi da reaktio 

tåbddje kõrrsen da iimžeeʹjen, leša ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõõžž mieʹtt tõk hiâlptâʹvve. 

Varddâd še vuäitt reagâʹstted tuʹnne tuejjuum seksuaalviõkkväldda. Vuäitak tobddâd mååžnteʹmes viõssmõõžž, 

jeeʹresnallšem kõõvid da čuâccmõõžžid vaardâst. Vueʹrddempââʹj vueiʹtlvažvuõtt da seʹksskõõv vueiʹtte põõlted. 

Veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm äʹššeem da panntieʹttemvuõtt vuõiggâdvuõđlain aaʹššin tuejjee täujja tåʹsǩǩvuõđ. Škooulâst da 

aarǥâst tuʹst vuäitt leeʹd vaiʹǧǧes čiŋlmõõvvâd. Vuäitak tobddâd jiijjad meädda-åårrjen. Traumaaʹje õhttneei reaktioi 

diõtt viõkkväʹlddšõddmõš vuäitt vaaikted čiŋlmõõvvâmoʹdde, oddlõsvuõttsâjja, moʹštte da mättjummša. 

Taaurõõžži vuäinnmõš vuäitt tåbddjed veeʹresnallšeld, miõllad tuejjad ǩeässõõttâd. Vuäitak tobddâd åålǥbeällsažvuõđ 

da õhttnažvuõđ. Järraz jiâ toobd tuʹnne tuejjuum viõkkvääʹld. Jiijjad da seʹlvvnem beäʹlnn lij šiõǥǥ leeʹd õhttvuõđâst 

taaurõõžžid da juäʹtǩǩed toobdâs staarjõõzzid vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd. 

Seksuaalʼlaž hueʹneldâânnmõš da raaji tårmmʼmõš tuejjad straamm, vieʹrrvuõđ da jiijjâs viârtummuž. Vuäitak tobddâd 

jiijjad äärvteʹmmen, sähss- da tårmmjam ooumžen, jo-ba čuuʹt moodreeʹjen leʹbe puõccjen vueiʹtted raukkâd vieʹǩǩ. Lij 

noʹrmaal še viârted jiijjâs tõʹst, što ǩiʹhttjõõvi leʹbe ij silttääm peälšted jiijjâs. Muuʹšt, što vuäitak vuäǯǯad vieʹǩǩ. Jõs 

åårrmõõžžad tåbddai samai seännteʹmmen, lij šiõǥǥ ooʒʒõõttâd dåhttra. 

 

Reäʹǩǩõsprosess da suudõõttmõš – Mõõn diõtt tuʹst lij vääžnai iʹlmmted tuʹnne tuejjuum viõkkvääʹldest 

Pååʹles tuâjjan lij tuʹtǩǩeed lij-a reäʹǩǩõs šõddâm. Ǥu vuäzzliʹžžen lij vueʹllâkksaž, tiuddâkksâž vuõrâsoummust lij pâi 

vasttõs šõddmõõžžâst. Tuʹst lij vuõiggâdvuõtt tuärjjõsooumže juõʹǩǩ reäʹǩǩõsproseezz pooddin. Vuâlla 18-ekksaž lij 

vuõiggõttum nuʹt veʹrǧǧniiʹǩǩi, ammatvieʹǩǩteeʹji ǥu še päärnaisuõjjõõzz veäkka. Ääʹššvuejjamkääzzkõõzz liâ 

seksuaalʼlain viõkkväʹlddreäʹǩǩõõzzin pâi määusteʹm, da ääʹššvuejjai vuäitt jiõčč vaalšed. 

Håʹt-i pååʹles da vuõiggâdvuõttstroiʹttlin äʹššeem vueiʹtte tåbddjed põõlteeʹjen, lij kuuitâǥ tääʹrǩes, što äʹšš viiǥǥât 

pååʹles tuʹtǩǩeemnalla. Pååʹles vieʹǩǩat tuu. Tuʹtǩǩummuš vuäitt õõlǥted vaiggâld tobddjeei, leša tuʹtǩǩummuž beäʹlnn 

vääžnai tooiʹmid, mâʹta laboratorioteeʹstid, čuäjtõõzzid intiimpaaiʹǩin da sniimmʼmõõžž. Pååʹles vuäitt še videâʹstted 

kuullmõõžž. 

Mõõn jåʹttlubun ooʒʒõõđak pååʹles årra šõddmõõžž mâŋŋa, tõn pueʹrab lij tuõđštõõzzi vuäǯǯmõš. Aaʹššin vuäitak võl 

iʹlmmted iiʹjji mâŋŋa še jeäʹrben, ǥu kõõččmõõžžâst lij päʹrnnvuõđ ääiʹj seksuaalʼlaž hueʹneldâânnmõš. 

Maŋggu nuõʹrre tuejjeet seksuaalviõkkvääʹld, leša sij jiâ iʹlmmet ääʹššest. Iʹlmmtõõzz tuejjummšin vuäitt ooccâd 

vuõiggâdvuõđ viõkkvääʹld šõddmõʹšše. Mõõn jeänab iʹlmmtõõzzid tuejjeet, tõn pueʹrben vueiʹtet vaaikted 

seksuaalreäʹǩǩõõzzi uuʹccummša da vieʹǩǩ vuäǯǯmõʹšše. 

 

Mäʹhtt âânak huõl jijstad? 

Tobddsest da takainallšem aarǥâst ǩidd âânnmõš vieʹǩǩat staanvuõđtobddmõõžžad oʹđđest mäʹccem. Âânn ǩidd täin 

aaʹššin: 

• škooulâst, mättʼtõõttmõõžžâst da tuâjast 

• poorrmõõžžâst, vuâđđmõõžžâst da liikkmõõžžâst 

• staarjõõzzâst 

• taaurõõžžin da õõldâsoummuin. 

 

Mainstummuš, ämmatveäʹǩǩ da ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõš tuʹnne suåppi mõõntõõllmõõžžin lij vääžnai. Uuʹd vuõrâsoummui 

vieʹǩǩted tuu. 



 

Tuʹnne suåppi jiõččveäʹǩǩ vuäitt leeʹd ouddmiârkkân sportt, čeäppõs, ǩeeʹrjtummuš, musikk da puk tõk, koʹst jiõčč 

naaudšak. Tuʹst lij vuõiggâdvuõtt rämmšed da ooʒʒõõttâd šiõǥǥ aaʹšši kõʹsǩǩe! 

 

 

Muuʹšt što Ton leäk vääžnai da ärvvsaž 

Seksuaalviõkkväldda õhttan straamm da vieʹrrvuõtt, håʹt-i šõddâm ij leäkku uuhr mäinn. Tuʹst vuäitt tåbddjed hiâlpben 

ǩieʹldded šõddâm da vieʹltted ääʹšš jorddmõõžž. Tõt lij kuånstt suõjjeed jiijjad vaiʹǧǧes åårrmõõžžin. 

Huõlteʹmesvuõtt da suttmõš vueiʹtte tillʼlõõvvâd jiccsad da jååʹđted jiijjad vaard huõlteʹmesvuõʹtte, päʹrttummša leʹbe 

vuäivvõõttâmaunnsi âânnmõʹšše. Näkam jiijjad päʹrttummuš lij pâi vaarlaž. Tõõzz tuʹst âlgg vuäǯǯad vieʹǩǩ. Što 

šõõddčiǩ vieʹǩǩtummšen, tuʹst õõlǥči mainsted, mii tuʹnne lij šõddâm. 

Tuʹnne tuejjuum seksuaalviõkkvääʹldest lij täujja vaiggâd mainsted puärrsid leʹbe jeäʹlteeʹjid. Tõn diõtt lij tääʹrǩes 

raukkâd vieʹǩǩ. Seksuaalviõkkväʹldd ij ni kuäʹss leäkku uuhr jiijjâs mäinn. Håʹt-i šõddmõš tuejjad huõlteʹmesvuõđ jiijjad 

ool, lij tääʹrǩes muʹštted, što vieʹǩǩ vuâsttavälddmõš vieʹǩǩat, tuʹnne tuejjuum seksuaalviõkkvääʹldest seʹlvvan da 

jieʹllem vuäitt jååʹtted pueʹrab årra. 

 

Tyttöjen da Poikien Talot taʹrjjee määusteʹmes 

• persontuärjjõõzz 

• ämmatlânji ohjjuum verddsažjoukktuärjjõõzz 

• person- da joukktuärjjõõzz jeäʹlteeʹjid 

• konsultaatio da tuärjjõõzz seksuaalviõkkvääʹld kõõččmõõžžin. 

 

Tyttöjen Talon seksuaal viõkkväʹlddtuâjj  

teʹl. 050 3211 345 

 

Poikien Talon seksuaal viõkkväʹlddtuâjj teʹl. 040 779 9582 

 

 

 

 


