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JIÕČČMIEʹRREEMVUÕIGGÂD
VUÕTT LIJ ČUÕƷƷTUM/ NEEUʹRTUM



Jõs leäk eiʹdde šõddâm raiʹskkjummšen, leäk 
šõddâm jeeʹres seksuaalviõkkvääʹld leʹbe 
ääuktõõllmõõžž vuâlla

•    Jeäʹl põõzzõõđ, jeäʹl-ǥa vaaʹjet pihttsid

•   Mõõn dåhttra, håʹt kuâsttjeei vââʹjj jiâ ni leʹčče 

•   Vääʹld õhttvuõđ Raiskauskriisikeskus Tukinaisen 
     määuʹsteʹmes peiʹvvrõõttâmnââmrid 
     peiʹvvrõõttâmpoodd

 -vuäitak väʹldded õhttvuõđ še nõõmteʹmmen
         -teâtt õhttvuõđvälddmõõžžâst lij naʹddjemnallšem
 -reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz tuejjummšest tuʹmmjak jiõčč 
           vuåǯǯeen tõʹst teâđ

• Vääʹld õhttvuõđ pååʹlsan

• Tuõstt mainsted tuejjuum reäʹǩǩõõzzâst ǩeäzz-ne 
õõldâsooumže, jeäʹl kuõđđu õhttu



Seksuaalreäʹǩǩõõzzin liâ mäŋgg nõõm

Seksuaalreäʹǩǩõs miârkat oummu seksuaalʼla 
jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ neeuʹrtummuž/
čuõʒʒtummuž.

Reäʹǩǩõslääʹjj 20 lååkk meäʹrtââll puki seksuaalreäʹǩǩõõzzi 
nõõmid da tõi tobddõsmiârkkõõzzid.

Fyyslaž viõkkväʹldd leʹbe tõin sträššjummuš ij leäkku 
oʹdinakai äʹšš, koʹst raiʹskkjummuš tobddeet.
Raiʹskkjummuš vuäitt šõddâd še viõkkvääʹldtaa jiâ-ka tõʹst 
vieʹltǩani šõõdd uʹhrre fyyslaž vââʹjj. Seämmanalla nuuʹbb 
tieʹđteʹmesvuõđ, puõccmõõžž, vâkksõsvuõđ, pââllsââʹj 
leʹbe jeeʹres ääʹppteʹmes sââʹj ääuktõõllmõš koʹlle lääʹjj 
miârktummu raiʹskkjummuž tobddõsmiârkkõõzzid.

Täin vueʹjjin uhrr lij täujja pââsttʼteʹmes peälšted leʹbe 
õlmmeed täättas.

Kooi-ne vueʹjjin mainstet seksuaalʼlaž ääuktõõllmõõžžâst, 
ǥu tuâjj lij tuejjuum jiijjâs sââʹj ääuktõõleeʹl ouddmiârkkân 
âlddsin pääkkteeʹl leʹbe paaimteeʹl uhrr, ââʹneeʹl puästtad 
tän ââʹjjteʹmesvuõđ leʹbe čõnnsallašvuõđ tuejjeeʹjest.

Seksuaalʼlaž viõkkväʹldd leʹbe ääuktõõllmõš ij leäkku 
seʹkss pâi tõt lij seksuaalʼla jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ 
čuõʒʒtummuš.



Seksuaalʼlaž viõkkväʹldd

Seksuaalʼlaž viõkkväʹldd tuejjad traumaattlaž kriis, kååʹtt 
lij viõusâs psyykklaž da fyyslaž streʹss-sââʹjj. Tõt vaaikat 
määŋgnalla fiʹttjõõzzid jijstes, jeeʹres oummuin da 
maaiʹlmest. Tõt staanvuõđ tobddmõš da odd luõʹttjed 
vueiʹtte päʹrttšõõvvâd. 

Pââllsõõʹjin da jeeʹres psyykklain seuʹrrjõõzzin lij vääžnai 
mainsted veʹrǧǧniiʹǩǩid diǥu dåhttra.



Seksuaalʼla jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ 
neeuʹrtummuš/ čuõʒʒtummuš tuejjad 
šlaajjnallšânji traumaattla streeʹs õudldõõzzid

• Oʹđđestšõddâmõudldõõzzid, kuäʹss viõkkväʹlddšõddmõš  
  leʹbe pieʹǩǩ tõʹst mäcc miõʹlle jeäʹleld da 
  vaaldšeʹteʹmmen. Innäiggsa tieʹddi liâ še takai.

• Veäʹlttemõudldõõzz, kuäʹss viõkkvääʹld vuäinnam veältt 
  puki naaʹlin šõddâm juurdčummuž, mošttmõõžž da tõn 
  counnem tobddjid. Åårrmõš vuäitt leeʹd toobdteʹm. 
  Viõkkväʹldd ij tobddu jiijjanvuõttšeld ij-ka tuõđlânji.

• Oddlõsvuõttõudldõõzz očndâʹtte vaard oudldâsttmõššân 
  da miõllpoddvaajtõõllmõššân. Vardd da miõll liâ 
  ǩeeʹjjteʹmes kõukkrõõzz âʹlnn åårrmõõžžâst- da 
  vääʹlpesvuõttsââʹjest loŋŋteeʹjen ouddtuʹmmjed da 
  reagâʹstted vaʹrre. Šlaajjnallšeeʹm liâ še veäʹlštummuš, 
  vueʹđđemvaiggâdvuõđ da čiŋlmõõvvâmvaiggâdvuõđ.

Õudldõõzz liâ seuʹrrjõõzz ǩiõrddâmoodd pââʹjdeei 
šõddmõõžžâst, jiâ miârk viõkkvääʹld uuhr 
viõǥǥteʹmesvuõđâst leʹbe hueʹnesvuõđâst.



Lij takainallšem tobddâd

Straamm

Seksuaalviõkkväʹldd lij jääutainallšem, straammi, neeuʹrteei 
da vuâllnõõtti tuejjummuš. Stramm vuäitt 
cõggâd čuõʒʒtummšest mainstummuž da vieʹǩǩ 
raukkmõõžž. Straamm tobddi koʹlle kuuitâǥ tåʹlǩ tuejjeeja, 
jiâ viõkkvääʹld uʹhrre.

Vieʹrrvuõđ

Mäŋgg seksuaalviõkkvääʹld uhrr tåbdd vieʹrrvuõđ da kuâdd 
vasttõõzz šõddâm viõkkvääʹldest. Vasttõs seksuaalʼlaž 
viõkkvääʹldest lij kuuitâǥ tåʹlǩ tuejjeeʹjest, ij uuhrâst.

Pââl da staanteʹmesvuõđ

Seksuaalʼla jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ neeuʹrtummuš/
čuõʒʒtummuš tuejjad täujja čiŋŋlõs ääʹppteʹmesvuõđ leʹbe 
jo-ba jääʹmmempââl. Šõddâm mâŋŋa pââl tobddi vueiʹtte 
nääʹltâʹtted tuåimmjemoodd aarǥâst. Šõddâm mušttʼteei 
ääʹšš vueiʹtte ǩeuʹǩǩel counnâd pââl da strääžž tobddjid. 
Tuâddmõš jiccses da nuuʹbbid oummuid vuäitt še leeʹd 
vaiggâd.



Jiõččiimstummuž

Viõkkvääʹld vuâlla šõddmõš vuäitt counnâd 
jiõččiimstummuž. Sueim’kra ǩiõččmõš vuäitt leeʹd 
vaiggâd. Vardd vuäitt tåbddjed sähssjeʹld da õõlǥtem 
tääuʹjeʹld põõzzõõttmõõžž. Kriisvieʹǩǩ da šõddmõõžž 
ǩiõttʼtõõllmõõžž tuärjjõõzzin lij kuuitâǥ vueiʹtlva kaunnâd 
miõttlõs kõskkvuõtt jiijjad jiõccsa.

Šeäm

Samai neeuʹres šõddmõõžž mâŋŋa vuäitt leeʹd vaiggâd 
tobddâd šeäm. Mâʹŋŋlubust šeäm tobddi vueiʹtte pueʹtted 
jiijjad, õõldâsoummui da viõkkvääʹld tuejjeeja ool. Šeämm 
vuäitt očndõõttâd cõuʹjjõõđeeʹl, aaggstemnalla leʹbe 
suttmõššân. Lij seeʹlves da vuõiʹǧǧest leeʹd suttâm tâʹl ǥu 
lij vuäinnam pannvuõiggvuõđmeâldlažvuõđ.

Peʹccel

Peʹccel lij seuʹrrjõs seksuaalʼlažvuõđ čuõʒʒtem 
viõkkväʹlddšõddmõõžž tuejjeem muttsin da mõõntõõzzin. 
Peʹccel tåbdd vuäitt pueʹtted mâʹŋŋlubust, leša peʹccel lij 
tarbbsõs šõddâm ǩiõttʼtõõllmõõžžâst da tuõibbmõõžžâst.



Õõldâsooumže 

Seksuaalʼla viõkkvääʹld leʹbe ääuktõõllmõõžž uhrrân 
välddjummuš ij leäkku jiijjâs vaalšummuš.

Persoonla kuõskteʹmesvuõđ čuõʒʒtummuš vaaikat määŋg 
jeeʹresnalla uuhr jieʹllma.

Õõldâsoummui tuärjjõs lij vääžnai, što seksuaalviõkkvääʹld 
uhrr vuäitt rääuhast ǩiõttʼtõõllâd šõddmõõžžâs da äʹlǧǧed 
tuâibbad.

Õõldâsooumaž vuäitt uʹvdded tuärjjõõzz ååreeʹl luʹnn, 
kuvddleeʹl, ååskeeʹl, vieʹǩǩteeʹl vääžnai aaʹššin 
smeʹllkâʹtted raukkâd vieʹǩǩ.

Šõddâm ääʹšš ij vuäǯǯ läppjed, leša õõldâsooumaž vuäitt 
vieʹǩǩted seksuaalreäʹǩǩõõzz uuhr seʹlvvned neeuʹres 
šõddmõõžžâst.

Še õõldâsooumaž vuäitt taarbšed tuärjjõõzz. Õhttu ij 
taarbâž seʹlvvned.



Tuõstt raukkâd vieʹǩǩ

Seksuaalʼla jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ čuõʒʒtummšest/
neeuʹrtummšest lij täujja vaiggâd mainsted, da vieʹǩǩ 
raukkmõš vuäitt tåbddjed pâiʹlviõkksiʹžžen.

Vaiʹǧǧes šõddmõõžž tueʹjjeʹči miõll väjldâʹtted da tuâsttad 
vuâstta miõlâst. Veäʹlttummuš vuäitt še hiâlpted jieʹllem 
kõskkpoddsânji, leša åʹsǩldõõttmõš mainsted vaiʹǧǧes 
šõddmõõžžâst vieʹǩǩat tuõibbmõõžž.

Šõddmõõžž ǩiõttʼtõõllmõõžž vuäitt altteed tõʹst, što tuâstt 
mainsted ǩeäzz-ne snäätnas õõldâsooumže.

Seksuaalʼla viõkkvääʹld uuhrâst lij vuõiggâdvuõtt še 
ämmatliʹžže veäkka, da tõt lij še täujja vääžnai pieʹǩǩ 
tuõibbmõõžž.

Seksuaalʼla viõkkvääʹld counnmi tobddji da jurddjivuiʹm ij 
taarbâž kuâđđjed õhttu. Lij vääžnai muʹštted, što 
seksuaalʼla viõkkvääʹld vuâlla šõddmõõžžâst lij vueiʹtlvaž 
tuâibbad.



Vuõiggâdvuõđla tuärjjõõzz liâ vuäǯǯamnalla 

Vuõiggâdvuõttproseezzâst ij taarbâž seʹlvvned 
õhttu. Määusteʹmes vuõiggâdvuõđla vieʹǩǩ da tuärjjõõzz liâ 
vuäǯǯamnalla.

Uuhrâst lij vuõiggâdvuõtt vuõiggmiõllsiʹžže 
suudõõttmõʹšše da ääʹššmeâldliʹžže, ciʹsttjeei âânnmõʹšše.

Seksuaalreäʹǩǩõõzz uuhr vuõiggâdvuõđla sââʹj 
hiâlptem diõtt liâ juʹn åårrmõõžžâst määŋg vueiʹtlvažvuõđ. 
Tõi miârktõssân lij ainsmâʹtted vuõiggâdvuõttstaanad 
teâuddjummuš.

Seksuaalreäʹǩǩõõzz uuhrâst lij pâi vueiʹtlvažvuõtt vuäǯǯad 
määustaa vuõiggâdvuõttvuäʹpstõõzz jiijjâs ääʹššest juʹn 
õuddâl reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz tuejjummuž, koʹst täättas 
vuõiggâdvuõttproseezz pooddâst leʹbe håʹt son ij tuejjeʹči 
reäʹǩǩõsiʹlmmtõõzz ni vooʹps.

Uuhrâst lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad määusteʹmes 
lääʹjjmäättlaž suudõõttâmvieʹǩǩteei juʹn reäʹǩǩõõzz 
ouddtuʹtǩǩummša.



Âânn vuõiggâdvuõđääd. Tõk liâ šiõttuum Tuu 
vääras.

Suudõõttâmvieʹǩǩteei vuäitt raukkâd mieʹldd juʹn pååʹles 
spraavdõõttâd ääʹššvuäʹmsteei (=uuhr) vuârntummša.

Ääʹššvuäʹmsteeʹjest lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad määustaa 
suudõõttâmvieʹǩǩteei še suudõõttmõʹšše, ǥu viârteei 
lij kaggâm viârtõõzz, ääʹššvuäʹmsteei lij õõlǥtam 
reäʹǩǩõstuʹtǩǩummšest tuejjeeja viârtõõzz da suʹst liâ 
koʹrvvõsõõlǥtõõzz.

Vieʹǩǩteei vieʹǩǩat päʹrttkoʹrvvõsõõlǥtõõzzi jååttmõõžžâst.

Seksuaalreäʹǩǩõõzz uuhrâst lij vuõiggâdvuõtt 
tuärjjõsooumže, kååʹtt vuäitt tuåimmjed vieʹǩǩteei lââʹssen 
vueʹjj tuärjjõssân vuõiggâdvuõttproseezz poodd.

Uuhr suõjjen lij rajjum spesiaalriâššmõõžžid še 
vuõiggâdvuõttkueʹrnca, što uuhrâst ij taarbâž 
vuõinnlõõttâd tuejjeeʹjin.



Õhttvuõđteâđ

Raiskauskriisikeskus Tukinainen 
Heʹlssen, Jyväskylä da Ruäʹvnjargg 
www.tukinainen.fi

Määusteʹmes kriispeiʹvvrõõttmõš
Teʹl. 0800 97899
Vu – ne čiâss 9-15 Su-pâ čiâss 15-21

Määusteʹmes vuõiggâdvuõđlaž vuäʹpstõs 
Teʹl. 0800 97895
vu-ne čiâss 13-16

nettitukinainen.fi
Kriisvieʹǩǩ, ohjjeem da vuäʹpstõõzz interneeʹtt pääiʹǩ

senjanetti.fi
Teâđ seksuaalreäʹǩǩõõzz uhrrân šõddâm oummui 
vuõiggâdvuõđlain kõõččmõõžžin


