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Rakkauden lähettiläs 2013 -palkinto
Vuoden 2013 Rakkauden lähettiläs, seksuaalikasvatusteko –palkinnon saavat
”Moninaisuus on meissä” –DVD, ”Sexsnack” seksuaalikasvatuskonsepti ja Superori -mobiilipeli.
”Moninaisuus on meissä” –DVD seksuaalikasvatusmateriaalina korostaa seksuaaliterveyden sosiaalista ja
psyykkistä ulottuvuutta. DVD laajentaa voimakkaasti yhteiskunnassamme olevaa käsitystä, jossa
seksuaaliterveys on herkästi vain fyysisyyteen liittyvä asia. DVD nostaa esille, että olemme kaikki
vastuussa omasta ja toistemme seksuaalisesta hyvinvoinnista.
DVD nostaa esille myös moninaisesti nuorten oman äänen seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. DVD
herättää keskustelua ja mahdollistaa pohdintaa ja peilausta suhteessa omaan itseen, omaan lähiympäristöön
ja yhteiskuntaan. DVD koskettaa vahvalla inhimillisellä otteellaan.
Setasta palkinnon vastaanottaa DVD:n tilaaja Marita Karvinen, joka toimii koulutussuunnittelijana. DVD:n on
tuottanut oululainen Martu Väisänen.
”Sexsnack” on syntynyt Suss Åhmanin, kehittämä seksuaalikasvatuskonsepti. Konsepti kohdentuu nuorille,
mutta myös vanhemmat ja opettajat pääsevät tarvittaessa mukaan.
Sexsnackin tavoitteena on luoda positiivinen, laaja ja realistinen kuva seksuaalisuudesta.
Sexsnack –konseptissa käsitellään myös tunteita ja kouluissa tapahtuvien tuokioiden aikana opiskelijat
aktivoidaan osallistumaan keskusteluun. Yläkoululaisille Sexsnack muodostuu useammasta tuokiosta, joissa
osin tytöt ja pojat ovat omissa ryhmissään ja välillä yhdessä. Sexsnack tavoittaa Suomessa kattavasti
suomenruotsalaiset yläasteen opiskelijat. Sexsnack on ollut osa suomalaista seksuaalikasvatusta jo pitkään.
Palkinnon ottaa vastaan Suss Åhman, Folkhälsan.
”Superori” –mobiilipeli on syntynyt Väestöliiton PoikaS hankkeessa ja sen toteuttamisessa on hyödynnetty
hankkeen tutkimusvaiheessa kertynyttä tutkimustietoa. Pelissä tutkimustietoa sovelletaan käytäntöön.
Superori on suunnattu erityisesti murrosikäisten poikien seksuaalikasvatuksen apuvälineeksi, mutta se
soveltuu myös tytöille ja aikuisille.
Peli on tuotettu Väestöliitossa yhteistyötiimissä johon ovat kuuluneet Osmo Kontula, Miila Halonen, Miguel
Reyes ja Saila Lindroos. Pelin teknisen sovelluksen on toteuttanut Mental Capital Care Oy. Peli on
pelattavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja espanjaksi.
Vuoden seksuaalikasvattajat palkittiin Helsingissä 13.12.2013. Huomionosoituksella haluamme antaa julkista
kiitosta hyvälle seksuaalikasvatusmateriaalille ja kannustaa seksuaalikasvattajia huomioimaan työssään oma
ja asiakkaidensa elämänmittainen kasvu seksuaalisuudessa.
Seksuaalikasvattajan palkitsemisperinteen eli Rakkauden lähettiläs –palkinnon jakamisen käynnistivät
vuonna 2010 Aktuaali, Nektaria ry ja Selkenevää –hanke. Nykyään Rakkauden lähettiläs –palkinnon jakavat
Aktuaali ja Nektaria ry, sillä Selkenevää! hanke päättyi vuonna 2012. Aktuaali ja Nektaria ry haluavat nostaa
esille seksuaalikasvatuksen merkitystä eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnissa, seksuaalikasvatukseen liittyviä
teemoja ja erilaisia työtapoja.
Lisätietoja:
Susanna Ruuhilahti, Authorized Sexually Educator and Sexual Helth Promoter (NACS),
Nektaria ry, puh. 050 3408566.
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