Porno – mitä se on ja miksi sitä katsotaan?
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Porno/pornografia esittää seksiä ja
alastomuutta.
• Porno on osa viihdeteollisuutta.
• Pornon tarkoituksena on kiihottaa katsojaansa.
• Pornolehden myynti-ikäraja on 15 vuotta ja
pornovideon 18 vuotta. Nettipornoa tarjoavat
nettisivut ovat määritelleet ikärajan 18 vuoteen.
• Pornossa esiintyjien täytyy lain mukaan olla
täysi-ikäisiä.

Pornoa on monenlaista
• Koska ihmiset kokevat eri asiat kiihottavina myös
pornoa on tehty mErilaiset seksuaaliset fantasiat,
seksitavat, kiinnostuksen kohteet ja viehtymykset
kuten fetissit ovat edustettuna pornossa
• oneen makuun.
• Pornoelokuvissa on monenlaisia kategorioita joissa
kuvataan erilaisia seksitapoja ja tyylejä, erilaisia
ihmisiä harrastamassa seksiä yksin, toisen henkilön
kanssa tai vaikka ryhmässä muiden ihmisten
kanssa.

Miksi pornoa katsotaan?
• Seksi kiinnostaa ihmisiä ja siksi myös pornoa
katsotaan.
• Pornoa käytetään kiihottumiseen
itsetyydytyksessä ja jotkut katsovat sitä kumppanin
kanssa.
• On tutkittu sitä, miksi juuri nuoret katsovat pornoa
ja usein syynä on se, että pornosta haetaan tietoa
seksin tekemisestä.
• Moni nuori haluaa tietää esimerkiksi miltä erilaiset
seksitavat tai sukuelimet näyttävät.
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Pornoa katsoo monenlaiset ihmiset
• Pornoa katsotaan usein itsetyydytyksen yhteydessä
koska se näyttää ihmisen sukuelimiä lähikuvassa ja
siinä näytetään seksiä.
• Pornossa on eri-ikäisiä, erikokoisia ja erinäköisiä
ihmisiä tekemässä seksiä.
• Kaikki eivät katso pornoa tai koe sitä kiihottavaksi ja se
on täysin ok ja normaalia.
• Pornoa katsovat heterot, homot, sukupuoleltaan
moninaiset ihmiset; kaikenlaiset tyypit! Sen vuoksi
pornossa näytetään monenlaisia ihmisiä ja erilaisia
seksitapoja.
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Pornossa kaikki on käsikirjoitettua
• Pornokuvauksissa käytetään erilaisia tehokeinoja kuten
tavallisissakin elokuvissa kuten valoja, maskeerausta,
editointia ja kuvakulmia.
• Videoihin on tehty käsikirjoitus ja näyttelijöille on
kirjoitettu repliikkejä. Käsikirjoituksissa on tarinoita jotka
eivät olisi IRL laillisia kuten vanhempi harrastaa seksiä
lapsensa kanssa, tai opettaja harrastaa seksiä
oppilaansa kanssa.
• Pornovideoissa esiintyvät ihmiset ovat
näyttelijöitä ja kuvaajat etsivät heistä ja heidän
kehoistaan sellaisia kuvakulmia jotka näyttävät
videoissa hyviltä.

Pornossa feikataan
• Esiintyjien karvoitukset usein poistetaan, jotta penis näyttää
suuremmalta ja pimppi näkyy videolla paremmin.
• Pornoelokuvissa usein esim. sperma on vesi-perunajauhoseosta
jotta se olisi tarpeeksi vaaleaa ja se näkyisi paremmin kuvissa.
• Yhtä pornovideota tehdään monta tuntia ja kohtauksia voi olla
useita.

• Pornossa näkyy harvoin liukuvoiteen, kondomien tai
suuseksisuojien käyttöä.
• Pornoelokuvissa aktiivisesti esiintyvät näyttelijät käyvät
seksitautitesteissä kahden viikon välein.
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Kaikesta tehdään työsopimus
• Näyttelijät ovat myös sopineet työsopimuksessaan siitä, millaista
seksiä he suostuvat harrastamaan.
• Porno on työtä ja pornoa tekevät näkevät toisensa työkavereina.
• Seksiasennot ovat kameraa varten - ei seksikumppania.
• Pornossa voidaan käyttää rajuja otteita jotka liittyvät seksiin. Siinä voi
olla kuristamista, suuseksissä "syväkurkuttamista" joka aiheuttaa
kakomisreaktion.
• Pornossa voi olla läpsimistä, alistamista niin kehollisesti kuin
sanallisesti. Kaikesta tästä on sovittu etukäteen, ennen kuin kuvaukset
ovat alkaneet.
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Porno voi ahdistaa ja hämmentää
• Pornossa esitettäviä asioita voi kokea kiihottavina
vaikka todellisuudessa pornossa esitettäviä asioita
ei haluaisi todellisuudessa.
• Jotkin pornon alalajit eli kategoriat voivat tuntua
hämmentäviltä ja kummallisilta.
• Tällöin kannattaa miettiä onko kyseinen materiaali
juuri sellaista jota kannattaa katsoa.
• On myös pornoa joka on laitonta eli rikollista.
• Jos näkemäsi porno jää mietityttämään, puhu siitä
luottoaikuiselle tai tule palveluihimme
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Pornosta ei kannata ottaa mallia seksiin
Riippumatta siitä, puhutteleeko porno omia
mieltymyksiä vai ei on hyvä muistaa, että
pornosta ei kannata ottaa paineita siitä, mistä
asioista pitäisi kiihottua, mihin seksissä pitäisi
pystyä, mitä siinä tehdään tai miltä seksin pitäisi
näyttää.
Pornossa on tärkeää se, miltä seksi näyttää.. Ei se, miltä se tuntuu.

Mitä porno ei näytä?
• Kuitenkaan pornossa ei useimmitenkaan näytetä sitä
kun suudellaan, vaatteet vähenevät, hyväillään toista
ja selvitetä millainen kosketus toisesta tuntuu hyvältä
ja mikä ei.
• Pornovideoilla ei ole pissa- tai juomataukoja,
kuukautisia, tai kun kondomia laitetaan, tai käytetään
suuseksisuojia. Tai lisätään liukkaria.
• peniksen erektion lopahtamisia tai puutuneita raajoja.
• Pornovideoilla ei näytetä jos jokin asento tuntuu
näyttelijästä epämukavalta tai jos seksi tekee kipeää.
Tai että mieli muuttuu seksin harrastamisesta.
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Pornon tarkoitus on herättää kiihottuminen
• Pornosta voi löytää oman seksuaalifantasian.
• Useimmat seksuaalifantasiat ovat sellaisia, joita on mukava
katsoa mutta niiden toteuttaminen ei oikeassa elämässä
kiinnosta tai se ei ole edes mahdollista.
• Pelkkään pornon tukeutuva käsitys seksistä ja
seksuaalisuudesta on yleensä aika yksipuolinen koska
pornon tarkoitus on saada ihminen kiihottumaan nopeasti.
• Siksi porno ei kuvaa oikean elämän seksiä, sillä kaikki se mikä
näyttää pornossa hyvältä, ei välttämättä todellisuudessa
tunnu hyvältä.

Pornoon voi muodostua riippuvuus
• On myös mahdollista, että pornon katsomiseen
muodostuu addiktio, riippuvuus.
• Usein mahdollinen riippuvuus voi näkyä arjessa
pakonomaisena tarpeena katsoa pornoa ja se
vaikuttaa haitallisesti koulunkäyntiin, työelämään,
harrastustoimintaan, seurustelusuhteisiin ja
kavereiden näkemiseen.
• Jos olet asiasta huolissasi, hakeudu esimerkiksi
terveydenhoitajan, seksuaalineuvojan juttusille. Tai
Väestöliiton nuorten palveluihin.

Nuorille suunnattua tietoa ja palveluita
seksistä ja seksuaalisuudesta

hyvakysymys.fi/nuortenvaestoliitto
Instagram & YouTube:
nuortenvaestoliitto
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