
Mutku kumi kutittaa...

Eihän ne kortsut edes 
mahdu kenellekään!

Ei se klamydia nyt niin paha juttu ole, 
yksi pieni lääkekuuri ja homma on 
sillä selvä!

Ja fiilis menee

Eräänä iltana perusjätkä ja vastuullinen 
nainen keskustelivat...

Kumin kanssa mikään ei 
tunnu miltään, kai tajuut?

Kortsut on niin kalliitakin

Semmoista en ole koskaan 
kokeillutkaan...

Miksi kondominkäyttö ei ole trendikästä? 
Vai onko? Voisiko olla?

Miksi kumiin liittyy niin paljon negatiivisia asenteita? 
Olisiko tässä asennekasvatuksen paikka?

Mietimme myös, mihin ovat hävinneet hauskat kortsumainokset kadunvarsilta ja 
lehdistä? Ehkäisypillereiden vaaroista puhutaan paljon - miksei samaan hengenvetoon 
mainosteta kondomien hyötyjä?    

Kondomien kokoskaala on erittäin laaja. 
Standardi ympärysmitta on 52mm, mutta saatavilla on sekä tästä 
pienempiä, että suurempia kokoja; 47mm-69mm! Jokaiselle löytyy 
taatusti oikea koko kunhan vaan malttaa sovittaa. 

Kumiallergikoille on olemassa omat 
kondominsa polyuretaanista. 
Samoin vegaaneille. 

Vika taitaa olla toisessa päässä! Sitä paitsi, naiselle tuntuu 
paremmalta! Kokeiltaisiinko vaikka nystyröityä, viilentävää, 
juomutettua tai lämmittävää?

Elämä on. Ja onhan kortsuja monenhintaisia. 
Ei se muukaan ehkäisy ilmaista ole - 
vauvasta puhumattakaan!

Klamydia voi olla myös täysin oireeton. Hoitamattomana se voi aiheuttaa 
lapsettomuutta ja muita terveysongelmia, miehillä esimerkiksi eturau-
hasen tulehduksia. Eikä klamydia ole ainoa seksissä leviävä tauti!

Miten olisi nystyröity, vaaleanpunainen, vaahtokarkin makuinen?

Asennetta peliin nyt. Kumi osaksi esileikkiä! 
Mitä jos laitan sen vaikka suulla...

www.adameve.fi
Näsilinnankatu 22, Tampere

(03) 2128289

Sehän ei kuulosta yhtään 
tylsältä. Kokeillaan vaan!

RFSU:n teettämän Pohjoismaisen Kondomimittarin (2013) mukaan perimmäinen syy 
suojaamattoman seksin harrastamiseen on se, että kondomin käytön ajatellaan tuntu-
van vähemmän luonnolliselta. Myös spontaaniuden ajatellaan kärsivän.

Suomalaisista 52% sanoi, ettei yhdyntä kondomin kanssa ole yhtä miellyttävää kuin 
ilman. 18% piti kondomia hankalana käyttää, 11% nolona ostaa.  8% suomalaisista 
vastaajista oli sitä mieltä, että kondomeja ei ole helposti saatavilla.

”Suomalaisten kondomin käyttö on toki yleisempää kuin muissa pohjoismaissa, mutta 
kondomia ensisijaisena ehkäisykeinona käyttävien osuus on kuitenkin ajan myötä 
huolestuttavasti laskenut. Seksuaalikasvatuksen ja kondomin hyötyjen viestimisen 
eteen tehtävä pitkäjänteisesti työtä.”  Tomi Lahtela (Suomen RFSU Oy:n maajohtaja)

Tuoreen tutkimuksen (2013) mukaan 
kondomin käyttö edistää emättimen 
hyvinvointia lisäämällä hyvien bakteerien 
määrää emättimessä. 

Seksitaudit eivät ole yksinomaan nuorison 
juttu.  Pöpöt leviävät yhtä lailla ysiluokan 
päättäjäisissä kuin mummokerhon 
kylpyläreissulla Pärnussa. 

Kondomi ei ole tylsä.
Kondomi ei ole kallis.

Kondomi ei pilaa seksiä. 
Kondomeja pitäisi olla jaossa niitä tarvitseville.

Kondomin pitäisi olla hauska ja iloinen asia. 
Mitä asialle voitaisiin tehdä?Varsinaisilla hupikondomeilla voi hauskut-

taa partneria, mutta jouluvaloja välkkyvät 
tai mikkihiiren pään muotoiset kumit eivät 
ole tarkoitettu varsinaiseen yhdyntään. 


