
Seksuaaliterapeutti Susanna Syld kannustaa pareja etsimään juuri heille
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Jotta seksi olisi hyvää myös ihastumisvaiheen
jälkeen, siitä pitää puhua. Seksuaaliterapeutti
Susanna Syld löysi uuden parisuhteen avulla
uuden tavan lähestyä seksiä. Nyt hän auttaa

muitakin pareja kohti parempaa seksielämää.
TILAAJILLE

Anette Kärkkäinen HS
27.4. 15:00 | Päivitetty 27.4. 17:54

JOS sää sallii, seksuaaliterapeutti Susanna Syld tekee
töitä omakotitalon kuistilla. Hän saattaa esimerkiksi
suunnitella tulevia koulutuksia, muun muassa
seksologeille pidettävää terapeuttisen sidonnan
kokonaisuutta.

Iltapäivisin kuistin oviaukkoon ilmestyy tuttu
hahmo. Aviomies, jolla on kädessään Iittalan
mustavalkoinen teekuppi. Se on Syldille merkki:
tauon paikka.

Syld siirtyy työtuoliltaan sohvalle ja ottaa vastaan
kuumana höyryävän chai-teen. Puoliso istahtaa
viereen, oman kuppinsa ääreen.

https://www.hs.fi/haku/?query=Anette+K%C3%A4rkk%C3%A4inen+HS


Mistä nautit erityisesti, kun olimme viimeksi
sän�yssä, toinen kysyy. Ja niin alkaa keskustelu.

42-VUOTIAS Syld on seksuaaliterapeutti, auktorisoitu
seksuaalineuvoja, parisuhdevalmentaja ja yrittäjä.
Hän ottaa asiakkaat vastaan terapiatilassaan
Lahdessa, tosin pandemia-aikana tapaamiset
hoituvat osin virtuaalisesti.

Terapiatyön lisäksi Syld pitää Parisuhdeseksi-blogia
yhdessä aviopuolisonsa kanssa, ja pari päivittää
myös parisuhdeseksiin keskittyvää Instagram-tiliä.

Työnjako on seuraava: molemmat kirjoittavat, ja
mies kuvittaa julkaisut piirros- sekä valokuvin.

Haastattelun Syld antaa videoyhteyden välityksellä,
omasta makuuhuoneestaan. Katseen vangitsee
Syldin takana oleva tapetti, jossa hopean ja mustan
eri sävyt kietoutuvat toisiinsa muodostaen lumoavia
kuvioita.

Puhuessaan Syld nojaa metallista sän�ynpäätyä
vasten. Kun puhe kääntyy omaan parisuhteeseen,
Syldin kasvoille leviää hymy.



 ”Kävimme rohkeasti omia
seksimieltymyksiämme läpi.”

Vaikka Syldit ovat nyt onnellisesti naimisissa ja
jakavat myös osan työpäivästä, romanttinen kipinä
ei syttynyt parin välille heti. Se vaati aikaa ja monta
keskustelua.

SYLDIEN suhde lähti liikkeelle kaveripohjalta kuusi
vuotta sitten. Molemmat olivat silloin sinkkuja. Pian
he huomasivat, että toisen kanssa on helppo puhua
kaikesta. Varsinkin seksistä.

Asiaa helpotti sekin, että ihastumista ei aluksi ollut.
Ei siis ollut tarvetta hurmata toista tekeytymällä
muuksi mitä on, Syld sanoo.

”Kävimme rohkeasti omia seksimieltymyksiä läpi, ja
jaoimme myös negatiivisia kokemuksia. Jossain
vaiheessa tajusimme että hei, tämähän voisi olla
kivaa yhdessäkin”, Syld kertoo.



Syldin mukaan parin seksielämä on ollut hyvää jo
ensimmäisestä kerrasta lähtien. Syyksi Syld nimeää
keskustelun: koska seksistä oli puhuttu avoimesti, se
poisti paineita seksin harrastamiselta.

Parisuhdeseksistä on lupa tehdä omanlaista, Susanna Syld Sanoo. Seksi
on paljon muutakin kuin yhdyntä, mutta Syldin mukaan se usein
unohdetaan. KUVA: KALLE KOPONEN / HS

”Puhuimme paljon myös siitä, että seksissä ei
tarvitse tietää mistä toinen tykkää. Voi rohkeasti
kokeilla.”

ENSIMMÄISEN kerran Syldin kiinnostus parisuhteiden
kemiaa kohtaan heräsi seitsemän vuotta sitten
omien isovanhempien innoittamana.

”Edesmenneet isovanhempani olivat olleet silloin 60
vuotta yhdessä, ja olivat poikkeuksellisen lämpöinen



ja onnellinen pari. Kiinnosti, mistä hyvä parisuhde
oikeastaan muodostuu.”

Yhteisöpedagogina työskennellyt Syld kouluttautui
parisuhdevalmentajaksi ja seksuaalineuvojaksi.
Uuden parisuhteen myötä suunta työlle löytyi
nimenomaan parien seksuaalisuudesta, ja
koulutuspolku johti seksuaaliterapeutiksi.

Tällä hetkellä isoin teema, jota Syld auttaa
asiakkaitaan työstämään, on haluttomuus.

TUOREINTA tutkimustietoa suomalaisten
seksielämästä löytyy Väestöliiton toteuttamasta
vuoden 2015 FINSEX-tutkimuksesta, jossa
kartoitettiin suomalaisten yhdyntätrendejä.

Naisilla yhdyntöjä oli tutkimuksen mukaan
keskimäärin kuukaudessa 3,6 ja miehillä puolestaan
4,4. Eniten yhdyntöjä oli erillissuhteissa, seitsemän
kertaa kuukauden aikana.

Koska tutkimus kartoitti suomalaisten seksielämää
yhdyntöjen kautta, siitä ei selviä, kuinka usein
suomalaiset todellisuudessa kohtaavat toisensa
fyysisesti.

https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/finsex-yhdyntatrendit/


Seksi kun on paljon muutakin, mutta usein se
unohtuu.

 ”Sateenkaaripareilla ei välttämättä ole
valmista kaavaa seksille kuten

heteropareilla.”

TÄSSÄ jutussa Syld puhuu seksistä nimenomaan
heteroparien näkökulmasta. Syy on se, että Syldin
kokemuksen mukaan sateenkaariparien seksielämä
ei välttämättä uraudu samalla tavalla kuin
heteroparien.

”Sateenkaaripareilla ei välttämättä ole valmista
kaavaa seksille, vaan seksin nautinnot löydetään
monella tapaa”, Syld sanoo.

Seksin keksiminen onkin asia, jonka Syld toivoisi
jokaisen pariskunnan tekevän. Syld antaa esimerkin:
jos nainen ei saa yhdynnässä orgasmia, miksi
yhdyntä on silti asia, jota jäädään seksiä harrastaessa
toistamaan ja yrietään saada ”paremmaksi”, vaikka
mahdollisuuksia orgasmille on paljon muitakin.



SEKSIIN tulisi hänen mukaansa suhtautua nykyistä
rennommin.

”Seksi käsitetään onnistumisena tai
epäonnistumisena. Kuin se olisi samanlainen
fyysinen suoritus kuin vaikka salitreeni. Edes
orgasmi ei ole onnistuneen seksin mittari”, Syld
sanoo.

”Ihmiset eivät välttämättä osaa etsiä sitä, mistä he todellisuudessa
nauttivat”, Syld sanoo. KUVA: KALLE KOPONEN / HS



No miten parisuhdeseksin sitten saa kukoistamaan
vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen?

Syld listaa kuusi vinkkiä, joilla sammunutta kipinää
voi herätellä:

1. Seksistä on lupa tehdä omanlaista

SYLDIN mukaan yksi suurimmista ongelmista
heteroparien suhteissa on se, että seksi on
kangistunut tiettyyn kaavaan.

Usein se on elokuvista, kirjoista ja pornosta tuttu
kaava, jossa lyhyen lämmittelyn jälkeen mies
penetroituu naiseen, ja kun mies on saanut
orgasmin, seksi loppuu.

Seksi on siis yhtä kuin yhdyntä, ja se vie Syldin
mukaan seksuaalisuudesta kaiken kutkuttavuuden.

Syldin mukaan ihmisten tulisi unohtaa ajatus siitä,
mitä seksin kuuluu olla, ja kääntää ajatus siihen,
mitä me parina haluamme sen olevan.

”Ihmiset eivät välttämättä osaa itse etsiä sitä, mistä
he todellisuudessa nauttivat. Usein ajatellaan, että



jos en nauti peruskaavan mukaan tapahtuvasta
seksistä, minussa on jotain vikaa tai minua ei haluta
tarpeeksi. Se on surullista.”

AJATUS on Syldin mielestä oikeastaan aika absurdi:
nykypäivän ihminen haluaa jatkuvasti kehittyä
paremmaksi melkeinpä jokaisella elämänsä osa-
alueella, mutta jostain syystä ajatusmalli ei ulotu
seksiin.

”Seksi on usein kuin tabumainen kupla”, Syld sanoo.

Seksi voi olla mitä vain, Syld muistuttaa.
Yksinkertaisimmillaan se on hetki, jolloin tapahtuu
jotain nautinnollista ja kiihottavaa.

”Esimerkiksi suudelma voi olla hyvinkin
seksuaalinen kokemus.”

Syldin mukaan häpeä on yksi syy siihen, miksi seksin
erilaisia mahdollisuuksia ei lähdetä rohkeasti
tutkimaan.

”Ihminen ajattelee, että jos hän tekee toisin kuin
muut, hän tekee jotenkin väärin. Voidaan myös
pelätä kumppanin reaktiota.”



2. Enemmän seksipuhetta arkeen

SYLD ja hänen aviomiehensä keskustelevat seksistä
päivittäin. Seksistä jutellaan teekupin tai pyykkien
ripustamisen lomassa.

Koska miksi ei, kysyy Syld. Onhan seksi parille
yhteinen asia samalla tavalla kuin laskujen maksu tai
ruokakaupassa käynti.

”Meille seksipuhe on keino varmistaa, että yhteys
toiseen on auki, ja että seksielämä on kummankin
tarpeita tyydyttävää.”

 Moni pari harrastaa seksiä ilman, että on
keskusteltu, mistä toinen pitää.

Syld on työssään huomannut, että oikeastaan
kaikesta muusta parisuhteeseen liittyvästä parien on
helppo puhua keskenään. Jostain syystä seksi on
kuitenkin asia, johon liittyy paljon oletuksia.



Moni pari harrastaa seksiä ilman, että ikinä
oikeastaan on edes keskusteltu, mistä toinen pitää.

SEKSIPUHEEN voi kuitenkin aloittaa milloin vain.
Seksistä puhumista voi kokeilla vaikka seksin
harrastamisen jälkeen.

”Se antaa seksille äärettömän paljon enemmän, jos
sen jälkeen keskustelee, millainen oma orgasmi oli
tai mistä tykkäsi erityisesti. Näin nautinto pitkittyy.”

Mikäli seksielämässä on tavallista kuivempi vaihe,
voi aiempien seksikertojen muistelu auttaa.

”Hyvät seksimuistot ruokkivat yhteistä seksielämää
ja ovat niitä helmiä matkan varrella”, Syld sanoo.





”Seksi käsitetään onnistumisena tai epäonnistumisena. Kuin se olisi
samanlainen fyysinen suoritus kuin vaikka salitreeni”, Susanna Syld
sanoo. KUVA: KALLE KOPONEN / HS

3. Seksiviesteillä säpinää

SYLDIN mukaan erityisesti lapsiperheen vanhempien
olisi tärkeää saada olla välillä pelkästään
kumppaneita, ei äitejä tai isejä.

Avuksi tähän voi ottaa seksiviestiketjun.

”Whatsappiin voi perustaa kahdenkeskisen ketjun,
jossa puhutaan vain seksistä ja unohdetaan
kurahousukeskustelut”, Syld sanoo.

Kirjoittaminen on myös hyvä keino silloin, jos
kumppani on syystä tai toisesta ujo puhumaan
mieltymyksistään.

4. Nautintoaika tuo lähelle

USEIN etenkin pikkulapsiperheiden vanhempia
kehotetaan merkitsemään seksille aika kalenteriin



tietylle viikonpäivälle. Idea on, että kalenteroituna
seksi ei jäisi arjen pyörityksen jalkoihin.

Syld pitää konseptia pääosin hyvänä, mutta seksin
sijaan hän merkkaisi kalenteriin nautintoaikaa.
Hetken, jolloin pari kohtaisi toisensa aidosti, ilman
kiirettä.

”Osalle seksin kalenterointi tappaa viimeisetkin
halun rippeet. Siksi en ajattelisi, että kalenteriin
kirjatun nautintohetken tulisi johtaa seksiin, vaan
hetkeä voisi käyttää toisen kohtaamiseen ja
koskettamiseen”, Syld pohtii.

 ”Halua pitää muistaa sytytellä.”

NAUTINTOAIKA voi koostua oikeastaan mistä vain:
hieronnasta ja silittelystä, eroottisten tekstien tai
seksiblogien lukemisesta, pornon katselusta,
eroottisesta lautapelistä tai omien fantasioiden
jakamisesta. Tärkeää on, että hetki on sellainen,
jossa ollaan toisen kanssa aidosti läsnä.



”Voi vain laittaa käden kumppanin iholle ja katsoa
mitä tapahtuu”, Syld sanoo.

”Moni pari ajattelee, että seksin pitäisi olla aina
spontaania. Erityisesti pitkässä suhteessa näin ei
kuitenkaan välttämättä ole, vaan halua pitää muistaa
sytytellä.”

Syld itse elää uusperhearkea, ja parhaimmillaan
kaikki viisi lasta ovat yhtä aikaa paikalla. Tästä
huolimatta aikaa puolisolle on aina.

”Meille parisuhdeaika on itsestäänselvä osa jokaista
päivää. Itse tingin kodin ulkopuolisista
harrastuksista, sillä haluan harrastaa parisuhdetta –
se tuo positiivista hyvää arkeen”, Syld kertoo.

5. Skaalaa voi laajentaa

TOISEN kohtaamisen lisäksi nautintohetkeä voi
käyttää myös kokeiluhetkenä. Moni nauttii seksistä
suhteen alussa, sillä nautinto on helppo saavuttaa,
kun kumppani on uusi ja itse ihastunut. Kun
parisuhdetta on takana vuosia, jännitys on tuotava
seksiin muilla tavoin.



Syldin mukaan ihanteellinen tilanne olisi se, että
kumpikaan osapuoli ei aluksi tietäisi, millaiseksi
seuraava seksikerta muodostuu. Tässä auttaisi se,
että parilla olisi seksissä mahdollisimman paljon
vaihtelua. Eli että seksi ei tarkoittaisi automaattisesti
esileikkiä ja yhdyntää samalla tutulla kaavalla.

”Kun parilla on laaja repertuaari siinä, mitä kaikkea
seksissä voi tehdä, se pitää seksin harrastamisen
kiinnostavana.”

SYLD muistuttaa, että ”laaja repertuaari” ei
kuitenkaan välttämättä tarkoita sataa erilaista
seksilelua tai kymmentä akrobaattista seksiasentoa.

”Joskus mukana voi olla rauhallista musiikkia ja
hyväilyä, toisella kerralla roolivaatteita, kolmannella
kerralla jotain muuta.”

Variaatiota seksiin saa myös erilaisista kosketuksen
tavoista. Ihmiskehossa on muitakin kosketusta
kaipaavia alueita kuin sukuelimet, Syld muistuttaa.

”Jonkun mielestä esimerkiksi kulmakarvojen silittely
voi olla ihana juttu. On myös miljoonia eri tapoja
koskettaa: kosketus tuntuu eri alueella erilaiselta,



kun se tehdään käsillä, suulla, leluilla tai vaikka
erilaisten kangasmateriaalien läpi.”

6. Ryhmässä vai kahdestaan?

ENTÄ sitten ryhmäseksi? Voisiko piristys
nuutuneeseen seksielämään löytyä kodin
ulkopuolelta?

Syld kehottaa pohtimaan syytä sille, mikä
kolmannen tai useamman osapuolen tarkoitus parin
seksielämässä olisi.

”Jos ryhmäseksiin lähdetään siitä ajatuksesta, että se
yksinään pelastaa parisuhteen huonon seksielämän,
se ei välttämättä toimi”, Syld sanoo.

”Pohjalla pitäisi olla jo valmiiksi osaaminen seksistä
ja mieltymyksistä puhumiseen ja siihen, että pari
osaa löytää nautintoa myös kahdestaan.”

Syldin mukaan kolmannen osapuolen mukaan
tuominen voi toimia esimerkiksi silloin, jos
kumppani toivoo seksissä sellaisia asioita, joita itse ei
halua toteuttaa. Tällöin kumppani voi saada
kaipaamansa kokemuksen jonkun muun kanssa.



SYLD kohtaa vastaanotolla usein pareja, joilla
tylsistyminen kumppaniin on yksi ongelmista: seksi
on ihan hyvää, mutta kumppani ei sytytä tarpeeksi,
jotta seksiä harrastettaisiin.

Tällöin apua ei kannata lähteä hakemaan
makuuhuoneen ulkopuolelta, vaan suhteen
ensimmäisistä kuukausista.

”Suhteen alussa kehumme ja huomioimme toista,
näytämme parhaat puolemme. Se jos mikä ruokkii
seksielämää”, Syld huomauttaa.

Yhden kysymyksen Syld kysyy asiakkailtaan melkein
joka kerta. Jos nyt törmäisit kumppaniisi,
ihastuisitko?

Tämä kysymys usein herättää vastaanotolle tulevan
parin. Jos vastaus on negatiivinen, se on hyvä alku
keskustelulle.

Joskus käy niin, että keskustelusta ja terapiasta
huolimatta pari ei tunne enää seksuaalista
vetovoimaa toisiaan kohtaan ja päättääkin erota,
Syld kertoo.



Sekin on ihan sallittua.

Susanna Syld

Kuka?

Seksuaaliterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja ja
parisuhdevalmentaja. Yhteisöpedagogi ja tradenomi.
Yrittäjä.

Bloggaaja, kouluttaja ja somevaikuttaja.

Asuu Hollolassa aviomiehensä Petri Syldin ja kolmen
lapsensa kanssa. Bonusäiti miehensä kahdelle
lapselle.

Suosittelen

”Tehkää kodinhoidon kurjimmat asiat, kuten pyykin
ripustaminen, imurointi tai tiskikoneen tyhjennys
yhdessä. Käyttäkää se aika yhteiseen mitä kuuluu -
keskusteluun tai pussailuun puuhan lomassa. Näin
parin tulee kohdattua ja vaihdettua kuulumiset,
eivätkä kotityöt kasaudu vain toiselle. Pian toteamus
”levitetäänkö pyykit yhdessä” onkin kutsu yhteiseen
hetkeen.”



Aiheeseen liittyvää

Seksi | Moni saisi seksistä nautinnollisempaa
romuttamalla pari jähmeää uskomusta – Asiantuntija
kertoo, mistä hyvän seksin tunnistaa

25.4. 16:49

Seksitutkimus | Seksiä harrastetaan aina vain vähemmän,
ja yksi syy on ”kotikeskeisyys” – Suomalaiset asiantuntijat
käyvät läpi syitä trendiin, joka ei näytä laantumisen
merkkejä

23.3. 6:48

Elämä | Moni suostuu seksiin kumppaninsa mieliksi, ja eri
tilanteissa sillä on hyvin päinvastaisia vaikutuksia
parisuhteeseen – Asiantuntijat kertovat, mistä ilmiössä on
kyse

4.3. 7:33

Artikkeliin liittyviä aiheita

https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007709229.html
https://www.hs.fi/tiede/art-2000007867349.html
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007835535.html
https://www.hs.fi/aihe/hyvinvointi/
https://www.hs.fi/aihe/elama/
https://www.hs.fi/aihe/ihmissuhteet/


Hyvinvointi Elämä Ihmissuhteet

Parisuhde Seksi Seksuaalisuus

Kommentit (36)

Näytä vain nimellä kirjoittavat

30.4. 15:19

Tuntuu, että liiankin monessa jutussa (tässä ei liiemmin!)
keskitytään toteamuksien "ei oo pakko jos ei haluu" tai "seksi ei
ole kaikki kaikessa" toisteluun ja todisteluun. Ne voivat olla
tosia, mutta eivät juurikaan auta hirveän monen parisuhteen
haasteissa. Syld tuntuu kerrankin ymmärtävän, että seksin
hiipuminen voi olla todellinen ongelma ja sille voi tehdä
muutakin kuin todeta, että no näin kävi, yritetään pärjäillä.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (1)

Uusin ensin Vanhin ensin Suosituin ensin

Aivot asialle Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/aihe/hyvinvointi/
https://www.hs.fi/aihe/elama/
https://www.hs.fi/aihe/ihmissuhteet/
https://www.hs.fi/aihe/parisuhde/
https://www.hs.fi/aihe/seksi/
https://www.hs.fi/aihe/seksuaalisuus/
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Aivot%20asialle


29.4. 12:15

Henkilö joka on kouluttautunut parisuhdevalmentajaksi,
auktorisoiduksi seksuaalineuvojaksi ja seksuaaliterapeutiksi
vaikuttaa henkilöltä joka haluaa määrätietoisesti pätevöityä
työssään ja joka melko varmasti myös kokee olevansa pätevä
työssään (ja haluaa asiakkaidensakin tähän uskovan). 

Todellisuudessa keskitytään yhteen kapeaan sektoriin ihmisenä
(ja kumppanina) olemisessa - vaikka varmasti koetaankin että
autettaisiin asiakkaita kokonaisvaltaisesti. 

Seksi on kiva ja terveyttä edistävä asia, mutta parisuhteen
ongelmat ovat perua jostain muusta kuin makkarista. 

Jokainen meistä toivoo luottamusta, mutta fiksu ihminen ei
edellytä keneltäkään 100% rehellisyyttä. 

Vaikka olemme vajavaisia, olemme myös erityisiä. Tästä lähtee
ymmärrys - ja arvostus itseämme ja toisia kohtaan. 

Yritämme - tietenkin! - kasvaa paremmiksi ihmisiksi, mutta
emme pysty siihen yksin. 

Etkä voi rohkaista ketään jos et tiedä miten temppu olisi syytä
tehdä. Tämäkin tieto selviäisi vain elämällä toisen rinnalla
konkreettisesti. 

Jokainen haluaa ja kaipaa läheisyyttä, ilon ja onnen hetkiä ja
merkityksellistä tukea (elämä on täynnä ikäviä asioita). 

Muotisietoinen Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Muotisietoinen


Kun toisen kanssa haluaa olla, se on aitoa välittämistä.
Loppuelämä on rakkauden hienosäätöä. 

Jokaisella toive, että elämä olisi balanssissa. Balanssia ei voi
aikaansaada yksin. 

Vähintäänkin kodin tulisi olla paikka jossa voimme syyllisyyttä ja
arvostelua tuntematta laskea haarniskamme, naamarimme ja
kaiken muun valheellisen ja kuormittavan jota arki meiltä vaatii
ja edellyttää. 

Ja sängyn paikka joka ei velvoita ketään toimimaan toisen
masturbointivälineenä... 

Fiksoitumisella seksiin ratkaistaan vähän jos mitään. 

Seksin ja seksuaalisuuden banalisoinnilla yleensä ottaen
intiimiksi ja hyvinkin henkiseksi, useimmiten myös kahden
ihmisen väliseksi, mielletty asia johtaa väistämättä
desensitaatioon. And once it's gone it's gone. 

Fantasiat ovat kehittyneet syystä, niillä on funktionsa. 

Useimmat eivät pystyne pelaamaan peliä itseään satuttamatta.
YMMV

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (2)

29.4. 10:21

Kehotuksella puhua enemmän (ja kuunnella) ei ratkaista

Muotisietoinen Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Muotisietoinen


parisuhdekipuilua. 

Parisuhteissa - ihmissuhteissa ylipäätään - kipuilulta ei voi
välttyä: frekvenssi, laajuus ja vakavuus vain vaihtelee. 

Tämä on loputon tanssi niin kauan kuin ihmiset ylipäätään ovat
vielä ihmiseksi tunnistettavia. 

Kivutonta ihmissuhdetta ei ole olemassakaan koska ei ole
elämääkään joka olisi kivutonta. 

Kipu vain arkipäiväistyy niin ettei hölmöimmät meistä edes
huomaa voivansa / voineensa pahoin. 

Ajattelevan ihmisen elämä on moninkertaisesti
kuormittavampaa verrattuna tyytyväiseen hölmöön. 

On nurinkurista, että juurikin koulutetuilla tai muuten
voimautuneilla naisilla "in denial" käyttäytyminen vaikuttaisi
kaikkein korostuneimmalta. 

Aloittaisin tosiasioiden tunnistamisella ja varsinkin
tunnustamisella: seksin täytteisen huuman ikuinen jatkuminen
oman hubbyn kanssa makuukammareissa - tai edes
bondageluolien kimppakivoissa - on mahdotonta koska kukaan
ei ole loputtoman kiinnostava millään yksittäisellä mittarilla
kuten nyt vaikka seksuaalisesti. 

Kyllästyminen on fact of life aivan kuten ihmisruumiin
kehittyminen jonkinlaiseksi ja sen rapistuminen: puuterointi ja
push-upit on illuusio joka kantaa vain johonkin pisteeseen asti
toisin kuin hyvä itsetunto. 



Miehet on opetettu yhä hienotunteisemmiksi (lue: sisäsiisteiksi):
jopa siinä määrin, että saattavat itsekin alkaa uskoa valheisiin
joita kertovat - itselleen ja muille. 

Todellisuus on kuitenkin jotain muuta. Moni mies on
ääripossessiivinen ja -kaksinaamainen: itselle sähläys sallitaan,
puolisolle ei. 

Juuri halu omistaa toinen on kipuilumme juurisyy - ja toisen
näkeminen pelastajana tai pelastettavana. 

Jos puolisoni hienotunteisuuttaan minua kohtaan rajoittaa
omaa seksuaalisuuttaan, tilanne on umpisurullinen: jos
puolisoni ei voi hyvin, voin sen seurauksena huonommin itsekin. 

Mikä on todennäköisyys sille, että kaksi ihmistä (jotka muiden
tavoin ovat ikuisesti "work in progress") täyttäisivät toistensa
toiveet hyvin - tai ylipäätään?

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (2)

28.4. 20:36
Termit oikein Ilmoita asiaton viesti

Petrus Saukkonen: Parisuhde on paljon vahvemmalla pohjalla,
kun on yhteisesti päätetty ettei seksi (ja ulkonäkö) ole tärkeää. 

Miksi seksiä pitäisi harrastaa jos ... Näytä lisää

tidii: Itsetyydytys on vain kalpea aavistus siitä mitä seksi on
hyvässä parisuhteessa.  

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Termit%20oikein


Ilman parisuhdetta voi olla hyvää ja jopa aivan parasta seksiä.
Mutta toki se ei koske useimpia ihmisiä, koska he eivät saisi
muita kuin oman aviopuolisonsa.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (1)

28.4. 15:47

Ihmisen seksuaalisuus ei katoa vanhemmiten, mutta
kyllästyminen samaan seksikumppaniin on tavallista ja hyvin
inhimillistä. Monillahan ei ole kokemusta kuin yhdestä. Avoin
suhde pelastaisi monta sellaista kuivunutta parisuhdetta, jotka
eivät ole enää muuta kuin kämppäkaverina pyörimistä.
Yhteisellä sopimuksella saa olla muitakin petikumppaneita, voi
olla kolmen kimppaa yms. Ihminen kaipaa vaihtelua ja virikkeitä.
Toimii varmasti ja paremmin kuin mikään terapia.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (3)

28.4. 12:37

Jokainen voi puhua seksistä vain omasta puolestaan, ja jokaise
... Näytä lisää

Myi Kakkanen Ilmoita asiaton viesti

Äänekäs yksilö Ilmoita asiaton viesti

Petrus Saukkonen: Parisuhde on paljon vahvemmalla pohjalla,
kun on yhteisesti päätetty ettei seksi (ja ulkonäkö) ole tärkeää. 

Miksi seksiä pitäisi harrastaa jos ... Näytä lisää

Känkkäränkkäkö: Olen täysin samaa mieltä kanssasi. Hyvä

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Myi%20Kakkanen
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=%C3%84%C3%A4nek%C3%A4s%20yksil%C3%B6


Minä taas väitän, että parisuhde ilman seksiä ei ole mikään
parisuhde. Seksi on parisuhteen alkamisen perussyy, jota ilman
parisuhde muuttuu jonkinlaiseksi kaveri- ja  
kumppanuussuhteeksi. Eikä siinä mitään, mikäli kumpikaan ei
koe asiassa ongelmaa. Onhan se kiva, että vierellä on joku, joka
jaksaa kuunnella jonninjoutavia jorinoita työpäivän sujumisesta
yms. Toisen osapuolen sairastumisen myötä suhde taas voi
muuttua käytännössä hoitosuhteeksi, jolloin
vuorovaikutuksessa muuttuu moni muukin asia kuin seksielämä.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (14)

28.4. 10:11

Tuputtamiseen olen kyllästynyt jo siinä määrin, että katsoessa
leffaa/sarjaa yksin, niin skippaan yleensä heti "ne kuumat ja
hikiset pakolliset ähkimiset", jos sillä ei ole juonen kannalta
merkitystä - ja harvoin on. 

Niinpä onkin joskus raikasta, kun joissain leffoissa nämä
"taivaalliset panot" ohitetaan lyhyellä alulla ja lopulla. Katsoja
tietää, että seksiä oli ja sitä oli riittävästi, jatketaan eteenpäin.
On enemmän realismia se. ;-) 

Ja miksi luin tämän artikkelin? Minua kiinnosti se kysymys, jonka

parisuhde perustuu tinkimättömään rakkauteen ja sitoutumiseen
toiseen ihmiseen. Jos toinen parisuhteen osapuol... Näytä lisää

Erkki M Nimi Ilmoita asiaton viesti

Pinnan alla: Nämä ne vain jaksavat. Ei ihmekään, että ihmiset
kyllästyvät, kun seksi on jatkuvasti tapetilla ja kaikki yksityisyys ja
sekä siihen, että seksiin yli... Näytä lisää

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Erkki%20M%20Nimi


jutun terapeutti esittää (itse asiassa en lukenut koko juttua,
Ctrl+F, hakusanaksi "kysy" ja painellaan F3, kunnes löysin
kysymyksen josta kyse). Sitten jäin lukemaan kommentteja. Olin
yllättynyt, että muutkin tuntuvat olevan hieman kyllästyneitä.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (15)

28.4. 9:41

Useimmiten seksissä ei ole parisuhteessa kysymys siitä, että
miten teemme sen, vaan siitä, että toinen ei halua ja keksii syitä
karttaa tilannetta. Moni nainen haluaa statuksen. Eli miehen ,
lapset ja talon ym. Koirakin saa paremman kohtelun kuin mies
näissä suhteissa. Tähän tulisi puuttua ja ottaa yleiseen
keskusteluun.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (6)

28.4. 9:39

Seksuaaliterapeutti, parisuhdeneuvoja. Tuntemattomia - hieman
huvittavia käsitteitä.  

En voisi kuvitellakaan moisten puoleen kääntymistä. Kuten
huvittaa psykologisen tuen tarjoaminen, jos on kokenut suuren
onnettomuuden tai terrori-iskun - tai jos poliisina/sotilaana on
tappanut jonkun työssään. 

Ihmisen tulee olla valmis kaikkeen, mitä hänen elämässään voi

ap51 Ilmoita asiaton viesti

Janne Mäkinen Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=ap51
https://www.hs.fi/kayttaja/?accountId=09391225023819617c0a0a3902513b1c464b5e6c1e1b0507360623


tapahtua. Olen elänyt koko elämäni sillä tavalla. Eikä
ulkopuolisen hyminä siinä auta. Puhumattakaan sellaisen, joka
itse ei ole mitään sellaista kokenut.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (6)

28.4. 8:53

Ihmettelen miten nämä seksuaalineuvojat puhuvat aina siitä,
miten yhdyntä ei ole kaikki kaikessa (mikä on ihan totta) mutta
eivät siitä, että itse orgasmin saaminen liian usein kuihduttaa
kiinnostusta toiseen ajan mittaan. Tästä ovat puhuneet esim
taolaiset jo tuhansia vuosia. Eikähän se edes ole mitään
liirumlaarumia, koska onhan meidät koodattu levittämään
geenejämme ympäriinsä, joten se on geeneillemme hyödyllistä,
että lähdemme etsimään uusia kumppaneita. 

Jotenkin vain tuntuu, että tästä vaietaan, koska sen ääneen
puhuminen ”uhkaa” tätä länsimaista (teologista) instituutiota
nimeltä yksiavioisuus.  

Kannatan siis ihmisiä perehtymään asiaan ja nimenomaan
keskittymään seksissä aivan muuhun kuin orgasmin
tavoitteluun. Cupids poisoned arrow on hyvä kirja aiheesta.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (7)

28.4. 8:45

Tapio Antere Ilmoita asiaton viesti

tidii Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?accountId=162b57312b150a495b0f7b58093c270f1a643e4b2511601e512f5a
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=tidii


Itsetyydytys on vain kalpea aavistus siitä mitä seksi on hyvässä
parisuhteessa.  

Jokainen voi puhua seksistä vain omasta puolestaan, ja
jokaisella on asiasta tietenkin oma totuus. En ymmärtäisi
elämää jossa seksillä ei ole sijaa. Kommenteista täällä paistaa
suuri välinpitämättömyys ja jotenkin hyvin suomalaiselta
tuntuva väheksyntä seksuaalisuutta kohtaan. "Ei sitä kuulu
tuolla tavoin haluta" 

Jokainen tyylillään toki, mutta itselle seksi on juuri se joka
erottaa parisuhteen muista ihmissuhteista.  

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (18)

28.4. 8:22

Tuntuu, että seksistä otetaan nykyisin aivan liikaa stressiä, jos
sitä ei ole tarpeeksi, tai se ei ole oikeanlaista. Jos on kymmeniä
vuosia saman kumppanin kanssa, niin väkisinhän sitä tulee
kuivia kausia, ja alun suhteen huumaa ei oikein millään voi
saavuttaa. Se on ihan normaalia. Elämässä on paljon muutakin
kuin seksi, ja siitä stressaaminen.

Petrus Saukkonen: Parisuhde on paljon vahvemmalla pohjalla,
kun on yhteisesti päätetty ettei seksi (ja ulkonäkö) ole tärkeää. 

Miksi seksiä pitäisi harrastaa jos ... Näytä lisää

solifer82 Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=solifer82


Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (19)

28.4. 8:14

Ikä heikentää hormonitoimintaa sekä miehillä että naisilla ja sitä
myöten kiinnostus suoranaiseen seksiin muuttuu ja vähenee, se
tosiaan unohtuu kun haastatellaan näitä nuoria terapeutteja,
mutta ehkäpä vain nuoret hetiä tarvitsevat... Tärkeää on joka
iässä ylläpitää yhteisyyttä, sitä että viihdytään yhdessä. Pitää
olla aikaa keskustella, siitä mikä nyt kullekin luonnollista on,
alkaen säästä päivän politiikkaan, luettuihin kirjoihin ja vaikkapa
lomasuunnitelmiin - ja seksiinkin sitten jos siltä tuntuu, milloin
mitenkin. Pitää olla yhteistä tekemistä, millä en tietenkään
tarkoita sitä että kaiken pitää olla yhteistä, vaan on hyvä jos
molemmilla on sen lisäksi myös omia tekemisiä/
harrastuksia/menoja.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (14)

28.4. 8:08

Itse olen "vasta" 4-kympin alussa, mutta miehen kanssa oltu
yhdessä pitkään ja osa yhteisistä lapsistakin aikuisia. Kaikkea on
käyty tässäkin ajassa jo läpi ja parasta on sitoutuminen.
Sitoutumisesta kumpuaa myös mahdollisuus hyvään seksiin,
joka tulee prioriteeteissa jossain hännillä.

Tervamummeli Ilmoita asiaton viesti

Margirus: Eikö se nyt ole yhtä lailla normaalia ja luonnollista että
seksielämä hiipuu jossain vaiheessa? Se on jo nähty, elämässä on
vielä kenties muutakin jok... Näytä lisää

Maaria Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Tervamummeli
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Maaria


Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (14)

28.4. 7:54

Juuri noin. Yllättävän monessa kommentissa seksin merkitystä
vähätellään. Omalta kohdaltaan voi toki kokea niin, mutta on
erittäin vaarallista yleistää tuota edes siihen omaan
kumppaniin.  

Pitkä parisuhde on toki paljon muutakin kuin seksi, mutta
romanttiseen rakkauteen seksi kuuluu aika vahvasti. Itse olen
ollut samassa parisuhteessa noin 30 vuotta, eivätkä halut ole
kummaltakaan kadonneet mihinkään.  

Melkoisen monta kertaa olen miespuolisilta keski-ikäisiltä
tutuilta saanut kuulla valitusta seksin hiipumisesta heidän
parisuhteistaan. Naispuolisten kohdalla heidän parisuhteensa
tila selviää äkkiä, kun mennään viihteelle, esim työpaikan, tai
yhdistyksen pikkujouluihin.  

Henkilökohtaisesti näkemäni perusteella pidän seksin
hiipumista varoitusmerkkinä. Voi toki olla, että suhteessa
olevan parin molemmilla osapuolilla seksuaalisuus ei ole kovin
voimakasta, mutta varsin usein kyse on jostain muusta.  

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (19)

Gonamies Ilmoita asiaton viesti

Aivot asialle: Aika usein näkee ehdotettavan, että onhan
suhteessa muutakaan, ei se seksi niin tärkeää ole. Toisille on,
toisille ei. Jos tässä kohtaa ei osuta yksii... Näytä lisää

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Gonamies


28.4. 7:24

Viime vuosikymmenen kestoaihe - seksi. Seksi siellä, seksi täällä.
Kuten kommenteista iloksi voi lukea alkaa yleisö olla tähän
aiheeseen kyllästynyt sen ylimalkaisen saturoinnin johdosta.
Tilastot yhdyntöjen määrästä tulee vastaan lähes yhtä usein
kuin valtiovarainministeriön huoli bruttokansantuotteesta,
kumpi lie tärkeämpää tai kumman tilastointi perustuu aidosti
tietoon ei markinaalisen otantaryhmän haastatteluihin.
Seksuaalisuus on luonnollinen osa inhimillisyyttä, se että
aiheella kerätään klikkejä toivon että koulujärjestelmämme
kehittää työtään aiheen parissa ja panostaa tässä
varhaiskasvatukseen kasvattaen terveellä identiteetillä olevia
sukupolvia. Seksuaalisuuden ja seksin rinnalle kasvatukseen
myös osaksi ymmärrys esimerkiksi siitä, ettei oman lapsen
saaminen ole kaikille mahdollista ja että adoptiolapsi on yhtä
arvokas kuin oma biologinen. Karkasi hiukan kauas aiheesta,
mutta koen että yhteiskunnan arvot ovat niin laajasti
karkaamassa oman takapuolen ja navan peilistä tuijottamiseen,
ettei perusarvoille löydy enää tilaa - ainakaan median sivuilta,
joka kuitenkin mieltämme pitkälti ohjaa.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (15)

28.4. 7:18

Marsupilami 7 Ilmoita asiaton viesti

Termit oikein Ilmoita asiaton viesti

Malemmi: Jutussa sanottiin, että eniten yhdyntöjä on
erillissuhteissa, mutta ei selitetty, mitä erillissuhde tarkoittaa. Jäi
vaivaamaan. Meinaako se, että asut... Näytä lisää

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Marsupilami%207
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Termit%20oikein


No varmaankin, kuinkas muutenkaan? Yhteen muuttaminen on
varmin tapa saada suhde kuivumaan, avioliitto tietysti vahvana
kakkosena. Erillissuhteella ei tarkoiteta irtosuhteita, koska
niissähän vaihtuu kumppani joka kerta.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (9)

28.4. 5:02

Eikös se ole hyvä, että ihmiset lukevat kaikenlaista. Vaikka se ei
juuri olisikaan itselle tärkeää tai erityisen kiinnostavaa. Aika
kapea alaiseksi jää ajattelu, jos lukee ainoastaan itselle tärkeät
artikkelit ym.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (25)

28.4. 1:49

Hyvä artikkeli ja hyviä vinkkejä.  

Moni kommentoija ei ehkä oivaltanut, että jutun "seksivinkit"
olivat itse asiassa neuvoja läheisyyden ja toisen kohtaamisen

Mesiangervo Ilmoita asiaton viesti

Insinööriainesta: Olipa hyvä artikkeli, kiitos! 

Kommentteja lukiessa alkaa ihmetellä miksi ihmiset, joille seksi ei
vaikuttaisi olevan tärkeää, lukevat ja kommen... Näytä lisää

Kesän loppu Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Mesiangervo
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Kes%C3%A4n%20loppu


vaalimiseksi. Hienoa jos kommentoijien parisuhteissa nämä
onnistuvat ilman seksiä, mutta monilla seksi on ollut se
perimmäinen syy parisuhteelle. Rakastavaiset eivät koskaan ole
vain ystäviä, vaan keskenään seksuaalisessa rakkaussuhteessa
oleva pari.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (28)

27.4. 21:55

Itse haluan seksiä ja se ei ole ok. Tosi vaikeaa löytää kumppania,
joka olisi yhtä mieltynyt. Pakko tyytyä vähempään, vaikken
haluaisi.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (17)

27.4. 20:47

Enemmän ihmettelen tuollaista ihmettelyä. 

Minusta on täysin luonnollista tuntea mielenkiintoa
sellaisistakin asioista joita en itse kannata. 
Ei ole pahitteeksi tietää missä mennään, ja ainahan voi tärpätä
jotain, mitä ei aiemmin ole hoksannut. 

Harvoin_kommentoi Ilmoita asiaton viesti

Nettinaara Ilmoita asiaton viesti

Insinööriainesta: Olipa hyvä artikkeli, kiitos! 

Kommentteja lukiessa alkaa ihmetellä miksi ihmiset, joille seksi ei
vaikuttaisi olevan tärkeää, lukevat ja kommen... Näytä lisää

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Harvoin_kommentoi
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Nettinaara


Jos kuuntelee vain omaa kuplaansa, maailmankuva vääristyy.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (61)

27.4. 19:56

Minkä takia lehdissä haastatellut seksuaaliterapeutit ovat niin
usein nuoria? On vaikea suhtautua heidän neuvoihinsa
avoimella asenteella kun näkee, että asiantuntijalla on
kilometrejä takana puolet vähemmän luo itsellä. Missä ovat
kuusikymppiset seksuaaliterapeutit?

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (102)

27.4. 19:01

Jutussa sanottiin, että eniten yhdyntöjä on erillissuhteissa,
mutta ei selitetty, mitä erillissuhde tarkoittaa. Jäi vaivaamaan.
Meinaako se, että asutaan erillään?

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (58)

27.4. 19:00

Monet tämän artikkelin kommentoijat ovat parisuhteessaan
löytäneet itse juuri sopivan tavan toteuttaa seksielämäänsä,
turhia hötkyilemättä. Nuoren seksuaaliterapeutin huoli

johmar Ilmoita asiaton viesti

Malemmi Ilmoita asiaton viesti

aaltoinen Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=johmar
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Malemmi
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=aaltoinen


rennommasta suhtautumisesta seksiin saattaa olla turhaa.
Pitkässä parisuhteessa seksi on vain yksi osanen, tietysti kiva
sellainen. Mutta täydellisintä ja tärkeintä mielestäni on
keskinäinen rakkaus, luottamus ja kunnioitus. Nämä arvot
korostuvat, mitä pidemmälle yhteisiä vuosia karttuu. Yhteinen
arjen yhdessäolo iloineen ja suruineen on parasta. Näistä ei
juurikaan puhuta. Välillä ihmetyttää se miten paljon
seksiartikkeleita ja erilaisia seksin asiantuntijoita pukataan
nykymediaan ja asian kanssa ongelmoidaan. Ehkäpä jokaisen
sukupolven pitää löytää seksinsä?

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (78)

27.4. 18:41

Olipa hyvä artikkeli, kiitos! 

Kommentteja lukiessa alkaa ihmetellä miksi ihmiset, joille seksi
ei vaikuttaisi olevan tärkeää, lukevat ja kommentoivat
parisuhdeseksiä avoimesti käsittelevää artikkelia.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (123)

27.4. 17:57

Aika usein näkee ehdotettavan, että onhan suhteessa
muutakaan, ei se seksi niin tärkeää ole. Toisille on, toisille ei. Jos
tässä kohtaa ei osuta yksiin, on luvassa ongelmia.  

Insinööriainesta Ilmoita asiaton viesti

Aivot asialle Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Insin%C3%B6%C3%B6riainesta
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Aivot%20asialle


Ehkä selkein ratkaisu sille, että toinen kokee seksin tärkeäksi ja
toinen ei olisi siinä, että seksiä haluava harrastaisi sitä muualla,
muiden kanssa. Jos se puolisolle ei ole tärkää, onko se silloin
myöskään asia, jota toisessa pitäisi kontrolloida? Jos tuntuu,
että sitä kuitenkin pitäisi kontrolloida, että se kuuluu vain
parisuhteeseen mutta se ei ole tärkeää, tuntuu vähän siltä, että
suhtautuminen seksiin on lähtökohtaisesti pikemminkin
negatiivinen kuin positiivinen.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (52)

27.4. 17:56

Nämä ne vain jaksavat. Ei ihmekään, että ihmiset kyllästyvät,
kun seksi on jatkuvasti tapetilla ja kaikki yksityisyys ja sekä
siihen, että seksiin ylipäätään liittyvä, tärkeä mystiikka on
tuhottu kaikella tällä julkisella revittelyllä.  

Eiköhän ihmisiä ala taas kiinnostaa vaikka se oma
pitkäaikainenkin puoliso tässä mielessä enemmän, kun tämä
jatkuva tuputtaminen vihdoin joskus loppuu.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (86)

27.4. 17:53

Sehän on itsestäänselvää, että aktiivinen seksi hiljenee aivan
luonnostaan, joten mitä siitä tuon enempää jauhamaan.
Läheisyys on parasta siinä vaiheessa ja se riittää.

Pinnan alla Ilmoita asiaton viesti

karjalaispoika Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Pinnan%20alla
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=karjalaispoika


Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (83)

27.4. 17:47

Seksuaalinen himo loppuu iän myötä vähitellen. 
Jos on ollut vuosikymmeniä se sama kumppani, seksiä ei tarvita. 

Kumpikaan ei himoitse mitään tai ketään. 
Tuttu ja luotettava ihminen vierellä riittää. 

(muutos tapahtuu 5-6 -kymppisenä, yleensä)

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (71)

27.4. 17:43

On mukavaa lukea kommentoijilta ajatuksia, jotka eivät nosta
seksiä ja sen suorittamista kaiken yläpuolelle, vaan korostavat
myös elämän muita puolia.  

Minusta tämäntapaiset artikkelit turhaan yrittävät työntää
ihmisiä samanlaisen käytöksen muottiin. Kaikille se ei sovi, eikä
tällaisista artikkeleista kannata sen tähden ahdistua tai alkaa
ajatella, että omassa elämässä olisi vikaa, ellei se mene, kuten
terapeutti ohjaa. 

Kaikki eivät halua jatkuvaa seksiä, kaikki eivät halua jatkuvaa
puhettakaan seksistä, on ihmisiä joille juuri se olisi ahdistavaa,
jos seksistä ja omista haluista pitäisi kaiken aikaa selittää

Clearly Ilmoita asiaton viesti

Mistä ruoka? Ilmoita asiaton viesti

https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Clearly
https://www.hs.fi/kayttaja/?userId=Mist%C3%A4%20ruoka?


toiselle. Omat halut ovat kuitenkin nimensä mukaan omat halut,
niihin ei ole lainkaan välttämätöntä sitoa rakasta ihmistä ja
vaatia häntäkin vellomaan niissä. Rakkaus on sitä, että toiselta
ei vaadi mitään, että antaa hänen olla mitä on.  

Onnekas se, joka kantaa itsensä ja pystyy ottamaan oman
vastuun omista tunteistaan siten, että ei sälytä niitä toisen
kannettavaksi.  

Hyvä on omata taito valita sellainen kumppani, josta oikeasti ja
syvällisesti pitää, juuri sellaisena, kuin hän on. Ilman tarvetta siis
kertoa hänelle jatkuvasti, mitä hänen pitäisi tehdä toisin, että
olisi "parempi kumppani". Sellaiset vaateet eivät välttämättä
enää kerro rakkaudesta, vaan omista vaatimuksista ja toiveista,
joita toisen pitäisi alkaa täyttää. Se lähenee enempi itsekkyyttä,
kuin rakkautta.  

Nykymediasta saa usein kuvan, kuin ihmissuhteet olisivat
jatkuvaa peliä, pelaamista, säätämistä, kouluttautumista,
vaihtokauppaa, jotakin hyvin vaikeaa ja vaativaa.  

Mutta todellisuudessa joskus ja useinkin, ihmissuhteet,
parisuhteet, elämä kumppanin kanssa, voi olla myös hyvää ja
helppoa. Ainakin siltä osin, millaisten vaikeuksien syntyyn voi
itse vaikuttaa. Pikkuasioista ei kannata tehdä ongelmia ja kuten
Petrus Saukkonen sanoo kommentissaan, myös seksin
tarpeettomuudesta voitaisi puhua ja tulisi puhua nykyistä
enemmän.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (138)

Känkkäränkkäkö Ilmoita asiaton viesti
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27.4. 17:37

Olen täysin samaa mieltä kanssasi. Hyvä parisuhde perustuu
tinkimättömään rakkauteen ja sitoutumiseen toiseen ihmiseen.
Jos toinen parisuhteen osapuoli ei enää pystyisi seksiin, esim.
sairastumisen tms. takia, olisiko tämän merkittävä avioeroa
näille puolisoille. Mielestäni kukaan ei lupaa toiselle pitkää
seksielämää, vaan sitoutumista toiseen henkilöön
sataprosenttisesti. Myötä-ja vastoinkäymisissä. Tämä nykyinen
hedonistinen ja itsekäs parisuhdekäyttäytyminen ja hetken
mielijohteesta eroaminen huonon seksielämän takia on
ajautunut kauaksi siitä aidosta rakkaussuhteesta.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (116)

27.4. 17:20

Kyseisen Finsex-tutkimukseen vastaa nykyisin vain reilu
kolmannes otokseen osuneista, joten määrällisiä arvioita
tuloksista ei voi tehdä. Vastaajat ovat voineet valikoitua
nimenomaan kiinnostuksen tai muiden sellaisten syiden
perusteella, joiden jäljille ei päästä. Esim. Osmo Kontulan
vastaavan seurantatutkimuksen osalta tilanne on nykyään
vieläkin surkeampi. Artikkelissa kuitenkin hyvää
kokemusperäistä tietoa.

Petrus Saukkonen: Parisuhde on paljon vahvemmalla pohjalla,
kun on yhteisesti päätetty ettei seksi (ja ulkonäkö) ole tärkeää. 

Miksi seksiä pitäisi harrastaa jos ... Näytä lisää

Dandelion60 Ilmoita asiaton viesti
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Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (29)

27.4. 16:38

Ennen ajateltiin kai useammin, että oli normaalia, että pitkissä
avioliitoissa seksi hiipui. Se oli ok, koska ymmärrettiin, että
pitkissä suhteissa on muitakin, suurempia arvoja. Kaikkia ei
varmaan nytkään viehätä ajatus, että seksistä puhutaan
reippaasti, ja ehdotellaan erilaisia alapäätemppuja.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (102)

27.4. 16:27

Eikö se nyt ole yhtä lailla normaalia ja luonnollista että
seksielämä hiipuu jossain vaiheessa? Se on jo nähty, elämässä
on vielä kenties muutakin joka kantaa pitemmälle. 
Monellako seksuaaliterapeutilla on takanaan 50 vuoden
parisuhde ja hienosti uutta löytäen menee?

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (202)

27.4. 15:50

Parisuhde on paljon vahvemmalla pohjalla, kun on yhteisesti
päätetty ettei seksi (ja ulkonäkö) ole tärkeää. 

Miksi seksiä pitäisi harrastaa jos voi itsetyydyttää (mekaanisesti

Ärviä Ilmoita asiaton viesti

Margirus Ilmoita asiaton viesti

Petrus Saukkonen Ilmoita asiaton viesti
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sama asia kuin seksi) ja samalla fantasioida täydellisyydestä?  

Seksin tarpeettomuudesta voitaisiin puhua enemmän niin tämä
maapallo olisi parempi paikka elää ja parisuhteet kestäisivät
pidempään. 

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (143)

27.4. 15:44

Olemme hieman alta kuuskymppinen pari. Mieheni pyysi 30
vuotta sitten parin vuoden yhteiselon jälkeen, etten tekisi
aloitteita seksin suhteen. Se ahdisti häntä. Muutama vuosi
menikin sitten joillakin harvoilla seksikerroilla vuodessa, mutta
noin 25 vuotta sitten seksi loppui kokonaan. Muuten meillä
menee mukavasti ja olemme hyvä pari. Autismin kirjon häiriö
diagnostisoitiin miehelläni vasta 10 vuotta sitten, mikä osaltaan
selittää tilanteen. Toki elämä olisi voinut muullakin tavalla
mennä. En kuitenkaan ole lähtenyt hakemaan läheisyyttä
muualtakaan, eikä asia enää latista itsetuntoani yhtä pahoin
kuin nuorempana. Kaikkeen tottuu.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (108)

Kirjoita kommentti
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