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Hyvä seksi
Kolme tavallista suomalaista paria kertovat,
mikä on tehnyt heidän seksielämästään
toimivan.

Linda Rantanen

linda.rantanen@iltalehti.fi

Tänään klo 14:07

Susanna, 42, ja Petri ,40,
Seksiä ei tarvitse olla päivittäin, jotta seksielämä on
hyvää. Laatu korvaa määrän. Tästä Susanna, 42, ja Petri,
40, ovat yhtä mieltä.
–Seksistä syntyy raukeus, jonka jaamme yhdessä.
Saatamme seksin jälkeen nukahtaa toistemme syliin.
Seksistä tulee hyvä, vapautunut ja onnellinen olo, he
kuvailevat.
Jos aamulla on harrastanut seksiä, olo on kevyempi vielä
illallakin. Seksistä syntynyt hyvä olo kantaa pitkälle
seuraavaan päivään.
Susannan ja Petrin suhteessa on arkista hellyyttä ja parille
on luontaista koskettaa toisiaan. Susanna uskoo, että
tämä on yksi syy, miksi myös seksielämä on hyvää. Pari
halaa, suukottelee ja hieroo toisiaan päivittäin.
Toisaalta myös seksi ylläpitää läheisyyttä.
– Se kasvattaa minussa entisestään halua pitää Petriä
erityisen hyvänä, Susanna kuvailee.
– Seksi pitää suhdetta kasassa myös huonoina hetkinä,
Petri lisää

Petri lisää.
Toisinaan kun arki yrittää vetää paria erilleen, seksi
palauttaa heidät takaisin yhteen.

Yksi avain hyvään seksielämään on ollut kyky puhua
vaikeistakin asioista. INKA SOVERI

Paljon puhetta seksistä
Suhteen kuusivuotiselle taipaleelle on mahtunut myös
jaksoja, joiden aikana seksiä on syystä tai toisesta ollut
vähemmän. Tilanteen kannalta ratkaisevaksi on noussut
pariskunnan kyky puhua vaikeistakin asioista.
– Olemme aina pystyneet keskustelemaan tilanteesta, ja
katkaisseet haluttomamman jakson, Petri kertoo.
Petrin ja Susannan rakkaustarina on nykyajalla

perinteinen: he tapasivat deittisovellus Tinderissä.
Tapaamispaikasta huolimatta alku oli hyvin kaverillinen.
Romanttisia tunteita ei ollut näköpiirissä kummankaan
osalta.
Ensimmäisen kuukauden ajan pari piti yhteyttä pääasiassa
viestien avulla. Keskustelujen pääaiheena oli useimmiten
seksi.
–Tuuletimme sinkkuaikojemme seksielämää ja kerroimme
aiemmista seksikokemuksisestamme. Puolin ja toisin
paljastimme myös haaveitamme liittyen seksiin, Susanna
muistelee.
Koska tuohon hetkeen ei
kummankaan puolelta
liittynyt ihastumista, puhe
oli hyvin rehellistä ja avointa.
Innostus oli suurta, kun
eteen ilmaantui ihminen,
jolle saattoikin puhua julki
kaikki ajatuksensa.

Koskettaminen ja läheisyys
arjessa ovat Petrin ja
Susannan suhteessa normi.
INKA SOVERI

– Muistan, miten toivoimme
molemmat kohtaavamme
seikkailunhaluisen ihmisen, joka olisi valmis kokeilemaan
erilaisia asioita, Susanna hymyilee.

Ei paineita
Se että pari päätyi harrastamaan seksiä yhdessä oli lähes

Se että pari päätyi harrastamaan seksiä yhdessä, oli lähes
sattumaa. He eivät enää muista, kumpi ajatuksen heitti
ilmoille. Alussa se oli kuitenkin enemmin puolivillainen
vitsi kuin tosissaan tehty ehdotus.
– Lopulta totesimme, että pitäisiköhän meidän harrastaa
seksiä? Olimme molemmat vapaita, joten totesimme, että
miksipä ei, Susanna taustoittaa.
Koska pari oli puhunut jo hyvin avoimesti kaikesta, ei
heillä ollut minkäänlaisia paineita. Keskustelujensa vuoksi
he tiesivät todella hyvin, mistä toinen piti.
Susanna uskoo tämän olevan harvinaista.
– Yleensä vain hypätään seksiin ja katsotaan, mitä siitä
tulee.

Seksi estää Petriä ja Susannaa hukkumasta lapsiperhearkeen.
INKA SOVERI

Seksipuhe tekee iloiseksi
Seksisuhde syveni nopeasti ihastumiseksi. Tapailu muuttui
seurusteluksi. Pari rakastui ja huomasi, että hyvän seksin
lisäksi heillä oli paljon muutakin yhteistä.
Petri kertoo eräänlaisen kokeiluajatuksen pysyneen yllä
koko heidän suhteensa ajan. Hän uskoo sen olevan yksi
avain hyvään seksiin.
– Meillä seksi ei ole koskaan kaavamaista, vaan
kokeilemme innolla uusia juttuja. Myös seksipuheemme
on jokapäiväistä ja avointa, mutta ei koskaan arkisen
tylsää.
Susanna kokee seksin ja seksipuheen tekevän heidät
iloisiksi. Hänestä tuntuu, että ihmiset keskittyvät
arjessaan aivan liian usein negatiivisiin asioihin.
–Elämme vauhdikasta uusperhe-elämää, jossa
vanhempina oleminen vie ison osan ajasta. Seksi on asia
joka kuuluu vain meidän kuplaamme. Se estää meitä
hukkumasta lapsiperhearkeen.

Juho, 37, Tiina, 40

Juholle ja Tiinalle seksi on se hetki, jolloin saa olla täysin ilman
muita ajatuksia. INKA SOVERI

Juholle ja Tiinalle seksi on hetki, jolloin he saavat olla
täysin ilman muita ajatuksia. Seksi tekee olon
vapautuneeksi. Sen jälkeen on parasta lipua uneen toisen
vieressä, he kuvailevat.
–Seksi palauttaa ja lievittää stressiä. Se tekee olon
kokonaisvaltaisesti paremmaksi, Tiina hymyilee.
Pikkulapsiarjessa he ovat seksin vuoksi joutuneet joskus
tinkimään omista yöunistaan. Aamulla se ei kuitenkaan
enää harmita kumpaakaan, sillä seksin ansiosta olo on
kevyt ja rentoutunut.
Juho kertoo seksin ja läheisyyden olevan tärkeä osa parin
suhdetta. Heidän seksielämänsä on hyvää - eikä siitä
puutu myöskään hauskuutta.
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Seksi saa naurattaa
Juho uskoo, että heillä hyvän seksielämän tukipilari on se,
että he eivät ole antaneet seksin jämähtää mihinkään
tiettyyn kaavaan, jota olisi aina pakko noudattaa.
– Ja mitä sekään haittaa, jos joskus menee vähän pieleen?
Kun yrittää vauhdikkaasti pyöräyttää toista ja
päädytäänkin molemmat lattialle, tai sängynjalka katkeaa
kesken kaiken. Emme ota paineita, vaan nauramme
kommelluksille yhdessä.
Pari kokee, että seksi auttaa
heitä jaksamaan arjessa ja
kestämään paineita
paremmin. Kun seksielämä
on hyvää ja toimivaa, toista
tulee huomioitua paremmin.
–Ikävätkin asiat jaksaa silloin
ilmaista kauniimmin, Juho
selventää.

On ihan okei sanoa ei
Pariskunnan yhteisen
taipaleen alku vie vuosien
taakse aikaan, jolloin Tinder
oli vasta rantautunut
Suomeen. Ensimmäistä
tapaamista edelsi pitkä
i i l

Hyvä seksielämä auttaa
myös parisuhteen muilla
osa-alueilla: ikävätkin asiat
jaksaa tuoda esiin kauniisti,
kun seksielämä on toimivaa.
INKA SOVERI

viestittely.
– Työskentelimme molemmat tuolloin yöaikaan, joten
rytmimme olivat samanlaiset. Lopulta sovimme
tapaamisen paikalliseen baariin, Tiina muistelee.
Suhde eteni nopeasti ihastumisesta rakastumiseen. Pari
totesi ajattelevansa asioista hyvin samankaltaisesti, vaikka
lopputulos olisikin toisinaan ollut eri. Jo ennen
tapaamistaan he olivat viestien välityksellä keskustelleet
hyvin avoimesti myös seksistä.
Sama avoimuus on kantanut näihin hetkiin saakka, läpi
hektisten ja vaikeidenkin hetkien.
–Meistä tuli nopeasti vanhempia, eikä kiireisessä
perhearjessa ole kovinkaan usein mahdollisuutta
spontaanille seksille, Tiina kertoo.
Joskus seksi viipyilee kummankin mielessä pitkin päivää,
mutta todellisuudessa he saattavat päästä toistensa
kimppuun vasta muutaman päivän kuluttua. Kumpikaan ei
kuitenkaan loukkaannu, vaikka toinen kieltäytyisi.
Se on Juhon mukaan ehdottoman tärkeää.
–On ihan okei sanoa, että mua väsyttää, voidaanko vain
nukkua. Tilanteet muuttuvat, se on elämää.

– Seksi lisää seksiä ja läheisyys läheisyyttä, Tiina kiteyttää.
INKA SOVERI

Orgasmi ei ole päämäärä
Parin suhteeseen on mahtunut ajanjaksoja, jolloin sekä
seksiä että läheisyyttä on ollut vähemmän kuin nyt.
Niiden tärkeys on kuitenkin aina tiedostettu, huonoinakin
hetkinä.
–Sille tielle on helppo jäädä, jos asioille ei tee mitään.
Seksi lisää seksiä ja läheisyys lisää läheisyyttä, Tiina
tiivistää.
Parille seksi ei ole koskaan ollut täydellisyyttä tavoitteleva
suoritus. Orgasmi on piste iin päälle, mutta ei päämäärä.
Juho muistuttaa, että seksin ei tarvitse olla tuntikausien
euforista hekumaa ollakseen hyvää.
– Seksielämämme on hektistä. Pienten lasten vanhempina
tartumme tilaisuuteen kun sellainen tulee

tartumme tilaisuuteen, kun sellainen tulee.

Kirsi, 31, ja Miika, 34

Kirsin ja Miikan seksielämä on säilynyt hyvänä läpi kahdeksan
vuoden ja hetkisen lapsiperhearjen. INKA SOVERI

– Kirsi on hyvä antamaan piiskaa. Kuvainnollisesti, Miika
letkauttaa ja remahtaa nauruun, johon yhtyy myös Kirsi.
Huumori näkyy ja kuuluu parin arjessa - ja myös heidän
seksielämässään. Seksi on leikkimielistä, huumorilla
höystettyä ja nautintoon keskittyvää.
– Mutta kuitenkin vastavuoroista. Pyrimme unohtamaan
ne perinteiset seksinormit, Kirsi sanoo.
Arkinen hellyys, koskettelu ja tietynlainen kiusoittelu ovat
heille itsestäänselvyyksiä, sillä näin he pitävät
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vauhdikkaassa arjessa yllä omaa kipinäänsä.
Läheisyys saa Miikan mukaan olla spontaania, se ei vaadi
tiettyä hetkeä tai paikkaa.
– Se on äärimmäisen tärkeää. Halailu, koskettelua ja
vaikka takapuolelle läpsiminen ovat ihan perusjuttuja
meillä.

Lupa kieltäytyä
Vaikka hellyydenosoituksia tai kiusoittelua olisi pitkin
päivää, sen ei aina tarvitse johtaa itse aktiin.
Molemminpuolinen kunnioitus ja lupa kieltäytyä ovat
asioita, joita pari vaalii.
Etenkin Kirsi kertoo
ärsyyntyvänsä siitä, miten
miehen kieltäytymisessä
tunnutaan aina näkevän
suuria ongelmia.
–Jos mies joskus sanoo, että
nyt ei huvita, niin alkaa
hirveä spekulointi, että
mikäs nyt mättää. Aina ei
tarvitse haluta!

Molemminpuolinen
kunnioitus on parille
äärimmäisen tärkeää. INKA
SOVERI

Ensitreffeille ruusu povitaskussa
Kahdeksan vuoden ajan yhdessä ollut pari tapasi

Suomi24-sivustolla, mutta tämä kohtaaminen oli kiinni
todella pienestä. Kirsi oli aiemmin ystävänsä kanssa vitsillä
tehnyt sivustolle profiilin, jonka hän päättikin sitten
poistaa.
–Kun olin jo klikannut ”poista”, etusivulla vilahti Miikan
kuva. Jokin siinä kiinnitti huomioni. Ehdin painaa nimen
ensimmäiset kirjaimet mieleeni, ennen kuin sivu päivittyi
ja profiilini poistui.
Vauhdilla Kirsi kirjautui takaisin sivustolla ja onnistui
hetken selaamisen jälkeen löytämään Miikan.
Ensimmäinen viesti oli ytimekäs.
–Lähetin Miikalle viestin, että oletpa kuuma, Kirsi nauraa.
Lyhyen viestittelyn jälkeen pari päätti tavata. Ensitreffien
päätteeksi Miika kaivoi povitaskustaan ruusun. Hän oli
piilottanut sen sinne, varmuuden vuoksi.
–Olin päättänyt, että jos treffit menisivät hyvin, antaisin
niiden lopuksi Kirsille ruusun.

Kirsin ja Miikan seksielämä on hauskaa, leikkisää ja uteliasta.
INKA SOVERI

Uteliaisuutta ja leikkimielisyyttä
Kahdeksan vuoden ja pikkulapsiarjen läpi parin seksielämä
on säilynyt yhtä hyvänä, ellei parempanakin, kuin suhteen
alkuaikoina. He uskovat sen johtuvan avoimesta
vuorovaikutuksesta, mikä tekee parin arjesta muutenkin
mutkatonta.
–Vaikka halut ja tavat ovat vuosien varrella muuttuneet,
kumpikin uskaltaa sanoa ja näyttää, mitä haluaa, Miika
kertoo.
Seksi ei ole pariskunnalle koskaan vakava asia, vaan
uteliaisuus ja leikkimielisyys ovat Miikan mukaan vahvasti
läsnä.
–Jos sängynjalka katkeaa kesken kaiken niin antaa
katketa, vaihdetaan sitten asentoa sen mukaan, Kirsi
myötäilee.
Seksin määrään liittyvät keskustelut ja lehtijutut
turhauttavat heitä, sillä he eivät usko minkäänlaisiin
tilastoihin tai laskelmiin.

–Liikaa puhutaan määrästä. Ei ole olemassa mittaria, joka
kertoisi oikean määrän. Ihmiset ovat yksilöitä, parisuhteet
erilaisia. Laatu on määrää tärkeämpi, Miika sanoo.

Kirsille ja Miikalle hyvä seksielämä antaa rohkeutta ja voimaa.
INKA SOVERI

Enemmän rohkeaa puhetta seksistä
Pari kokee hyvän seksielämän olevan voimaannuttava ja
rohkaiseva tekijä elämässä. Se vaikuttaa kummankin
energiatasoihin merkittävästi. Kirsi uskoo, että toimiva
seksielämä korreloi myös parisuhteen muun hyvinvoinnin
kanssa.
–Jos seksi toimii, suhde toimii usein muutenkin. Ja sama
toisinpäin, jos ei ole hyvää vuorovaikutusta ja luottamusta
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Kirsin ja Miikan seksielämään ovat kuuluneet jo suhteen
alkuajoista saakka erilaiset seksilelut.
–Ne ovat kivaa ajanvietettä toisen kanssa. Ei seksilelujen
käyttäminen tarkoita, että suhde olisi väsähtänyt tai että
seksissä olisi jotain vikaa, Kirsi sanoo ja kummastelee
joskus törmänneensä tällaisiin ennakkokäsityksiin.
Sekä Kirsi että Miika kokevat, että seksiin liittyvistä
aiheista puhuminen on vielä tänäkin päivänä eräänlainen
tabu.
–Seksi on biologinen perustarve. On hassua, että siitä
puhuminen nähdään edelleen jotenkin hävyttömänä tai
likaisena. Ihmiset saisivat olla rohkeampia puhumaan
seksistä.

Lisää videoita

Sulje

00:47 / 01:14

Miten hyvä seksielämä vaikuttaa?

Miten hyvä seksielämä vaikuttaa?

LUE MYÖS
Ovatko sheivatut ihmiset puhtaampia kuin muut
– ihotautilääkärit kertovat, mitä karvoituksesta pitää
tietää
Näissä seksiasennoissa nainen saa orgasmin
helpommin – vinkit pidempään nautintoon
Adam on maksullinen poikaystävä – paljastaa nyt,
mitä naiset häneltä kaipaavat
Ajatteletko usein inhottavia ajatuksia? Tällainen
on OCD-häiriö

TUOREIMMAT
Oli sattumaa, että Petri ja Susanna
päätyivät sänkyyn – nyt he kertovat,
millaista on hyvä seksi
Suhteet - 14:07

Piian jaloissa on lymfahäiriö, ja se herättää
vihaa ulkopuolisissa
Keho - 5:30

Heidi, 30, on ”sober curious” – tästä ilmiössä
on kyse
Mieli - 15.07. 15:47

Se onkin kovaa rasvaa! Vegejäätelö voi olla
pahempi rasvapommi kuin kermajäätelö
Ravinto - 15.07. 13:47

Nämä kuvat jokaisen naisen tulisi nähdä –
”Selluliitti on yleistä, joten rokkaa niitä
bikineitäsi”
Keho - 15.07. 10:00

Hanki seksikäs kesähehku – nämä valinnat
näkyvät kasvoillasi
Keho - 14.07. 13:33

Katrin, 33, vartalo muuttui kokonaan – paino
pysyi lähes samana
Keho - 14.07. 6:34

Seksin jälkeen Sara hankasi itseään
puhtaaksi suihkussa – ”Uskoin olevani
likainen ja syntinen”
Mieli - 13.07. 21:32

Miksi niin moni pari palaa yhteen
erotakseen uudelleen? Eron 16 askelta
selittää ilmiön
Suhteet - 13.07. 15:37

Pysytkö minuutin tässä asennossa? Se
kertoo jalkojesi lihasten tilan
Treeni 13 07 12:29

Treeni - 13.07. 12:29

8 miestä kertoo, miksi ei tee aloitetta
seksiin
Suhteet - 12.07. 19:55

Näkökulma: Mies jahtasi minua laivalla – en
pelännyt kuollakseni, koska osaan tapella
Mieli - 12.07. 7:34

Jatan mies ei ole halunnut seksiä vuoteen –
seksuaaliterapeutti kertoo, mistä voi olla
kyse
Suhteet - 11.07. 22:07

Pepputreeni, joka onnistuu kuin itsestään
osana päivää – tarvitset vain pyörän
Treeni - 11.07. 14:26

Eksä kiusasi ikävistä kuukautisista, vaan ei
kiusaa enää
Keho - 11.07. 12:12

Moni käsittää yhteensopivuuden väärin –
näin tunnistat sinulle aidosti sopivan
kumppanin
Suhteet - 10.07. 20:26

Ylikiltti Miisa eli muita varten – sitten hänen
silmänsä avautuivat, ja muutoksen huomaa

silmänsä avautuivat, ja muutoksen huomaa
Mieli - 10.07. 7:30

Kolme naista kävi kauneusleikkauksessa –
tältä he näyttävät
Keho - 10.07. 6:04

Näytä lisää

LUETUIMMAT - ILTALEHTI
Juuri nyt 24 tuntia Viikko

1.

Useita tavallisia ravintolisiä vedetään pois markkinoilta
– yksi ainesosa voi aiheuttaa syöpää

2.

Siperiassa kadonnut matkustajakone löytynyt

3.

Pieni lapsi putosi parvekkeelta Espoossa

4.

Julia Robertsin tytär Hazel Moder, 16, astui julkisuuteen
– tältä hän näyttää

5.

Ranskalaiset raivostuivat rokotuspassista –
pariisilaisäiti vertaa Macronia Hitleriin

6.

Ensimmäinen olympiavieras sairaalahoitoon Tokiossa –
koronan leviämisluvut kasvussa

7.

Kuvat: Suomen vesistä on alkanut nousta näyttäviä,
mutta aggressiivisia pikkukaloja – saattavat pyrkiä
syömään ihokarvojasi

8.

Piian jaloissa on lymfahäiriö, ja se herättää vihaa
ulkopuolisissa

9.

Oli sattumaa, että Petri ja Susanna päätyivät sänkyyn –
nyt he kertovat, millaista on hyvä seksi

10.

Miia pyörittää Suomen parasta grillikioskia –
testauttaa kaikki uudet annokset miehellään

TUOREIMMAT - SUHTEET
Oli sattumaa, että Petri ja Susanna päätyivät sänkyyn – nyt he
kertovat, millaista on hyvä seksi
Suhteet - 14:07

Miksi niin moni pari palaa yhteen erotakseen uudelleen? Eron
16 askelta selittää ilmiön
Suhteet - 13.07. 15:37

8 miestä kertoo, miksi ei tee aloitetta seksiin
Suhteet - 12.07. 19:55

Jatan mies ei ole halunnut seksiä vuoteen –
seksuaaliterapeutti kertoo, mistä voi olla kyse
Suhteet - 11.07. 22:07

Moni käsittää yhteensopivuuden väärin – näin tunnistat

Moni käsittää yhteensopivuuden väärin – näin tunnistat
sinulle aidosti sopivan kumppanin
Suhteet - 10.07. 20:26

”Aamu, kun heräsin heidän asunnoltaan, oli walk of shame” –
miksi olin toinen nainen?
Suhteet - 09.07.2021 21:24

Katja luuli kuolevansa, sitten hän tapasi elämänsä rakkauden
Suhteet - 09.07.2021 6:01

Jonna Joutsenen kolumni: Olen ennemmin yksin kuin
huonossa suhteessa – miksi sinkkuja käsketään laskemaan
rimaa?
Suhteet - 07.07.2021 7:33

Onko sinulla hyvä parisuhde? Testaa minuutissa!
Suhteet - 06.07.2021 22:45

Tommi ja Sonja sopivat kotitöistä minuuttien tarkkuudella –
imurointi kestää 3 minuuttia ja toiselle valittaminen on
kiellettyä
Suhteet - 04.07.2021 15:26

Näytä lisää

