
Nautinnollisia pohdintoja fantasian maailmasta 

Jaoin tänään erään seksifantasiani läheiselle ihmiselle. Kiersin, kaarsin ja pähkäilin. Uskallanko, haluanko, 
ottaako hän asian vastaan vai tulenko paljaimmillani tyrmätyksi? Tämä fantasia oli tärkeä, kauan pohdittu ja 
varjeltu ja sen erityisyys teki sen vapaaksi päästämisestä niin haurasta. 

Me kaikki olemme täynnä toiveita ja haaveita, osa toteutuneita, iso osa toteutumattomia ja pieni osa 
sellaisia, joiden emme edes halua käydä toteen. Ihmisyyteen kuuluu haaveilu, se tekee elämästä rikasta ja 
nautittavaa. Hingumme unelmamatkoja, sitä ah niin ihanaa laukkua ja kiireisinä aikoina haaveilemme 
yksinkertaisista asioista; teekupillisesta hyvän kirjan parissa tai työpäivästä, jolloin puhelin ei soi 
kertaakaan. Nämä kaikki jaamme auliisti sosiaalisessa mediassa ja kahvipöytäkeskusteluissa. Mutta miksi on 
niin vaikea puhua seksifantasioista, vaikka kaikille meistä seksi kuuluu elämään; sitä joko on tai ei ole. 

Kirjassa Mielen seksuaalisuus Osmo Kontula valottaa seksuaalisten fantasioiden maailmaa. Fantasiat ovat 
porttina meidän syvimpiin seksuaalisiin toiveisiimme ja haaveisiimme ja niitä ohjaavat havaintomme, 
muisti, oppiminen ja ajattelu. Fantasiat voivat olla pitkiä, monimutkaisia kertomuksia tai ne voivat olla 
yksittäisiä, hetkellisiä ajatuksia jostakin romanttisesta tai seksuaalisesta tapahtumasta. 

On ihanaa, että tässä joka suunnasta säädellyssä ja rajoitetussa maailmassa meillä on yksi pakopaikka; 
mielikuvituksemme. Ja juuri tästä ehtymättömästä lähteestä fantasiamme saavat alkunsa. Fantasioiden 
maailma on rajaton. Seksuaalinen suuntautumisemme, sukupuoli tai sen kokemus, ihmissuhdetilanne tai 
papin aamen eivät rajoita fantasiamaailmaamme. 

Regina-lehden luoma kuva fantasioista, joissa nainen liehuvassa mekossaan odottaa vuoren rinteeltä alas 
ratsastavaa kreiviä, on hyvin kapea kuva fantasioista. Todellisuudessa fantasiamme ovat rumia, räävittömiä, 
hikisiä ja täynnä kaikkea ihanaa pikkukivaa tai isotuhmaa. Fantasioissamme me istumme ajelematon tussu 
levällään pomon tuolilla ja nautimme suuseksistä yllättäen sisään tupsahtaneen lähetin tarjoamana. 

Seksuaalinen identiteettimme heittää fantasioissamme härän pyllyä; heterohomobivaiqueer, määrittelyillä 
ei ole sijaa fantasioissamme. Me itse päätämme, jaammeko fantasiamme muille, toteutammeko niitä vai 
toimivatko ne vain mausteena, kiihotuksen lisääjänä tai sooloseksin vauhdittajana. Jokaisella on yksinoikeus 
fantasioihinsa, oli niiden sisältö millainen tahansa. Ja toki fantasiat voivat olla myös ihan sitä hyvää 
perusseksiäkin sillä kaikki käy ja sääntöjä ei ole. Aika hienoa, eikö? Millä muulla elämän alueella pätee 
sääntö; ei sääntöjä, anna palaa vaan! 

Fantasiat kiihdyttävät meidät venyttämään rajojamme (joita fantasioissa ei ole); miltä tuntuu kipu, entä 
kolmen kimppa, miten olisi seksi parhaan ystävän miehen kanssa? Fantasioissa on mahdollista heittäytyä 
myös eläimelliseksi, sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti. Ne tabut, jotka saattavat pitää liveseksin 
jossakin tietyssä muotissa, eivät päde fantasioissa, sillä fantasioille ei ole olemassa moraalin vartijaa, joka 
heristäisi sormeaan ja sanoisi soo-soo. Vai onko sittenkin? 

Ehkä, sillä minunkin olkapäälläni tämä tiukkapipoinen vartija istui kun pohdin, uskallanko fantasiani jakaa. 
Vartijana toimimme me itse, me tarkkanäköisimmät oman elämämme moralisoijat. Tälle sormen 
heristäjälle voi kuitenkin antaa lomaa tai jopa potkut ja heittäytyä fantasiointiin; lomamatkalle, joka on aina 
saavutettavissa. Parhaimmillaan fantasiamme vievät seksuaalisen nautinnon tasolle, jolle se ei ikinä pääsisi 
ilman mielikuvituksen mahtia. 

Siis hengitä, ota aikaa seksuaalisuudellesi ja anna mielesi hakeutua nautintoon, sinne autokorjaamon 
rasvaiselle lattialle doggystyleen tai omaan makkariin saamaan kerrankin sitä kauan kaivattua peppuseksiä. 

“We are no guiltier in following the primitive impulses that govern us than is the Nile for her floods or the 
sea for her waves.” (Marquis de Sade) 
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