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Kivulias yhdyntä eli dyspareunia on varsin yleinen vaiva ja se koskettaa useita naisia eri 
ikävaiheissa. Suomalainen seksi -tutkimuksessa 7% parisuhteessa elävistä naisista koki yh-
dynnän melko usein kivuliaaksi. (Apter, Väisälä & Kaimola 2006: 257.) Arvioiden mukaan 
vulvodynian, sukuelinten alueen kiputilan, esiintyvyys on ikäryhmästä riippuen 3–10% ja 
se on yleisempää nuorilla synnyttämättömillä naisilla. On arvioitu, että kivuliaat yhdynnät 
koskettavat noin 22% kaikista naisista. (Bailey & Berstein 2013: 155.) Muita kipua aiheutta-
via tiloja ovat vulvan vestibuliittioireyhtymä, jossa kipu paikallistuu emättimen suun alueel-
le sekä vaginismi, jossa lantionpohjan tai emättimen alueella tuntuu kivuliaita supistuksia. 

Vaikka yhdyntäkivut ovatkin yleisiä, niistä ei aina uskalleta puhua ja tietoa voi olla hankala 
löytää. Joskus naisten kiputuntemuksia ei oteta todesta tai niitä vähätellään. Pahimmassa ta-
pauksessa kipuja alihoidetaan vuosia tai ne jäävät hoitamatta kokonaan. (Paavonen 2013: 8.)

Yhdyntäkivut voivat vaikuttaa merkittävästi naisen sekä tämän kumppanin seksuaali-
suuteen. Vaikeat yhdynnät saattavat herättää monenlaisia tunteita ja kysymyksiä, joiden 
vuoksi ammattilaisen vastaanotolle hakeudutaan.

” Säännölliset tai usein toistuvat kivut voivat aiheuttaa 
naiselle esimerkiksi haluttomuutta, yhdyntäpelkoa 
ja syyllisyyden tunnetta, joiden vuoksi yhdyntöjä ja 
kumppanin kosketusta voidaan alkaa vältellä. ”

 
Ammattilaisen tehtävänä on keskustella asiakkaan tai pariskunnan kanssa kipujen vaiku-
tuksesta heidän elämäänsä, seksuaalisuuteensa tai parisuhteeseensa. Asiakkaan kanssa 
tulee yhdessä kartoittaa, johtuvatko yhdyntäkivut mahdollisesti psyykkisestä vai gyneko-
logisesta syystä ja tämän perusteella antaa asiakkaalle joko itsehoitoa tukevia ohjeita ja 
harjoituksia tai ohjata asiakas oikeanlaisen avun ja hoidon piiriin.

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia tietopakettina pääasiassa seksuaalineuvojille sekä 
terveydenhoitoalan ammattilaisille, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut seksologian 
parissa työskentelevät ammattihenkilöt. Opas kokoaa yhteen yhdyntäkipujen yleisimmät 
syyt ja toimii suuntaa antavana ohjenuorana asiakkaan hoitoonohjauksessa. Opasta voi-
daan käyttää myös työskentelyn tukena, yhdessä asiakkaan ja tämän mahdollisen kump-
panin kanssa.

Johdanto
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Kivun vaikutus naisen seksuaalisuuteen  

ja parisuhteeseen

” (…) Mutta kyllä tuo syö läheisyydestä paljon pois,  
kun tuntuu alapäässä pahalta. ” *

Kivuliaat yhdyntäkokemukset heikentävät huomattavasti naisen kykyä nauttia omasta sek-
suaalisuudestaan ja parin yhteisestä seksielämästä. Säännölliset tai usein toistuvat kivut 
voivat aiheuttaa naiselle esimerkiksi haluttomuutta, yhdyntäpelkoa ja syyllisyyden tunnet-
ta, joiden vuoksi yhdyntöjä ja kumppanin kosketusta voidaan alkaa vältellä (Kuva 1). Kipu 
itsessään vie jo usein ajatukset pois seksistä sekä seksuaalisuudesta ja sen seurauksena 
seksuaalinen halukin katoaa. Yhdyntäkyvyttömyys kipujen vuoksi saattaa olla naiselle hä-
peän ja huonommuuden tunteita herättävä tilanne ja kokemus. (Porras 2009: 31.)

Pelko toistuvasta kivusta voi estää naista kiihottumasta ja emättimen vähäinen tai ole-
maton kostuminen ennen yhdyntää tai sen aikana lisäävät kipua entisestään. Tilanteen 
pitkittyessä parisuhteen kommunikaatio-ongelmat ovat yleisiä ja nainen voi pelätä kump-
paninsa etsivän seksuaalista tyydytystä ja nautintoa muualta. (Ylikorkala & Tapanainen 
2011: 138.)

” Kuitenkin minulla on yleisesti huono itsetunto ja seksiin 
liittyviä häpeän tuntemuksia. Epäilemättä jo usean vuoden 
ajan epäonnistuneet yhdyntäkokeilut ovat lisänneet 
kiihottumis- ja rentoutumisvaikeuksiani ja saaneet minut 
välttelemään yhdyntää. ” *

Vulvan vestibuliittioireyhtymää ja vaginismia (kts. ”Yhdyntäkivut – Mistä ne johtuvat?”) 
sairastavat naiset ovat yleensä hyvin häpeissään vaivastaan. Monet tuntevat olevansa 
epäkelpoja tai sairaita ja osa kyseenalaistaa naiseutensa kokonaan; etenkin jos yhdynnät 
eivät tunnu onnistuvan lainkaan. Tämä saattaa johtaa itsetunnon ja -arvostuksen alenemi-
seen sekä siihen, että nainen suostuu yhdyntään kivuista huolimatta, hammasta purren. 
Nainen saattaa myös ryhtyä korvaamaan yhdyntöjen vähyyttä kumppanilleen, pyrkimällä 
olemaan täydellinen kaikissa muissa elämän ja parisuhteen osa-alueissa. (Heusala 2001: 
186-187.) Yhdynnän estyminen emättimen kouristusten tai kivun vuoksi voi aiheuttaa nai-
sen kumppanille torjutuksi tulemisen kokemuksen, vaikka nainen kuinka tuntisi rakkautta 
ja kiintymystä kumppaniaan kohtaan.
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” Yritimme poikaystäväni kanssa lähes puoli vuotta aina 
samalla tuloksella: aloin itkemään kivusta ja yrittäminen jäi 
siihen. ” * 

Seksuaalivaikeudet koetaan parisuhteessa usein yhteiseksi ongelmaksi. Johtuipa häiriö 
yhteisessä seksielämässä kummasta tahansa, se koskee aina parisuhteen molempia osa-
puolia. Tämän vuoksi kumppanin olisi hyvä olla läsnä yhdyntäkipujen syyn selvittelyssä 
sekä niiden hoidossa. On tärkeää, että asiasta keskusteltaisiin suhteessa avoimesti, jotta 
kumppanin olisi mahdollista ymmärtää tilanne ja kipujen merkitys siihen. (Porras 2009: 
31., Ylikorkala & Tapanainen 2011: 136.) Yleensä jo pelkkä tiedonsaanti yhdyntäkivuista 
ja niiden hoitomahdollisuuksista auttavat parisuhteen molempia osapuolia käsittelemään 
asiaa ja suhtautumaan siihen toiveikkaammin.

” Mieheni kärsivällisyys on ollut upeaa, mutta en enää 
haluaisi aiheuttaa hänelle tällaisia suorituspaineita. 
Haluaisin, että yhdyntä onnistuisi luonnollisella tavalla 
ilman kipua. ” *

Mikäli yksin elävä nainen on aiemmassa suhteessaan kokenut yhdyntäkipuja, ne saattavat 
olla esteenä uuden kumppanin etsimisessä (Apter ym. 2006: 136). Tämän ja edellä mainit-
tujen seikkojen vuoksi hoitoon hakeutuminen on tärkeää.

” Minulta on kaksi suhdetta kariutunut tämän takia. (…) 
Olenkin miettinyt, että jos löytäisin jostain miehen joka 
olisi valmis platoniseen suhteeseen, mikä tosin taitaa olla 
ikäisteni miesten keskuudessa mahdotonta. ” *

 

* Kappaleessa käytetyt lauseet on lainattu Internetin keskustelu- ja kysymyspalstoilta, 
joissa naiset ovat jakaneet kokemuksiaan yhdyntäkivuista.
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Kuva 1. Kivun vaikutus seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen 
(Heusala 2001: 182).

täYdellinen seKsuaalisen  
aKtiviteetin välttäminen

parisuhdeOngelmat

Kipu

KivunpelKO

Osittainen seKsuaalisen  
aKtiviteetin välttäminen

Ongelmia KiihOttumisessa

Ongelmia  
Orgasmin saannissa

seKsuaalisen haluKKuuden  
väheneminen
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Yhdyntäkivut

Mitä ne ovat?

Naisten seksuaaliongelmat ovat tavallisia ja saattavat usein olla monen samanaikaisen 
tekijän aiheuttamia. Kivulias yhdyntä on yksi yleisimmistä naisen toiminnallisista seksu-
aaliongelmista ja sen taustalla on usein jokin elimellinen gynekologinen vaiva tai sairaus. 
(Ylikorkala & Tapanainen 2011: 134.)

” Yhdyntäkivut voivat tuntua viiltävinä, polttavina tai 
kirvelevinä tuntemuksina yhdynnän alussa, sen aikana tai 
jälkeen. Joskus emätin voi olla niin kosketusarka, että kipu 
estää yhdyntäyritykset kokonaan. ”

Tärkeintä kivun alkulähteille pääsemisessä on yrittää yhdessä asiakkaan kanssa paikal-
listaa, missä kipu tuntuu. Apuna voi käyttää kuvaa, jossa näkyvät naisen ulkoiset suku-
puolielimet. Kipu voi tuntua pinnallisesti ulkosynnyttimissä eli heti emättimen aukolla tai 
syvemmällä, lantion pohjassa. Kun kivun laatu on selvitetty, on tarkasteltava milloin ki-
pua esiintyy ja tuntuuko kipu heti yhdynnän alussa, sen aikana, orgasmin yhteydessä vai 
yhdynnän jälkeen. Lisäksi on pohdittava, ovatko kaikki yhdynnät kivuliaita vai vain osa ja 
koska ne ovat alkaneet. (Apter ym. 2006: 257-258.) On tärkeää myös havaita, mikäli kivut 
ovat ilmaantuneet uuden parisuhteen myötä.

Yhdyntäkivut voivat tuntua viiltävinä, polttavina tai kirvelevinä tuntemuksina yhdynnän 
alussa, sen aikana tai jälkeen. Joskus emätin voi olla niin kosketusarka, että kipu estää 
yhdyntäyritykset kokonaan. (Jousimaa ym. 2011: 894.)

On myös muistettava, että moni nainen tuntee yhdynnän aikana tai sen jälkeen pieniä 
kiputuntemuksia, vihlaisuja tai paineen tunnetta. Ne kuuluvat luonnollisena osana naisen 
kehon toimintaa, eikä niistä aina tarvitse olla huolissaan. (Suomela 2009: 182.)

Mistä ne johtuvat?

Tavallisimpia yhdyntäkipujen aiheuttajia naisilla ovat psyykkisten tekijöiden (esim. yh-
dyntäpelko) lisäksi erilaiset emätintulehdukset (kuten virtsatie- tai hiivasieni-infektio tai 
bakteerivaginoosi), sukupuolitaudit, hormonitoiminnan muutokset (esim. raskaus ja vaih-
devuodet), limakalvojen kuivuus (estrogeenin puute), yhdyntäasennoista johtuvat kivut 
ja endometrioosi. Joskus syyksi voi paljastua vulvodynia (vulvan vestibuliittioireyhtymä) 
eli häpyalueen, ulkosynnyttimien tai ulkoisten sukupuolielinten kiputila tai vaginismi eli 
emätinkouristus. 
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Yleisin yhdyntäkipujen syy on, että yhdyntää yritetään liian kuivaan emättimeen. Tällöin 
emättimen seinämistä ei erity tarpeeksi liukastavaa eritettä ja limakalvot ovat sen vuoksi 
kuivat. Limakalvojen kuivuuteen ja emättimen kostumishäiriöön voi olla monia syitä. Ta-
vallisimmat syyt ovat hormonaalisen ehkäisyn käyttö, olematon tai liian lyhytkestoinen 
esileikki, jonka vuoksi kiihottumista ei tapahdu tarpeeksi, vaihdevuosien tai synnytyksen 
jälkeiset hormonitoiminnan muutokset, kuten estrogeenin puute sekä jotkin lääkkeet tai 
hoidot, kuten säde- tai solusalpaajahoidot. Ikääntyminen ohentaa emättimen limakalvoja 
ja hormoninpuute on yleisin kivun syy vaihdevuosissa olevilla naisilla. Kuivien limakalvo-
jen hoidossa ja yhdyntöjen helpottamisessa on ehdottoman tärkeää käyttää liukastetta. 
Asiakkaita voi neuvoa, että liukastetta on aina hyvä olla varuilta yöpöydän laatikossa, vaik-
ka varsinaista kuivuusongelmaa ei olisikaan. Mitä monipuolisemmin liukasteet kuuluvat 
osaksi parisuhteen seksielämää, sitä helpommin ne pystytään ottamaan käyttöön myös 
ongelmien ilmetessä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2011: 253-255.)

” Yleisin yhdyntäkipujen syy on, että yhdyntää yritetään 
liian kuivaan emättimeen.”

Mikä avuksi?

Yhdyntäkipujen selvittelyssä gynekologinen tutkimus on äärimmäisen tärkeä ja asiakkaal-
ta on aina kysyttävä, onko ongelmaa tutkittu sitä kautta. Monet yhdyntäkivuista kärsivät 
naiset pelkäävät gynekologista tutkimusta kipujen takia, eivätkä sen vuoksi välttämättä 
hae ensisijaisesti apua lääkäriltä. Asiakkaalle on hyvä kertoa, että tutkimus tehdään hänen 
ehdoillaan ja kiputuntemuksia kuunnellen. Jos esimerkiksi emättimen aukko aristaa kovas-
ti, tähystystä tai sisätutkimuksen tekemistä pyritään välttämään. (Apter ym. 2006: 258.)

” Asiakkaalle on hyvä kertoa, että gynekologinen tutkimus 
tehdään hänen ehdoillaan ja kiputuntemuksia kuunnellen.”

Mikäli asiakas ei ole käynyt gynekologisessa tarkastuksessa, ammattilaisen tulee ohjata 
asiakas sinne mahdollisimman nopeasti, jotta elimelliset syyt voidaan sulkea pois. Tällöin 
on helpompi arvioida, millaista apua asiakas tarvitsee. Asiakkaan kanssa on hyvä pohtia, 
kuinka ja millaisin keinoin hän voi jatkossa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan ilman kipuja, 
niin yksin kuin mahdollisessa parisuhteessa.

Seksuaalisuuden ja seksin monimuotoisuutta sekä kosketuksen, hyväilyn ja läheisyyden 
tärkeyttä kannattaa korostaa. Lisäksi on hyvä pyrkiä vähentämään yhdyntäkeskeistä ajat-
telua ja sen sijaan pohtia, kuinka rakastelun maailmaa voisi laajentaa.
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Tieto siitä, että yhdyntäkipujen sekä esimerkiksi vulvodynian hoitoon on paljon mahdol-
lisuuksia ja oireita voidaan huomattavasti lievittää, auttaa asiakasta suhtautumaan tilan-
teeseensa toiveikkaammin. Ammattilaisen tulee kannustaa asiakasta muunlaisesta rakas-
telusta nauttimiseen sekä omien tunteiden ja tuntemusten kuunteluun. Mikäli asiakkaalla 
on kumppani, voidaan järjestää parikäyntejä. Asiakkaan ja tämän kumppanin kanssa ope-
tellaan eroon yhdyntä- ja suorituskeskeisyydestä ja pyritään kohti aitoa, asiakkaan omista 
tuntemuksista lähtevää seksuaalista nautintoa. Keskustellaan siitä, kuinka suhteen osa-
puolet ovat kokeneet yhdyntäkivut ja kuinka se on vaikuttanut heidän parisuhteeseensa 
tai molempien yleiseen mielialaan. (Apter ym. 2006: 260-261., Jousimaa, Alenius, Atula 
ym. 2011: 893-894.)

Avoin ja rehellinen keskustelu kumppanin kanssa voi vähentää suorituspaineita. Kun suh-
de koetaan turvalliseksi, molemminpuolinen luottamus toimii ja kumppanukset pystyvät 
keskustelemaan keskenään peloista ja epäonnistumisten mahdollisuuksista, on kivutto-
mamman yhdynnän onnistumisen todennäköisyys parempi. Mikäli asiakkaan pelot, ris-
tiriidat tai parisuhteen ongelmat tuntuvat voimakkailta ja moniulotteisilta, on arvioitava 
ohjausta seksuaali- tai pariterapiaan.

Seksuaalineuvonta ja/tai –terapia auttaa asiakasta parhaiten yhdessä muiden hoitomuo-
tojen kanssa. (Alenius, Atula ym. 2011: 893-894).

Psyykkiset tekijät

On selvää, että lapsuudessa ja nuoruudessa koetut asiat tai tapahtumat vaikuttavat vie-
lä aikuisiälläkin. Seksuaalielämän häiriöt voivat olla heijastuksia aiemmista ikävistä koke-
muksista. Vaikka naisen vaikeiden seksuaaliongelmien taustalla voikin olla jokin trauma, 
kuten seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus tai epämiellyttävät seksikokemukset, tätä ei 
tule pitää itsestään selvänä totuutena. On muistettava, että jokaisella asiakkaalla on oma 
etiologiansa, johon vaikuttavat asiakkaan yksilöllinen yhdistelmä fysiologisia ja foobisia 
tekijöitä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2011: 279., Apter ym. 2006: 262.)

Psyykkiset tekijät naisen yhdyntäkipujen aiheuttajina selviävät usein seksuaalianamneesia 
eli seksuaalihistoriaa tarkastelemalla. Joskus anamneesista ei välttämättä löydy minkään-
laista seksuaalisuuteen liittyvää traumaa, jolloin on tärkeää keskittyä naisen nykytilaan ja 
mahdollisen parisuhteen tilanteeseen. Mikäli anamneesin pohjalta löytyy jokin trauma 
tai ikävä kokemus, asiakas tulee ohjata seksuaali- tai psykoterapiaan. Asiakkaan jatkon 
kannalta on tärkeää, että ammattilainen arvioi minne asiakas missäkin tilanteessa tulisi 
ohjata. Tämä helpottaa ja auttaa asiakasta hoitoon hakeutumisessa ja antaa kokemuksen 
kuulluksi tulemisesta.
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” On muistettava, että jokaisella asiakkaalla on oma 
etiologiansa, johon vaikuttavat asiakkaan yksilöllinen 
yhdistelmä fysiologisia ja foobisia tekijöitä. ”

Mikäli asiakkaalla epäillään seksuaalianamneesin perusteella psyykkisistä syistä tai trau-
masta johtuvaa seksuaaliongelmaa, kuten vaginismia, tulee asiakas ohjata joko seksuaali-, 
pari-, yksilö-, tai psykoterapiaan sekä fysioterapiaan. Joissakin tapauksissa myös seksuaa-
lineuvonta voidaan liittää osaksi hoitoprosessia. Seksuaalineuvoja harjoittelee asiakkaan 
kanssa oman kehon tuntemista ja antaa erilaisia rentoutumis- ja mielikuvaharjoituksia, 
jotka voivat auttaa lantiopohjalihaksiston jännityksen helpottamiseen yhdyntätilanteessa. 
Seksuaalineuvonnassa myös naisen kumppanin positiivinen läsnäolo on tärkeää ja pariskun-
nan tuntemuksia tulisi käydä yhdessä läpi koko hoitoprosessin ajan. (Apter ym. 2006: 262.)

Seksuaalineuvonnan tueksi 

Tässä kappaleessa seksuaalineuvonnan tueksi esitellään muutamia mielikuva- ja toiminta-
harjoituksia, joita yhdyntäkipuilevan asiakkaan kanssa voi käyttää. Harjoituksia käytettäes-
sä tai annettaessa asiakkaalle on kerrottava, että mielikuvaharjoitukset voivat aluksi tun-
tua hassuilta, väkinäisiltä tai epämukavilta. Niiden ei tarvitsekaan aluksi tuntua luontevilta 
ja on tärkeää, että niitä tehdään säännöllisesti. Harjoitusten tarkoituksena on muuttaa 
asiakkaan ajattelutapoja ja –malleja tai rentouttaa keho sekä mieli. Toimintaharjoitusten 
(esimerkiksi emättimen venyttely tai lantiopohja lihasten harjoittaminen) antamisen yh-
teydessä asiakkaalle on kerrottava, että harjoitusten tarkoituksena ei ole aiheuttaa kipua, 
vaan ne on tehtävä asiakkaan omien tuntemusten ja kykeneväisyyden rajoissa. Kappalee-
seen on lisäksi listattu itsehoitomenetelmiä, jotka voivat tuoda helpotusta yhdyntäkipuihin 
sekä ehkäistä niitä jatkossa. Loppuun on koottu yhteenveto asiakkaan hoitoonohjauksesta.
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Itsehoitomenetelmät ja –harjoitukset 

Hyväksyvä suhtautuminen ja ja tietoisen läsnäolon taidot 

HYVÄKSYVÄN KOSKETTAMISEN HARJOITUS:

”Esimerkiksi saunan jälkeen tai muussa mukavassa hetkessä, 
kun olet alasti, ota kunnollinen ote pohkeestasi. Hiero ja 
taputtele sitä reippaasti. Tee tämä kannustavan rohkaisevasti, 
ystävän eleillä ja innostaen. Hymyile ja sano reippaalla äänellä 
pohkeellesi ’Hyvä pohje, oikein hyvä pohje!’. Tarkoitus ei ole 
silitellä kevyesti tai hennosti, eikä kutitella, muttei myöskään 
satuttaa. 

Tavoittele sellaista itsetuntoa parantavaa kosketusta, kuin 
reipasta peuhupainia, joka kunnolla tuntuu ja pistää veren 
vähän kiertämään. Saat siitä elinvoimaa ja energiaa. 

Voit käyttää kehostasi ja itsestäsi positiivisia sanoja, kuten 
mukava, hieno, hyväksyttävä, arvokas ja niin edelleen. Käytä 
sellaisia sanoja, joita itse käyttäisit, jos haluaisit kiittää tai 
kehua jotakin toista. Jo se, että olet tekemässä tätä harjoitusta, 
on aihe kiitokselle: olet todellakin rohkea ja reipas, kun olet 
ryhtynyt parantamaan minäkuvaasi! 

Ota sitten käsittelyyn reisi. ’Hyvä reisi, oikein hieno reisi! Kiitos 
reisi, että olet oma reiteni!’. Hiero, pyörittele ja taputtele 
samalla tavalla vatsa, pakarat, rinnat, käsivarret ja kasvot. 

Näin olet saanut itseltäsi iloisen kohtaamisen ja hyväksyvän 
läheisyyden tunteen.” 
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Hyväksyvän koskettamisen harjoitus (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2011: 189) sopii 
etenkin naisille, joille oman kehon hyväksyminen on vaikeaa tai jotka tarvitsevat tukea it-
setuntonsa vahvistamiseksi. Kielteinen minä- ja kehonkuva perustuu huonoihin ajatuksiin 
itsestä ja heijastuu välittömästi naisen seksuaalisuuteen ja seksiin. Seksi ei ole jotakin, jota 
tapahtuu joskus jossakin, vaan seksi ja seksuaalinen nautinto tapahtuvat aivoissa ja siihen 
vaikuttavat kaikki kokemukset ja asenteet. Seksuaalisen nautinnon tavoittelun tärkeimmät 
työkalut ovat oma keho ja minäkuva. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2011: 184.) 

Myönteinen suhtautuminen omaan kehoon, elettyyn elämään, kokemuksiin ja niiden ke-
hoon tuomiin jälkiin on tärkeä askel kohti positiivisempaa minäkuvaa (Korteniemi-Poikela 
& Cacciatore 2011: 184). 

Asennemuutos ei tapahdu hetkessä, mutta pienillä arjen ajattelun muutoksilla ja harjoi-
tuksilla on hyvä aloittaa. Erilaisia rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia on runsaasti saata-
villa niin Internetissä kuin kirjallisuudessa. Etenkin Mindfulness –tyyppiset rentoutus- ja 
stressinhallinta - harjoitukset voivat auttaa yhdyntäkivuista kärsivää naista. Mindfulness –
harjoituksien tarkoituksena on auttaa rauhoittumaan, keskittymään, kuuntelemaan omaa 
kehoaan ja olemaan läsnä meneillään olevassa hetkessä.

” Myönteinen suhtautuminen omaan kehoon, elettyyn 
elämään, kokemuksiin ja niiden kehoon tuomiin jälkiin on 
tärkeä askel kohti positiivisempaa minäkuvaa. ”

Lantionpohjan lihasten tunnistaminen ja rentoutus

Lantiopohjan lihasharjoitusten kautta nainen voi opetella hahmottamaan omat sukue-
limensä sekä tutustumaan niihin. Lihaksiston tunnistamisella ja niiden harjoittelulla on 
tärkeä rooli yhdyntäkipujen hoidossa. Kun naisella on tunne siitä, että keho on hänen hal-
linnassaan, rentoutuminen on helpompaa ja esimerkiksi peniksen tai seksivälineen sisään 
vieminen voi onnistua paremmin.

Rentoutusharjoitukset voi aloittaa tutustumalla omaan alapäähänsä. Häpyhuulia ja huu-
lien sisään voi katsoa käsipeilin avulla. Tutustumisen yhteydessä on muistettava käyttää 
jotakin liukastetta, jota levitetään limakalvoille ja sormiin ennen sormen sisään työntä-
mistä. Rentoutuminen on tärkeää. Käsien pesun jälkeen yksi tai kaksi sormea työnnetään 
emättimeen noin 3-5 senttimetrin syvyyteen, mikäli se onnistuu eikä tuota liikaa kipua. 
Lantiopohjan lihaksilla puristetaan sormia ja sen jälkeen päästetään rennoksi. Näitä har-
joituksia tulisi tehdä säännöllisesti ainakin muutaman viikon ajan.
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Alapään hygienia ja hoito 

Seuraavassa luettelossa on listattu erilaisia sekä yleisiä käytäntöjä alapään hygieniaan ja 
itsehoitoon. Osalle naisista menetelmistä voi olla apua yhdyntäkipujen lievittämisessä. Esi-
merkiksi hiiva- ja virtsatietulehdukset saattavat vähentyä sekä limakalvojen kunto parantua. 

• Pesu ilman saippuaa viileällä vedellä, korkeintaan kaksi kertaa päivässä 

• Ilmakylvyt aina kuin mahdollista, nukkuminen ilman alushousuja 

• Häpykarvojen poistoa ei suositella, sillä karvoitus mahdollistaa ilman 
kierron pikkuhousujen ja ihon välissä

• Alushousumateriaaliksi luonnonmateriaalia, pikkuhousunsuojien ja 
kiristävien vaatteiden käyttöä vältettävä 

• Alusvaatteiden pesu hajuttomilla pesuaineilla, ei huuhteluainetta 

• Ihoöljyn ja – voiteen säännöllinen käyttö limakalvoille sekä yhdynnässä 
aina liukuvoide 

• Riittävä vedenjuonti. Tällöin virtsa pysyy laimeana, eikä ärsytä herkkiä 
limakalvoja 

• Ruokavaliossa sokereiden ja vaaleiden viljatuotteiden välttäminen. Voi 
ennaltaehkäistä hiivatulehduksia 

• Maitohappobakteerien käyttö 

Lähde: Nyberg, Susi, Aho & Törnävä. Vulvodynia –potilasohje.
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Yhteenveto hoitoonohjauksesta

Kipu

Yleislääkäri, 
gynekologi, 

naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Itsehoito

Vertaistukiryhmä

mm. Tiedonanto, hoitoonohjaus, 
asiakkaan ja parisuhteen  

tukeminen, rakastelun maailman 
laajentaminen.

seKsuaalineuvonta

esim. HUS:in Vulvapoliklinikka, 
jonne asiakkaaksi lääkärin 

lähetteellä. Ulkosynnyttimien 
ongelmista kärsivien potilaiden 
tutkiminen ja hoito, tarvittaessa 
yhteistyössä fysioterapeutin tai 

seksuaalineuvojan kanssa.

mm. Lantiopohjalihasten  
tunnistamis- ja rentoutusharjoi-
tukset, lihashallinnan opettelu.

FYsioterapia

mm. Erityisohjeiden antaminen, 
pelkojen ja traumojen 

läpikäynti terapian keinoin,  
parisuhteen vahvistaminen.

seKsuaali-,	pari	tai	
psYKoterapia

eriKoissairaanhoito	
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