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JOHDANTO

Äitiys on elämänvaihe, joka kestää aktiivisesti noin kolmanneksen äidiksi tulevan naisen elämästä 

(Paananen 2007, 529). Kenenkään ei ole pakko tulla äidiksi, mutta naisena lisääntymiseen on 

otettava kantaa jollakin tapaa (Silfverberg 2013, 63). Äitiys on yhä naisen normi: äitiyttä ei tarvitse 

juuri perustella kenellekään, mutta äitiydestä kieltäytymistä kyllä. Naista, joka ei halua lapsia, 

pidetään usein kypsymättömänä, itsekkäänä ja jotenkin huonompana. Vastaavasti äiti-nainen on 

kypsä, uhrautuva, kunnollinen ja kunniallinen.

Äiti-myyttiin liittyy olennaisesti korkea moraali ja siveys. Äidit huolehtivat niin omasta kuin 

perheenjäsentensä kunniallisuudesta ja kantavat koko kansakunnan moraalia, etenkin kriisiaikoina 

(Nätkin 1997, 75). Kaiken puhtauden ja uhrautuvuuden keskellä äidille voi olla haastavaa löytää 

oma tapansa olla seksuaalinen nainen, äiti kun on mielletty aseksuaaliseksi (Pietiläinen 2007, 550). 

Seksuaalisuuden rikas ja tyydyttävä ilmaiseminen ja toteuttaminen edellyttää omien halujen ja 

tarpeiden tunnistamista ja hyväksymistä. Se vaatii myös oman itsen ja kehon rakastamista ja 

kunnioittamista sekä rajojen tunnustamista - ja lopulta heittäytymistä seksin vietäväksi, tiettyä 

kontrollista luopumista. Nämä ominaisuudet ovat varsin toisenlaisia kuin äitiin liitetyt 

ominaisuudet.

Tässä työssä käsittelen äitiyttä ja seksuaalisuutta, äitien seksuaalisuutta. Työn sisältöä ohjaa sen 

tarkoitus: suunnittelemme ja toteutamme naisen seksuaalisuutta käsittelevän, viikonlopun mittaisen 

kurssin seksuaalineuvojakoulutuksen pienryhmämme kanssa. Äitiyden seksuaalisuus on eräs aihe 

kurssilla. Koska kurssi on suunnattu kaikille naisille ikään tai asemaan katsomatta, ei voi olettaa, 

että kaikki osallistujat olisivat äitejä tai että äitiys olisi kaikille ajankohtainen asia. Siksi pyrin 

käsittelemään aihetta niin, että kaikkien olisi mahdollista saada siitä jotakin irti. Lähestyn aihetta 

laajasti ja sen vuoksi jossain määrin pintapuolisesti. Tarkoituksenani on herättää ajatuksia 

naiseudesta ja siitä, miten meitä on opetettu ajattelemaan itseämme ja miten itsemme ja toiset naiset 

näemme. 

Aloitan hahmottelemalla äitiyttä ja sen eri ulottuvuuksia. Sen jälkeen kerron, miten seksuaalisuus 

nähdään tässä työssä ja millaisia puolia siihen kuuluu. Peruskäsitteet  määriteltyäni kuvaan 

raskauden ja synnytyksen jälkeisen ajan haasteita ja mahdollisuuksia seksuaalisuuden kannalta, 

myös äidin kumppanin näkökulmasta. Samassa luvussa käsittelen myös synnytyksen ja imetyksen 
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kokemista seksuaalisina ja pohdin hiukan niiden tabuluonnetta. Tämän jälkeen siirryn 

tarkastelemaan sitä, mistä käsityksemme seksuaalisuudesta, kehollisuudesta ja äitiydestä 

kumpuavat. Lähestyn aihetta lapsuuden ja lapsuusperheen sekä yhteiskunnan ja kulttuurin 

näkökulmista. Lopuksi pohdin vielä oppimisprosessia ja valintojeni ja rajausteni merkitystä 

lopputulokselle. 

1. MITÄ TARKOITAMME, KUN PUHUMME ÄITIYDESTÄ TAI 
SEKSUAALISUUDESTA?

1.1. Äitiydestä yleisesti

Äitiys vaikuttaa ensin varsin yksiselitteiseltä käsitteeltä. Äiti on nainen, jolla on lapsia. Nainen, jolla 

ei ole lapsia, ei ole äiti. Äitiys ei kuitenkaan aina ole niin selkeätä. Äidiksi voi tulla monella tapaa ja 

äidin ja lapsen suhde voi perustua monelle eri asialle. Kaikki äidit eivät esimerkiksi ole 

synnyttäneet lapsiaan tai asu heidän kanssaan yhdessä. Myös äitiyden alun ja lopun määrittäminen 

voi olla hankalaa. Ulla Paananen kuvaa (2007) äitiyttä noin kolmanneksen naisen elämästä vieväksi 

ajaksi, jonka alkuhetki voidaan määrittää melko selvästi, mutta jonka loppuosa haipuu vaikeammin 

hahmotettavaksi. Ritva Nätkin määrittelee (1997, 153-154) äitiyden kulttuuriseksi konstruktioksi, 

joka merkitsee yleensä ottaen suhdetta lapseen. Toinen Nätkinin tapa käsittää äitiys on kuvata sitä 

pitkäaikaisena prosessina, jossa lapseen kiinnitytään ja irtaudutaan. Paitsi ruumiillisesta 

tapahtumasta, kyse on myös henkisestä prosessista, tasapainottelusta kahden suunnan välillä. Äitiys 

on luonteeltaan avointa ja muuttuvaa, ja se myötäilee lapsen kehitystä ja tarpeita. 

Äitiyttä on monenlaista ja äitiydestä löytyy monenlaisia puolia. Käsittelen seuraavaksi erilaisia 

äitiyksiä, joiden avulla ilmiön erilaiset puolet nousevat esiin. 

1.2. Äitiystyypittelyä

Biologinen äitiys on yleisin tapa olla äiti. Biologisesta äitiydestä puhutaan, kun lapsi tai lapset on 

itse kannettu ja synnytetty. Biologisesta äitiydestä voidaan vielä erottaa geneettinen äitiys, jolloin 

lapsi on saanut alkunsa äidin munasolusta. Kaikki biologiset äidit eivät siis ole geneettisiä äitejä. 
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Biologiseksi äidiksi voidaan tulla myös luovutetun munasolun avulla, jolloin geenit eivät periydy 

lapsen synnyttävältä äidiltä. (Sateenkaariperheet, 2014b.)

Adoptiossa äidiksi tullaan juridisen päätöksen perusteella ja antamalla koti ja perhe sitä 

tarvitsevalle lapselle. Suomessa adoptioita tehdään noin 200 vuosittain. Adoptiolapsista noin 

viidesosa on suomalaisia. Adoptioäitiyden alkuvaiheet poikkeavat suuresti biologisesta äitiydestä. 

Äidiksi tulemisen prosessi alkaa adoptioneuvonnalla, jossa selvitetään, onko henkilöllä 

terveydellisiä ja sosioekonomisia edellytyksiä adoptiovanhemmuuteen. (Pelastakaa Lapset, 2014.) 

Odotusaika on pitkä, jopa useita vuosia, eikä laskettua aikaa lapsen saapumiselle ole. Lapsella on 

takanaan ainakin yksi hylkäämiskokemus ja usein hän on elänyt joko yhdessä tai useammassa 

laitoksessa. Kokemukset näkyvät usein siinä, miten lapsi sopeutuu uuteen perheeseen ja miten 

luottamus äidin ja lapsen välille kehittyy. (Adoptioperheet, 2014.) Adoptiolapsi on yhtä oma kuin 

biologinen lapsikin. Adoptioäidit voivat kuitenkin joutua perustelemaan äitiyttään ja kokemuksiaan 

ulkopuolisille - etenkin, jos lapsen ulkoiset piirteet poikkeavat selvästi vanhemmista. 

Sosiaalinen äitiys1. Äitiys ei vaadi välttämättä biologista tai juridista suhdetta lapseen. Käytännön 

elämän epävirallisia äitejä löytyy esimerkiksi uusperheistä, joissa lapsen isän uusi puoliso toimii 

huolenpitäjänä, tukena ja hoivan antajana lapselle, joskus enemmän kuin biologinen äiti. Toinen 

esimerkkitapaus on perheeseen sijoitetun lapsen äitiys. Sijaisäitiys voi olla elämänmittaista, mutta 

sitä ei välttämättä ikinä vahvisteta virallisesti. Sosiaalinen äitiys voi olla yhtä läheistä ja perustavaa 

kuin biologinen tai adoptioäitiyskin. Siihen liittyy kuitenkin kipupisteitä. Äitiyden kokemus voi olla 

ristiriitainen: vaikka suhde lapseen vastaisi täysin "virallista" äitiyttä, ulkopuoliset eivät välttämättä 

tunnusta äidin roolia ja merkitystä. Hänellä on kyllä äidin velvollisuudet ja tehtävät, mutta äidin 

oikeudet ja asema puuttuu. (Murtorinne-Lahtinen 2011, 194.) Rooliristiriita voi heijastua 

parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen, jos odotukset ovat ristiriidassa naisen omien toiveiden kanssa 

tai hän tuntee olonsa riittämättömäksi. 

Sateenkaariäiti  voi olla lapsen biologinen tai sosiaalinen äiti, esimerkiksi adoptioäiti. Sateenkaari-

etuliite ei viittaa ensisijaisesti äitiyteen, vaan äidin seksuaaliseen suuntautumiseen ja perhemuotoon, 

joka on jotakin muuta kuin heteroydinperhe. Sateenkaariperheillä ei ole yhdenvertaisia juridisia 

oikeuksia perinteisen heteroydinperheen kanssa. Vaikka laki perheensisäisestä adoptiosta saatiin 

voimaan muutama vuosi sitten, esimerkiksi apilaperheitä, joissa vanhempia on enemmän kuin 
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kaksi, laki ei tunne. (Sateenkaariperheet, 2014c.) Myöskään esimerkiksi terveydenhuollossa tai 

päivähoito- ja koulumaailmassa sateenkaariperheitä ei osata aina kohdata tasavertaisesti ja 

avoimesti. Naisparin perheessä voi olla aiheellista käydä keskustelu myös siitä, kumpaa 

vanhemmista kutsutaan äidiksi. Onko nimitys automaattisesti synnyttäjän oma, ovatko molemmat 

äitejä, vai tuleeko ei-synnyttäneestä osapuolesta äiti. Nimityksillä on valtavasti voimaa ja perheen 

ulkopuoliset saattavat arvottaa vanhempien rooleja nimitysten perusteella vahvastikin. 

(Sateenkaariperheet, 2014a.) 

Nainen voi kokea itsensä äidiksi  ilman olemassa olevaa lasta. Tällöin nainen on voinut kokea 

äitiyden kutsumuksekseen, mutta syystä tai toisesta ei ole saanut omaa lasta (ks. Korteniemi-

Poikela - Cacciatore 2011, 155-159). Myös keskenmenot tai kohtukuolemat synnyttävät  äitejä, 

joiden äitiys ei ole ulkopuolisille silminnähtävää. Äitiys voi ilmetä tyhjän sylin kokemuksena tai 

tunteena elämän tarkoituksettomuudesta. Sitä määrittelee kaipaus omaa lasta kohtaan. Lapseton 

äitiys on useimmiten kipeää ja vaatii paljon sopeutumista, surutyötä ja aikaa, jotta sen voi 

integroida osaksi elämää ja identiteettiä. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, äitiys ei aina edellytä lapsen synnyttämistä. Myöskään lapsen 

synnyttäminen ei aina tuota äitiä siinä mielessä, että synnyttäjä kokisi itsensä äidiksi. Esimerkiksi 

adoptioon lapsen luovuttaneella naisella ei välttämättä synny äidin identiteettiä. 

Edellä kuvattujen äitiyksien kautta äitiydestä muotoutuu kuva identiteettinä tai kokemuksena. 

Jokaisen kokemukset ovat hänen omiaan eikä niitä voi määritellä ulkopuolelta. Näin on myös 

äitiyden kanssa. Jokainen on omalla tavallaan äiti ja jokaisella on myös oikeus määritellä oma 

äitiytensä itse. Usein äitiyttä määritellään ja arvotetaan sen perusteella, onko hän synnyttänyt 

lapsen, asuuko hän lapsensa kanssa ja millaisessa perhessä hän elää. Jopa synnytystapa nähdään 

äitiyden kriteeriksi - ikään kuin sektion avulla synnyttänyt olisi vähemmän aito äiti kuin alateitse 

lapsen maailmaan saattanut. Äitiyden monipuolisuudesta huolimatta siinä on jotakin jaettua. 

1.3. Seksuaalisuus

Seksuaalisuudella tarkoitetaan sukupuoliviettiin perustuvaa käyttäytymistä, tunne-elämän 

kokonaisuutta, kiintymystä, erotiikkaa sekä sukupuolisuutta. Sillä voidaan tarkoittaa myös 

seksuaalista suuntautumista ja seksuaalista halua ja kyvykkyyttä. Seksuaalisuuden laaja määritelmä 
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näkee seksuaalisuuden kokonaisuutena, jossa on mukana biologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja 

eettinen ulottuvuus. (Pietiläinen 2007, 539.) Tässä työssä lähestyn seksuaalisuutta sen laajan 

määritelmän mukaan. 

Seksuaalisuutta voidaan tarkastella biologisena seksuaaliviettinä eli haluna kokea seksuaalista 

mielihyvää. Tällainen seksuaalisuus on yhteistä ihmisille ja eläimille ja sen voidaan nähdä olevan 

yhteydessä lisääntymisviettiin. Seksuaalivietti takaa jälkeläisten syntymisen ja kasvun. Sen 

voimakkuuteen vaikuttavat hormonaaliset tekijät, esimerkiksi androgeenien määrä elimistössä ja 

kuukautiskierto. Hormonien määrään vaikuttavat taas sellaiset tekijät kuin sukupuoli, sairaudet ja 

psyykkinen kuormittuneisuus, kuten uupumus tai stressi. (Huttunen 2006, 15-17.) 

Seksuaalisuuden käsitteeseen liittyy läheisesti sukupuolisuus. Sukupuolesta puhuttaessa voidaan 

erottaa biologinen sukupuoli (sex) ja sosiaalinen sukupuoli (gender). Biologisesta sukupuolesta 

puhutaan silloin kun sukupuolta määritellään kehon ulkomuodon, kromosomien, sukupuolielinten 

tai hormonitoiminnan avulla. Biologisen sukupuolijärjestelmän mukaan sukupuolia on kaksi, mies 

ja nainen. Aina yksilöt eivät ole yksiselitteisesti kumpaakaan, vaan heillä voi olla esimerkiksi 

molempien sukupuolten sukupuolielimiä tai sukupuolielimet ja sukurauhaset ovat eri sukupuolille 

kuuluvia. Sukupuolen kokeminen ja sen sosiaalinen määrittely (gender-ulottuvuus) on vielä 

monisyisempää. Siihen kuuluu se, miten yksilö kokee sukupuolensa itse ja miten sukupuolta 

määritellään kulttuurissa. (Pietiläinen 2007, 539-540.) Kulttuurinen määrittely sisältää mm. 

käsitykset siitä, miltä miehet tai naiset  näyttävät, miten he puhuvat tai käyttäytyvät, tai millaisia 

asioita he tekevät  tai eivät tee. Nämä käsitykset muuttuvat ajassa. Nykyajan naisellinen nainen voi 

tehdä monia sellaisia asioita, mikä olisi ollut sata vuotta sitten kauhistus - kuten opiskella tai opettaa 

yliopistossa tai ilmaista seksuaalisuuttaan. Vastaavasti modernin miehen maskuliinisuus ei ole 

uhattuna, vaikka hän hoitaisi lapsiaan tai käyttäisi kosmetiikkaa. 

Biologisen vietin lisäksi seksuaalisuutta muokkaa ihmisen kokemukset ja tunteet. Tämän 

ulottuvuuden kantakokemus on vauvan kokonaisvaltainen tyydytys äitinsä rintaa imiessä. 

Kokonaisvaltaisen fyysisen hyvän olon lisäksi kokemukseen kuuluu läheisyys, rakkaus ja 

vastavuoroisuus. Eroottista aistillisuutta voidaan tulkita tältä pohjalta. Erotiikassa viettihalun lisäksi 

tärkeää on ihojen kosketus, tuoksut, maut ja katseet. Huttunen kirjoittaa (2006, 18), että mikäli 

meillä ei ole myönteisiä kokemuksia ihollisesta läheisyydestä lapsuudessa, meidän on vaikeaa 

nauttia ihon kosketuksesta aikuisenakaan.  Samalla lailla kuin lapsuuden myönteiset kokemukset 
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läheisyydestä, myös torjunnat ja kaltoinkohtelu vaikuttavat seksuaalisuuteen aikuisuudessa. 

Kannamme seksuaalisuudessamme mukanamme lapsuuden kokemuksia ja niitä asenteita, miten 

meihin on lapsuudessa suhtauduttu. Tietoinen mieli ei välttämättä muista kokemuksia, mutta kehon 

tunnemuisti muistaa ja reagoi myöhemmissä läheisissä suhteissa. (Huttunen 2006, 18-19.)

Seksuaalisuudella on myös transsendentaalinen ulottuvuus. Seksuaalinen ekstaattinen kokemus on 

samankaltainen kuin päihteillä, meditaatiolla tai askeesilla saavutettu ekstaasi tai transsi. 

Suhtautumisessa seksiin voidaan nähdä ero länsimaisissa ja itämaisissa kulttuureissa. Länsimaissa 

seksuaalisuutta on lähestytty järjen ja analyyttisen ajattelun kautta, totuutta tavoitellen. 

Seksuaalisuudelle on kehittynyt oma tieteensäkin, seksologia. Idän kulttuureissa seksuaalisuuden 

kokeminen, nautinto ja taidot ovat olleet  enemmän esillä, juuri esimerkiksi tantraseksin ja Kama 

Sutran muodoissa. Seksuaalisuus on myös spirituaalinen kokemus ja sen avulla voidaan oivaltaa 

jotakin ihmisen osasta maallisen ja jumalisen, aineen ja hengen yhtymäkohtana. (Ilmonen - 

Nissinen 2006, 21.)

Seksuaalisuuden historia on pitkälti miehen seksuaalisuuden historiaa; naisen seksuaalisuus on ollut 

tuntematonta ja vaiettua. Siihen on suhtauduttu monin tavoin ja ristiriitaisestikin. (Pietiläinen 2007, 

538.) Sitä on pelätty ja halveksittu, mutta myös kunnioitettu ja pidetty erityisen voimallisena. 

Naisen väen, eli sukupuolielinten ja seksuaalisen voiman, avulla on karkotettu karhuja, siunattu 

karjaa ja kirottu vihamiehiä. Sukupuolielimiä on myös pidetty väylänä yliseen ja aliseen 

maailmaan, eli tuonpuoleiseen. (Apo 1995, 20-21, 29. ) Koska naisten pääsy seksuaalikeskustelun 

foorumeille on ollut rajoitettua, erityisesti heteroseksuaalisuutta ovat normittaneet miesten 

käsitykset hyvästä seksistä. Yhdyntäkeskeinen seksi ei ole usein naisille niin tyydyttävää kuin se on 

miehille. Seksuaalisen autonomian puuttuminen ja mieskeskinen seksuaalisuuskäsitys selittävät sitä, 

miksi monien naisten suhde omaan seksuaalisuuteensa on ulkokohtainen. (Juvonen 2006, 74-75.)

Usein seksuaalista ruumista ja halua käsitellään biologisen sukupuolieron ja mekanistisen 

seksuaalitoiminnan kuvaamisen kautta. Se johtaa useasti hetero-olettamukseen ja käsityksiin 

seksistä yhdyntänä ja tyydytyksestä orgasmina ja tiettynä tilastollisena yhdyntätiheytenä. 

Seksuaalisuudesta tulee seksuaalisten tekojen suorittamista. Toisenlaisen lähestymistavan tarjoaisi 

ruumiin tarkastelu seksuaalista nautintoa kokevana, aistillisena kehona. Se saattaisi antaa 

laajemman tulokulman seksuaalisuuteen ja sen ulottuvuuksiin. (Juvonen 2006, 73-74.) 
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2. ÄITIYDEN RUUMIILLINEN JA SEKSUAALINEN KOKEMINEN

2.1. Raskausajan muutokset ja seksuaalisuus

Äitiys on yksi elämän ruumiillisimmista kokemuksista. Useimmat raskaudet saavat alkunsa seksistä 

- nautinnosta, intiimiydestä kumppanin kanssa, kosketuksesta, rakkaudesta. Tai pitkästä yrityksestä, 

huolesta oman kehon toimivuuden suhteen, kehon tarkkailusta ja yhdynnän suorittamisesta, 

mileihyvän ja leikin jäädessä sivuun. Tai sitten raskaus alkaa klinikan tutkimuspöydällä, tieteen 

keinojen avulla, pistoshoitojen, keinohedelmöityksen tai alkionsiirron seurauksena. (Korteniemi-

Poikela - Cacciatore 2011, 162.) Sitä ennen keho on läpikäynyt tutkimuksia, sen toimintaa on 

analysoitu ja seurattu monin mittarein ja sen toimintaa muokattu, jotta se olisi mahdollisimman 

optimaalinen raskautumiselle. Ja sitten, kun raskaus alkaa, kehossa vasta tapahtuukin 

ennenkokemattomia muutoksia.

Heti raskauden alussa hormonitoiminta mullistuu. Sen seurauksena äiti voi tuntea väsymystä ja 

pahoinvointia. Haju- ja makuaisti herkistyy ja mieltymykset muuttuvat. Entiset herkut saattavat 

muuttua vastenmielisiksi ja uusia himon kohteita syntyä.  Rinnat kasvavat, tuntuvat pinkeiltä ja ovat 

kosketusherkät ja nännit kasvavat ja tummuvat. Mielialat  voivat vaihdella suuresti ja nopeasti. Tv-

mainos voi liikuttaa kyyneliin saakka ja toisten viattomat lausahdukset loukata syvästi. Toisaalta 

myös riemun kokemukset ja onnen huiput ovat yhtä herkässä ja pienistä asioista johtuvia. 

Alkuraskaus voi tuntua raskaalta kehon ja mielen muutoksista johtuen. Myös uusi tilanne tulevana 

äitinä hämmentää ja mietityttää. (Korteniemi-Poikela - Cacciatore  2011, 159; Oulasmaa 2006, 

192.)

Yleensä olo kohenee alkuraskauden jälkeen. Pahoinvointi ja väsymys väistyvät ja keho tottuu 

muuttuneeseen hormonitoimintaan. Vauvan liikkeet alkavat tuntua ensin pieninä lepatuksina ja 

sitten mojovampina töytäisyinä. Raskausvatsa kasvaa ja raskaus alkaa tuntua toisella tavalla 

todelliselta ja konkreettiselta. Raskauden edelleen edetessä kohti loppuaan olo voi käydä taas 

tukalaksi. Kohtu painaa niin keuhkoja kuin virtsarakkoa, ja hengittäminen voi käydä tietyissä 

asennoissa hankalaksi. Vessaan täytyy nousta yölläkin. Kävely  voi muuttua hankalammaksi ja 

vaappuvaksi, kun vauva laskeutuu luisen lantion sisälle ja nivelet ovat  löysemmät. Myös ulkoiset 

sukupuolielimet muuttuvat toisen näköisiksi. Häpyhuulet kasvavat ja tummuvat.(Oulasmaa 2006, 

192-193.)
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Raskaus vaikuttaa myös seksuaalisuuteen. Raskauksia on erilaisia ja seksuaalisuuksia on erilaisia ja 

tapoja, miten seksuaalisuus koetaan raskausaikana on lukemattomia. Yhtä kaavaa siitä, miten 

raskaus vaikuttaa seksuaalisuuteen ei ole. Joillakin muutokset ovat suurempia kuin toisilla. Toiset 

huomaavat muutokset kehon toiminnassa, kun taas toisilla raskauden aikaansaamat henkiset 

muutokset vaikuttavat seksuaalisuuteen suurimmin. Raskauden aikana seksuaalinen aktiivisuus ja 

yhdynnät yleensä vähenevät. Seksiä ei keskimäärin tee entiseen tapaan mieli. Rajumman seksin 

pelätään olevan vaaraksi vauvalle tai johtavan keskenmenoon. Seksi loppuu kokonaan kuitenkin 

vain harvoin. Parisuhteeseensa tyytyväiset naiset ovat tyytyväisempiä seksielämäänsä raskausaikana 

kuin muut. (Pietiläinen 2007, 550-551.)

Konkreettisimmillaan raskausajan seksuaalisuuteen vaikuttaa keho ja sen tuntemukset. 

Pahoinvoivana tai tolkuttoman väsyneenä seksi ei kiinnosta. Hormonaaliset muutokset vaikuttavat 

myös seksuaaliseen halukkuuteen. Usein puhutaan himokkaasta keskikolmanneksesta, jolloin 

nainen voi kokea elämänsä seksuaalisesti virittyneimmän ajanjakson. Raskauden olotilaan on 

tottunut, pahoinvointi ei enää useinkaan vaivaa, eikä vatsa ole kohtuuttomasti nautinnon tiellä. 

Seksiä tekee mieli jatkuvasti, eikä sen tuoma tyydytys ole välttämättä kovin pitkäaikaista. Orgasmit 

voivat olla voimakkaampia kuin koskaan aikaisemmin. Tässäkin yksilölliset erot ovat suuria: himot 

voivat lisääntyä, pysyä ennallaan tai vähentyä. (Oulasmaa 2006, 192-193.)

Sillä, miten nainen ja hänen kumppaninsa kokevat paisuvan kehon, on vaikutuksensa 

seksuaalisuuteen. Jos kasvava vatsa on suuressa ristiriidassa ihannekehon kanssa ja kömpelyys 

tuntuu ikävältä, ei nainen välttämättä koe itseään kovin viehättäväksi, haluttavaksi tai halukkaaksi. 

Jos kumppani vieroksuu raskauden muuttamaa kehoa, se vaikuttaa helposti naisen itsetuntoon. 

Lisäksi loppuraskautta kohti vatsa on yhä enemmän tiellä. Se tekee joistain asennoista hankalia tai 

mahdottomia ja pakottaa - tai antaa mahdollisuuden - etsiä uusia seksitapoja. Läheskään aina kehon 

muutoksia ei koeta negatiivisina. Päinvastoin, usein uudet muodot koetaan miellyttävinä ja 

eroottisina. Raskauden myötä rinnat pyöristyvät ja vartalo voi saada ennen kokemattomia kurveja. 

Monet kokevat olevansa naisellisimmillaan raskaana ollessaan. Raskaus antaa myös luvan olla 

pyöreä ja kurvikas ja poiketa soukasta naisihanteesta. Se voi nostaa naisen seksuaalista itsetuntoa ja 

sitä kautta seksuaalista aktiivisuutta raskausaikana. (Oulasmaa 2006, 192-193.)
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Raskauteen ja sen tuomiin muutoksiin voi suhtautua mahdollisuutena. Raskausaikana nainen on 

herkistynyt: hän aistii tarkemmin esimerkiksi tuoksuja ja makuja, tuntee hienoviritteisemmin ja on 

uudella tavalla läsnä kehossaan. (Oulasmaa 2006, 192-193.) Tämän tilan voi ottaa myös 

seksuaalisuuden käyttöön ja suhtautua raskauteen myös seksuaalisena tutkimusmatkana. Maisemat 

ovat muuttuvaisia niin sukupuolielinten, rintojen kuin muunkin kehon muuttuessa ja kokemus voi 

olla aina uudenlainen, koska kosketus samassa paikassa voi tuntua aivan erilaiselta hetkestä 

riippuen. Emätin voi kostua herkemmin ja runsaammin tai äityä hyvinkin kuivaksi. Koko kehon iho 

on usein erityisen hellyydenkipeä ja vastaanottavainen kosketukselle. (Oulasmaa 2006, 192-193.)

Seksitapojen laajentaminen raskausaikana on hyödyllistä myös tulevaisuutta ajatellen. Raskaana 

oleva nainen on yleensä hellyydenkipeä. Hän haluaa hyvänä pitoa, hoivaamista ja rakastamista. 

(Haataja 2011, 16.) Nämä tarpeet  jatkuvat korostuneina myös synnytyksen jälkeen. Raskausaikana 

on helpompaa löytää aikaa rakastelulle, ja tutkia nautinnollisia rakastelutapoja, kuin synnytyksen 

jälkeen. Silloin vauva vie useimmiten niin paljon energiaa ja aikaa, että seksielämään panostaminen 

on huomattavasti haastavampaa. Raskaudenaikainen hellyys vahvistaa naisen itsetuntoa ja 

arvokkuudenkokemista. Koskettelun ylläpitäminen ylläpitää myös intiimiä suhdetta kumppanien 

välillä ja ehkäisee heidän vaipumistaan yksinomaan vanhempien rooleihin vauvan syntymän 

jälkeen. (Oulasmaa 2006, 192-193.)

2.2. Synnytyksen jälkeinen aika

Aika lapsen tulon jälkeen on useimmiten seksuaalisuuden matalalentoa. Uusi elämäntilanne vie ajan 

ja voimat. Kun tilaisuus seksille sitten olisi, nukkuminen himottaa enemmän kuin kumppani. 

(Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 168, 171.) Oman lisänsä synnytyksen jälkeiseen aikaan tuo 

synnytyksestä palautuminen ja hormonitoiminnan muutokset. Alatiesynnytys venyttää voimakkaasti 

emätintä ja sitä tukevia kudoksia. Repeämisten ja välilihan leikkausten parantuminen vie aikansa. 

Maidontuotantoon liittyvät hormonaaliset muutokset lisäävät  hellyydentarvetta, mutta vähentävät 

seksuaalista halukkuutta, seksuaalireaktioiden voimakkuutta ja emättimen kostumista ja 

limakalvojen paksuutta.  Synnytyksen jälkeinen aika on henkisesti erittäin herkkää, ja monet 

synnyttäneet ovat itkuherkiä ja alavireisiä jonkin aikaa. Synnytyksen vaikutukset vaihtelevat 

yksilöllisesti erittäin paljon. Yleisimmin naisen seksuaalinen halukkuus palautuu 7-12 viikkoa 

synnytyksen jälkeen. Usein ensimmäiset synnytyksen jälkeiset  seksikokemukset ovat ainakin 

jossain määrin kivuliaita, mikä saattaa vähentää halukkuutta seksiin myös. Asiaa ei paranna se, että 
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kivun kokemuksiin ei suhtauduta riittävällä vakavuudella terveydenhuollossa. (Oulasmaa 2006, 

195-196.) Nainen voi hukkua myös niin kokonaisvaltaisesti äidinrooliinsa, että oma seksuaalisuus 

tuntuu aivan vieraalta asialta, jopa puolipervolta (Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 169).

Vauvaperheen vanhempien seksielämälle täytyy usein järjestämällä järjestää aikaa. Se voi tapahtua 

vaikkapa hyödyntämällä vauvan pitemmät päiväunet tai järjestämällä lapselle ulkopuolinen hoitaja, 

jolloin tietää, ettei seksiä keskeytä kukaan. Seksi ei voi aina olla spontaania, vaan siitä tulee 

suunnitelmallista toimintaa, jolloin siihen täytyy opetella mahdollisesti uusi suhtautumistapa. 

Kipinän syttymistä ei voi aina odottaa, vaan se on opittava sytyttämään ja kasvattamaan lieskoihin 

saakka itse. (Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 167.) Muuttuneeseen kehoon voi tutustua 

rauhallisesti, tutkailla ja tunnustella yksin tai yhdessä sitä, miltä keho ja kosketus tuntuu ja mistä se 

nyt nauttii. Uusia tapoja tuottaa itselle ja toiselle nautintoa kannattaa etsiä ja kokeilla. Liukuvoiteen 

merkitystä ei voi kylliksi korostaa. (Oulasmaa 2006, 196-197.) Vaikka vauva-aika on raskas, siitä 

voi alkaa myös uudenlainen seksuaalinen polku. Monet naiset ovat synnytyksen voimaannuttamina 

uudella tavalla sinut kehonsa kanssa ja entistä itsevarmempia itsestään. Se voi kanavoitua myös 

uudenlaisena seksuaalisena rohkeutena ja kiinnostuksena. 

2.3. Synnytyksen ja imetyksen seksuaalinen kokeminen

Synnytystä ei yleensä mielletä seksuaaliseksi kokemukseksi. Huomio on pääsääntöisesti 

turvallisuudessa sekä lopputuloksessa, eikä niinkään äitien synnytyskokemuksessa. Kun synnytystä 

ajatellaan kokemuksena, päällimmäiseksi nousee usein kipu ja sen lievittämisen tärkeys. Synnytys 

voi kuitenkin olla seksuaalinen kokemus. Fysiologian näkökulmasta tarkastellen se ei ole ihme: 

nainen synnyttää sukupuolielimellään (Gaskin 2011: 51). Lapsi syntyy emättimen kautta - joskin 

emätintä (yhdessä kohdunkaulan kanssa) kutsutaan synnytyksen yhteydessä synnytyskanavaksi. 

Sukupuolielinten kudokset venyvät ja saavat äärimmäistä stimulaatiota. Verenkierto 

sukupuolielinten alueella on synnytyksen aikana vilkasta ja syntyvä vauva stimuloi niiden 

hermopäätteitä, joita on varsin tiheässä. Monet kokevat kudosten paineen kivuliaana, mutta ne voi 

tuntea myös voimakkaan seksuaalisina. Kehossa vaikuttavat samat hormonit  kuin seksin 

harrastamisen ja rakastumisen yhteydessä: oksitosiini, endorfiinit ja prolaktiini. (Davis - Bascali-

Bonaro 2010, 22-23.) 
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Elisabeth Davis ja Debra Pascali-Bonaro kirjoittavat (2010) synnytyksen ja rakastelun 

yhteneväisyyksistä. Paitsi että molemmissa on läsnä samat hormonit ja kehonosat sekä tietty 

rytmisyys, molemmissa vaaditaan myös luottamusta, kontrollista irti päästämistä, rajojen 

kunnioittamista ja omaa rauhaa. Jossain vaiheessa tulee useimmiten tarve äännellä ja tietoisuus ja 

ajantaju muuttuavat. Hyvää synnytysympäristöä miettiessä voisi lähteä liikkeelle siitä, millaisessa 

ympäristössä haluaisi rakastella - millainen huone on, valaistus, äänet ja keitä ihmisiä siellä on 

läsnä. Jos synnyttämisen kokeminen seksuaalisena tuntuu vieraalta, se ei ole ihme. Harva meistä 

virittyy seksuaalisesti tarkasti monitoroituna, lääkittynä ja vieraiden ihmisten läsnäollessa. Tuula 

Piensohon mukaan (2001, 152, 154-155) seksuaalista synnytyskokemusta edistävät turvallinen ja 

kodinomainen ympäristö, lämmin ja salliva ilmapiiri sekä synnyttäjän vapaus olla aktiivinen. Jos 

nämä asiat ovat olleet kunnossa, rutiinitoimenpiteet tai kipulääkitys eivät ole estäneet kokemusta. 

Seksuaaliset tuntemukset synnytyksen aikana eivät välttämättä tarkoita kiihottumista synnytyksestä.  

Usein kyse on kehon ja mielen valtaavasta mielihyvästä. Monet  kuvaavat synnytystä aistilliseksi tai 

jumalalliseksi. Seksuaalisen mielihyvän seuralaisena voi tulla voimakas, ekstaattinen kokemus 

yhteydestä maailmaan tai jumalaan. (Piensoho 2001, 152.) Seksuaalista stimulaatiota voi myös 

käyttää hyväkseen synnytyksen aikana. Nännien hierominen tai imeminen sekä klitoriksen 

hierominen voivat lievittää supistuskipua tai muuttaa sen luonnetta. (Davis - Pascali-Bonaro 2010, 

95.) Suuteleminen voi auttaa kestämään supistuksia myös sekä rentouttamaan lantionpohjan 

lihaksia, jolloin kohdunsuu pääsee aukenemaan helpommin (Gaskin 2011, 52). 

Vauvan imettämisen aikana voi myös kokea seksuaalista mielihyvää. Imetys voi tuntua myös 

muutoin eroottisina tunteina. (Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 165; Pietiläinen 2007, 551.) 

Imetyksen aikana erittyvä oksitosiini saa aikaan kohdun supistuksia. Myös nännin imeminen voi 

tuntua hyvältä - vaikka imijä olisikin oma vauva. 

Synnytyksen ja imettämisen kokeminen seksuaalisena on vielä melko vahva tabu 

yhteiskunnassamme. Se sekoitetaan lapsen hyväksikäyttöön ja sitä pidetään usein vastenmielisenä. 

Myös imettävät  äidit itse, jotka kokevat imettäessään seksuaalista mielihyvää voivat  pitää sitä 

inhottavana ja miettiä, onko heissä jotakin vikaa. Mielihyvän aiheuttama häpeä voi olla niin suurta, 

että asiaa ei voi ottaa puheeksi kenenkään kanssa (Pietiläinen 2007, 551). Ehkä häpeän taustalla on 

käsitys seksuaalisuudesta tekoina, jolloin seksuaaliset kokemuksetkin ovat harkittuja ja 

tahdonalaisia. Tällainen käsitys ei vastaa seksuaalisuuden kokonaisvaltaisuutta, joka ulottuu paljon 
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yhdyntää tai tekoja laajemmalle aluelle, valmiuteen ja alttiuteen aistia ja kokea asioita.  

Synnyttäminen tai imettäminen ei ole lapsen hyväksikäyttöä.

2.4. Kumppani ja parisuhde

Kumppanin vanhemmuus on erilaista kuin biologisen äidin, ainakin vanhemmuuden alkuaikoina. 

Vain tuleva äiti on raskaana ja kokee ruumiilliset muutokset. Hän saa myös etumatkaa uuteen 

perheenjäseneen tutustumisessa kantaessaan tätä kohdussaan. Muutos isäksi/toiseksi vanhemmaksi 

ei ole samalla tavoin pakottavaa kuin äitiyteen kasvu, jolloin motivaatio- ja 

orientoitumiskysymykset näyttäytyvät äidin kumppanille erilaisina. Kunnolla lapsi konkretisoituu 

kumppanille vasta synnytyksen jälkeen. Samaan aikaan tulee ilmeiseksi se, että niin äiti kuin 

parisuhde ovat myös siirtyneet uuteen vaiheeseen, aikakaudelle, josta ei ole paluuta entiseen. 

Muutos saattaa aiheutta pettymystä, vaikka syntynyt lapsi olisikin myös onnen aihe. (Äimälä 2007, 

44.) 

Äidin tulisi antaa aikaa kumppanin kasvulle vanhemmuuteen. Se tarkoittaa mahdollisuutta viettää 

aikaa vauvan kanssa kahden ja ottaa tästä vastuuta itse. Kumppanin on tärkeää myös saada äidiltä 

arvostusta vanhempana. (Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 163; Äimälä 2007, 43.) Kumppani 

voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi perheessä ja olla mustasukkainen vauvalle, jos äiti keskittyy vain 

lapseen (Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 163; Oulasmaa 2006, 197). On sekä äidin että 

kumppanin vastuulla järjestää tilaisuuksia niin kumppanin ja vauvan kuin äidin ja kumppanin 

välistä aikaa. Näin äiti ei pääse hautautumaan yksinomaan äidin rooliin ja äidin kumppani saa 

mahdollisuuden jakaa vanhemmuutta tasavertaisesti. Sillä on positiivisia vaikutuksia niin 

vanhemmuudelle, kummankin henkilökohtaiselle jaksamiselle kuin parisuhteelle. (Korteniemi-

Poikela - Cacciatore 2011, 162-163.)

Vanhemmaksi tulolla on vaikutuksensa myös kumppanin seksuaalielämään. Naisen voi nähdä yhä 

omana eroottisena kumppaninaan ja häntä haluaa entiseen malliin. Tai sitten naisen kehon ja mielen 

muutokset ja lisääntynyt herkkyys ja muuttuvat  seksuaaliset mieltymykset voivat  hämmentää. 

Jotkut pelkäävät vahingoittavansa sikiötä yhdynnän aikana tai muuten rajussa seksissä (Haataja 

2011, 17). Moni kokee myös, että tuleva vauva on liikaa läsnä, kolmantena pyöränä 

makuuhuoneessa, mikä aiheuttaa seksuaalisten halujen vähenemistä ja yhdyntöjen välttelyä. Myös 

kumppanin muuttuva keho voi aiheuttaa haluttomuutta. Tilanne voi olla hyvinkin ristiriitainen, jos 
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itse ei halua seksiä, ja raskaana oleva kumppani on kerrankin juuri niin kiihkeä kuin itse on aina 

toivonut. (Oulasmaa 2006, 192.) 

Kuten raskausaikana, myös synnytyksen jälkeen äidin kumppanilta vaaditaan erityisen paljon 

hellyyttä ja ymmärtäväisyyttä. Synnyttäneen keho on mahdollisesti vieraan tuntuinen äidille 

itselleen, ja seksi synnytyksen jälkeen voi pelottaa (Kontula 2012, 133; Korteniemi-Poikela - 

Cacciatore 2011, 168). Kumppanilta vaaditaan kärsivällisyyttä sekä uteliaisuutta kokeilla ja etsiä 

sellaisia seksitapoja ja tekniikoita, jotka tuntuvat nautinnollisilta molemmista, äitien omaa vastuuta 

unohtamatta. Usein kumppani joutuu tyydyttämään seksuaalisia tarpeitaan muutoin kuin 

kumppaninsa kanssa, sillä halut ovat vauva-aikana usein erilaiset, miehillä yleensä suuremmat kuin 

naisilla. (Oulasmaa 2006, 19196-197.) Saattaa olla myös niin, että se onkin kumppani, joka kokee 

haluttomuutta synnytyksen jälkeen. Jotkut kokevat  vaikeana synnytyksen näkemisen tai ajatuksen 

siitä, että vauva saapuu maailmaan emättimen kautta. (Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 172, 

175-177.) Jotkut taas näkevät naisen enemmän äitinä kuin rakastettuna (Pietiläinen 2007, 550), 

jolloin voi olla vaikeaa ylläpitää seksuaalista suhdetta häneen.

Pikkulapsiajan jälkeen, kun imetys on loppunut, hormonitoiminta palautunut normaaliksi ja yöunet 

kokonaisiksi, seksuaalisuudelle voi jäädä taas enemmän aikaa. Tosin, siitä ajasta kilpailevat 

muutkin asiat, kuten työ ja harrastukset. Mikään selviö seksielämän palautuminen lasten saannin 

jälkeen ei ole. Sen eteen on joskus tehtävä tietoista työtä niin ajan raivaamisen kuin parisuhteen 

hoitamisen muodossa (Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 169-170). 

Nykyaikana, jolloin vanhempien suhde perustuu useimmiten romanttiselle ja intohimoiselle 

rakkaudelle, lapsen koti vanhaa sanontaa mukaillen on vanhempien seksisuhteessa. Joskus perhe 

toimii ja sen jäsenillä on hyvä olla roolissaan sen osana. Joskus taas osaset eivät loksahda 

kohdalleen tai pysy  paikoillaan tyydyttävästi. Äidit kokevat helposti omaksi osaksensa oman 

tyytymättömyytensä ja pahan olonsa piilottamisen perheen edun nimissä ja sen koossa pitämiseksi. 

Äidin seksuaalisuus ei olekaan enää vain oma yksityisasia. Parisuhteesta ja sen sopimuksista 

riippuen äiti voi kokea joutuvansa tekemään valinnan oman seksuaalisen hyvinvointinsa ja perheen 

koossapysymisen välillä. Äidin vastuu on usein tärkeämpi kuin oma onni. Jos puoliso vielä on hyvä 

vanhempi lapselle, riittävää syytä eroamiselle ei ole. Toisaalta lasta kaltoinkohtelevaa puolisoakaan 

ei ole helppoa jättää, ja syyllisyyttä voi kokeakin siitä, että asettaa kumppanin lapsen edun edelle.  

(Nätkin 1997, 200-203.) 
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Tavallinen haaste lapsellisen pariskunnan seksielämälle on tilanne, jossa kumppani on kuin yksi 

lapsista, yksi huollettava ja huolehdittava lisää. Tasavertainen kumppanuus ei toimi, jos naisen 

täytyy huolehtia kumppaninsa arkipäivän asioista, korjata hänen jälkiään tai varmistella tekemisiä. 

Jos kumppani ei ole vastuullinen aikuinen keittiössä tai olohuoneessa, ei hän ajan mittaan ole 

välttämättä kiihottava partneri myöskään makuuhuoneessa. 

3. JOS ÄIDIKSI TULO EI ONNISTU?

Tahaton lapsettomuus on useimmiten naiselle kriisi, joka vaikuttaa elämään monella tavalla. Se, 

miten tahattoman lapsettomuuden kokee, riippuu minäkuvasta, itsetunnosta ja parisuhteesta. Jotkut 

selvittävät asian itselleen nopeammin ja jotkut tarvitsevat lapsettomuuden sisäistämiseen ja 

hyväksymiseen enemmän aikaa ennen kuin voivat katsoa tulevaisuuteen. (Ansamaa 2006: 185.)

Lapsettomuus vaikuttaa yksilöllisesti seksuaalisuuteen ja seksielämään. Nainen voi kokea tulleensa 

kehonsa pettämäksi, kun se ei toimikaan niin kuin pitäisi - keho on rikkinäinen ja kelvoton. Rinnat 

voivat tuntua turhilta ja sukupuolielimet suututtaa. Itsensä kokee vialliseksi, kun ei kykene 

aikaansaamaan lasta. Surkealla keholla ei tee mieli harrastaa  seksiä ja seksuaalinen nautinto voi 

olla hukassa tai tuntua ristiriitaiselta. Tutkimusten mukaan lapsettomuus vaikuttaa naisen 

seksuaaliseen identiteettiin voimakkaammin kuin miehen. Lapsettomuus voi olla niin musertava 

asia, että se aiheuttaa haluttomuutta ja masennusta. (Ansamaa 2006: 186-187, Cacciatore - 

Korteniemi-Poikela 2011,154.)

Lapsettomuus vie voimia ja itsetuntoa, aiheuttaa masennusta ja tuottaa syyllisyydentunteita. 

Syyllisyyttä voi kokea esimerkiksi aiemmasta seksielämästä, mahdollisista sukupuolitaudeista tai 

raskaudenkeskeytyksistä, jopa ajatuksistaan. Syyllisyydentunteen aiheilla ei välttämättä ole mitään 

tekemistä lapsettomuuden syyn kanssa. Syyllisyyttä voi kokea myös toisen elämän pilaamisesta, jos 

hänelle ei pysty  tuottamaan toivottua jälkeläistä. Tällöin ihmiset saattavat ehdottaa kumppanilleen 

eroamista, jotta puoliso voisi saada lapsia jonkun toisen ihmisen kanssa. (Ansamaa 2006: 186-187, 

Cacciatore - Korteniemi-Poikela 2011,154-155.)

Käytännössä lapsettomuus vaikuttaa seksielämään monella tavoin. Nautinto jää helposti taka-alalle, 

kun seksistä tulee raskauteen tähtäävä suoritus. Sen ajankohdan määrittää naisen ovulaatio, eikä 

halu ja intohimo. (Ansamaa 2006: 186.) Seksi voi muuttua pakkopullaksi tai sitä saatetaan säästellä, 
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kun arvokkaita siittiöitä ei haluta tuhlata. Myös seksuaalista halua saatetaan yrittää säästellä 

ovulaatioaikaan pidättäytymällä seksistä muulloin. (Cacciatore - Korteniemi-Poikela 2011, 153.) 

Tällainen asenne voi ajan mittaan kuitenkin viedä seksiltä mielekkyyden. Haluttomuus onkin 

yleinen lapsettomuuden sivutuote. Haluton pariskunta ei ehkä kiihotu ja naisen emättimen 

kostumattomuus tai miehen erektiohäiriöt  tekevät seksistä entistä tukalampaa. (Ansamaa 2006: 

186.)

Parisuhde voi joutua lapsettomuuden myötä myllerrykseen. Kumppanit  kokevat avuttomuutta ja 

neuvottomuutta, suuttumusta ja häpeää. Tunteita voi olla vaikeaa jakaa kumppanin kanssa ja ne 

voivat tulla erilaisina, eri tahtiin ja erilaisessa järjestyksessä. Jos ne tuntuvat kovin kipeiltä ja 

aroilta, niitä ei välttämättä kykene jakamaan lainkaan ja riski etääntyä kumppanista kasvaa. 

Mahdollinen viallisuuden tunne voi heijastua myös parisuhteeseen. Omaa kelpaavuutta ja 

viehättävyyttä voi kyseenalaistaa ja jopa ehdottaa toiselle eroamista ja toisen, hedelmällisen, 

kumppanin hankkimista. Suhteen jatkamisen kysymys nousee esiin myös, jos itselle lasten 

saaminen on elämän tärkeimpiä asioita. (Ansamaa 2006: 186-188.)

Yhteiskunnan normit eivät ainakaan lievennä lapsettomuuden tuomaa tuskaa.  Lasten hankkiminen 

on yhä vallitseva normi, vaikka lapsettomuus onkin lisääntynyt. Naista saatetaan arvottaa vieläkin 

äitiyden kautta, esimerkiksi sellaisilla tokaisuilla kuin ”vasta synnyttänyt äiti on oikea nainen”. 

(Ansamaa 2006:187.) Oma lukunsa ovat hedelmöityshoidot ja niiden vaikutus. Hormonihoidot 

aiheuttavat mielialavaihteluita ja muutoksia myös kehossa. Hoidot voivat  olla kivuliaita ja niissä on 

sivuvaikutuksia. (Ansamaa 2006:186.)

Mitä sitten voisi tehdä? Lapsettomuuskriisiä ei voi välttää, jos sellainen on tullakseen. Parasta, mitä 

voi tehdä, on antaa tunteilleen tilaa tulla ja mennä sitten ajallaan pois. Tuen hakeminen ja saaminen 

on tärkeää, tärkeimpänä puolison tuki (Ansamaa 2006: 189.) Tärkeää on antaa myös kumppanin 

tunteille tilaa tulla ja mennä ja hyväksyä se, että toinen saattaa käsitellä asioita eri tavoin ja eri 

tahdissa kuin itse. Kuitenkin ajatusten ja tunteiden jakaminen on tärkeää ja se auttaa läheisyyden 

ylläpidossa. Tärkeää on huomata ja keskittyä myös niihin asioihin, jotka ovat hyvin. Tehdä niitä 

asioita, joista nauttii ja luoda myös parisuhteeseen sellainen tila, johon lapsettomuuskriisi ei kuulu. 

Oli se tila sitten elokuvateatterissa, metsässä, makuuhuoneessa tai matkalla toisessa maassa. 

Sellaiset parisuhteet, jotka ovat kestäneet lapsettomuuskriisin ovat tutkimusten mukaan 

keskimääräistä onnellisempia (Ansamaa 2006: 187). 
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4. ÄITIEN JA LAPSIEN KETJU - MITÄ PERHEEMME MEILLE OPETTAA

Siihen, miten äitiyden tai seksuaalisuuden kokee, vaikuttaa minäkuva sekä se, millaisen käsityksen 

on muodostanut naisena tai äitinä olemisesta. Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten kuva itsestä 

seksuaalisena olentona syntyy lapsuudessa ja millaisia vaikutuksia sillä on aikuisuudessa. Tässä 

luvussa keskityn ihmissuhteisiin ja niiden luomiin malleihin ja seuraavassa luvussa syvennyn 

siihen, millaisia malleja kulttuurimme meille opettaa seksuaalisuudesta tai äitiydestä. 

Lapsuusajan kokemukset vaikuttavat ihmisen itsetuntoon, seksuaalisuuteen ja kykyyn luoda läheisiä 

ihmissuhteita. Kotona opitaan seksuaalinormeja: miten ilmaistaan suhtautumista seksuaalisuuten, 

niin puheen kuin toiminnan tasolla. Kotona saadaan ensimmäiset käsitykset myös siitä, millainen 

oma keho on ja miten omiin ja toisten rajoihin suhtaudutaan. Näitä asioita opetellaan arjessa, 

esimerkiksi vaipanvaihdon, peseytymisen ja syömisen yhteydessä. Sanat, katse ja kosketus kertovat 

lapselle sitä, millainen hän on ja millainen hänen kehonsa on. (Kontula 2012, 17-18; Pietiläinen 

2007, 546.) Esimerkiksi pesulla käynti ja se, miten pesijä huomioi lapsen - peseekö hänet  hellästi 

vai kovakouraisesti, sopivalla vai liian kylmällä tai kuumalla vedellä - viestittää lapselle sitä, 

millainen hän on ja millaista kohtelua hän ansaitsee. 

Sukupuoliroolit opitaan myös lapsuudessa. Erityisesti omat vanhemmat, mutta myös muut 

elämänpiirin ihmiset antavat malleja siitä, miten ollaan miehiä ja naisia, miten ilmaistaan tunteita, 

kiintymystä ja seksuaalisuutta ja millaisia rooleja otetaan erilaisissa tilanteissa. Mallien 

omaksuminen on tiedostamatonta, mutta ne vaikuttavat sisäistettyihin arvoihin ja käyttäytymiseen. 

(Hattunen 2007, 24.)  Lapsi oppii ja omaksuu vähitellen kulttuurin käsityksen siitä, miten eri 

sukupuolet  käyttäytyvät. Tämän prosessin, sukupuolisosialisaation, aikana lapsi muodostaa 

itsestään käsityksen tyttönä tai poikana. Hän oppii vastaamaan ympäristön osotuksiin, mikä 

vahvistaa sukupuoliroolia. (Pietiläinen 2007, 546.)  

Tytön tärkein ja läheisin naisen ja äidin malli on yleensä oma äiti. Äidin suhde esimerkiksi omaan 

kehoonsa ja seksuaalisuuteensa heijastuu hänen kasvavaan tyttäreensä. Äidistä ei omaksuta vain 

hänen opetuksiaan naiseudesta, vaan ennen kaikkea hänen tapansa olla ja tehdä naiseutta ja äitiyttä. 

Mikäli äidin ja muun perheen malleja ei tietoisesti käsittele, ne omaksuu lähes sellaisenaan. 

(Hattunen 2007, 24; Paananen 2007, 529.) Isän suhtautuminen on todettu myös merkittäväksi 

tyttären minäkuvan muovaajaksi. Isän ihailu tai sen puute, vaikuttavat tyttären itsetuntoon ja siihen 
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kuinka hyväksytyksi ja arvostetuksi hän itsensä kokee. Isän kritiikki tai torjunta taas voivat saada 

tyttären etsimään toisen sukupuolen hyväksyntää myöhemmissä parisuhteissaan. (Paananen 2007, 

529-530.) Vanhemmat antavat omalla esimerkillään myös seksuaalikasvatusta: ”Ei ole parempaa 

seksuaalikasvatusta kuin tarkkailla ilmeisen hellää sidosta oman äidin ja isän välillä”, kuten Osmo 

Kontula (2012, 17) kirjoittaa.

Jokainen lapsi kaipaa ja tarvitsee ehdotonta rakkautta ja hyväksytyksi tulemista omana itsenään. 

Rakastettu, hyväksytty ja turvassa kasvanut lapsi vie kokemukset mukanaan aikuisuuteen ja 

läheisiin ihmissuhteisiin aikuisuudessa. Samoin kaltoinkohtelu, torjunta ja mitätöiminen 

lapsuudessa integroituvat osaksi lapsen minäkuvaa. (Malinen 2010, 22-23.) Jos lapsi ei saa hellyyttä 

ja hyväksyntää pienenä, hänen voi olla vaikeaa muodostaa aikuisenakaan läheisiä, intiimejä 

ihmissuhteita. (Pietiläinen 2007, 546.) Emotionaalisesta puutteesta kärsivän lapsen kokemukset 

ulkopuolisuudesta tai poissaolosta saattavat näkyä aikuisuuden ihmissuhteissa ja parisuhteissa 

masennuksena, emotionaalisena tyhjyytenä tai vaikeutena kiintyä, rakastaa ja olla yhteydessä 

toiseen ihmiseen. Omista rajoista tai tarpeista kiinni pitäminen voi olla vaikeaa. (Hattunen 2007, 

85.) 

Oman seksuaalisen käsikirjoituksen muokkaaminen alkaa jo lapsuudessa ja lapsuusperheessä. 

(Kontula 2012, 17; Pietiläinen 2007, 546). Se lähtee oman paikan ja oman roolin omaksumisesta: 

siitä, mitä on olla tyttö ja juuri tällainen tyttö, mitä toisilta voi odottaa ja miten omiin toiveisiin ja 

tarpeisiin suhtautuu. Seksuaalinen kasvu integroituu erottamattomasti muuhun kasvuun ja 

persoonan kehittymiseen. Suuri osa sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden oppimisesta on 

tiedostamatonta. Lapsuudessa opitut reaktiot ja varhaisten ihmissuhteiden muistot tallentuvat 

ruumiin muistiin. (Hattula 2007, 82.) 

Oman kehon seksuaalisuuteen tutustutaan jo lapsena ja jokaisella lapsella on oikeus aistillisiin ja 

seksuaalisiin kokeiluihin omassa rauhassa ja omassa tahdissa (Kontula 2012, 17). Jos lasta 

rangaistaan, nöyryytetään tai häpäistään sukupuolielimiensä tutkimisesta, sukupuolisuudesta ja 

seksuaalisuudesta tehdään samalla hävettävä asia. Monilla on kokemuksia siitä, että haarovälin 

koskettelemisesta on touruttu ja jopa rangaistu tai on kerrottu, kuinka epäkelpo tai ruma on. 

Kokemukset  jäävät muistiin ja osaksi minäkuvaa ja heijastuu aikuisiän minäkuvaan, 

seksuaalisuuteen ja seksiin. (Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 184-185, 195.) 

Seksuaalisuuteen voidaan yleisesti suhtautua niin kielteisesti ja torjuvasti, ettei lapsi 
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aikuistuttuaankaan voi suhtautua omaan nautintoonsa luonnollisesti ja myönteisesti. Sen sijaan 

sanattomasti opetetaan, että seksuaalinen nautinto on ennemmin pelättävä kuin nautittava asia. 

(Kontula 2012, 14, 17.)  Myös yliseksuaalinen ilmapiiri ja seksisävytteiset puheet, vitsit ja 

nimittelyt aiheuttavat häpeää, joka helposti kulkee mukana aikuisuuteen sisäistettynä ajatusmallina 

(Hattunen 2007, 121). Omia seksuaalisia juuria voi tutkia muistelemalla ensimmäisiä kertoja, 

jolloin tuli tietoiseksi seksuaalisesta halusta tai uteliaisuudesta ja erityisesti sitä, millaisena silloin 

itseään piti. Jos itsensä näki arvottomana tai rumana, uskomuksesta luultavasti tuli osa seksuaalista 

käsikirjoitusta ja sitä, mitä on tänä päivänä. (Kontula 2012, 123-124.) 

Kohtalonyhteyttä lapsuudenkokemuksella ja aikuisiän seksuaalisuudella ei kaikesta huolimatta ole. 

Opittuja malleja ja normeja voi kyseenalaistaa ja minäkuvaa korjata ja rakentaa uudelleen, vaikka 

se onkin vaikeaa ja hidasta (Korteniemi-Poikela - Cacciatore 2011, 185). Murrosiässä usein niin 

tapahtuukin. Äidiksi tuleminen on toinen elämäntilanne, jossa lapsena opitut mallit nousevat 

pintaan ja niitä tulee luonnostaan käsitelleeksi. Lapsen saamisen myötä oma lapsuus nousee mieleen 

ja kysymykset siitä, mitä perinteitä, uskomuksia ja asenteita haluaa siirtää seuraavalle sukupolvelle, 

tulevat ratkaistaviksi. (Haataja 2011, 11.) Oman äidin polkua ei väistämättä seuraa. 

5. KULTTUURIN JA YHTEISKUNNAN VUORO

”Ihmisen lisääntymisessä on jotakin, mikä liittyy sukupuoliseen ja sukupolviseen 

kokemukseen tarkemmin kuin mikään muu. Ja vaikka se pohjaa biologiaan, se 

liittyy ennen kaikkea kulttuuriin, aikaan, yhteiskuntaan, ihmisten välisiin 

suhteisiin.” (Silfverberg 2013, 55.)

Kulttuuri ja yhteiskunta luovat ja ylläpitävät normeja siitä, millainen on hyvä nainen tai äiti, 

millaista naisen seksuaalisuus on ja miten seksuaalisuus voidaan ymmärtää (Juvonen 2006, 82). 

Kulttuuri kietoutuu siihen, millaisia malleja perheissä toteutetaan ja opetetaan eteenpäin. Leena 

Hattusen mukaan (2007, 29) naisen seksuaalisuutta on tarkasteltu perinteisesti ulkopuolisin silmin: 

sillä on katsottu olevan kaksi tarkoitusta, lasten tuottaminen ja miehen seksuaalisten tarpeiden 

tyydyttäminen. Seksuaalisuus ja vanhemmuus sekoittuvat naisessa paradoksaalisella tavalla: naisen 

seksuaalisuus samaistetaan lisääntymiseen ja lasten synnyttämiseen ja hoivaamiseen, mutta samalla  

äitiyttä pidetään täysin epäseksuaalisena asiana (Nätkin 1997, 41). Naisen seksuaalisuutta ei juuri 
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ole ajateltu naisen nautinnosta käsin. Naisen oman nautinnon sivuuttaminen onkin aiheuttanut sen, 

että monien naisten suhde omaan seksuaaliseen kehoonsa on ulkokohtainen (Juvonen 2006, 74-75). 

Ritva Nätkin on käsitellyt  äitiyden muutosta väitöskirjassaan Kamppailu suomalaisesta äitiydestä. 

Suomalainen, myyttinen äiti-nainen on tehnyt rutkasti työtä ja selviytynyt mistä koettelemuksesta 

vain ilman apua. Myyttinen äiti on ravitseva, myönteinen ja melkoisen epäpersoonallinen olento, 

joka on olemassa ikäänkuin maaperänä lasta varten. (Nätkin 1997, 150, 181.) Äitiyteen on kuulunut 

oleellisesti muita varten oleminen, mikä on näkynyt suhtautumisessa naisten seksuaalisuuteen, joka 

on sekin ajateltu muista kuin naisesta itsestään käsin. Naisten seksuaalinen nautinto on sotien 

jälkeisissä lääkäripiireissä katsottu tärkeäksi, jotta nainen pystyisi imettämään ja hoivaamaan. 

Seksuaalisesti tyydytettynä naisen arveltiin jaksavan tehdä runsaasti työtä ja monta lasta. Uusien 

kansalaisten synnyttäminen rinnastettin miesten uhrauksiin rintamalla. (Nätkin 1997, 45, 64, 80, 

162-163.) Naisten kehot eivät olleetkaan täysin naisten omia, vaan kuuluivat  myös miehille ja 

kansakunnalle.

1960-luvulta alkaen kuva äitiydestä muuttui. Naiseutta ei enää samaistettu äitiyteen, vaan 

keskeiseksi kysymykseksi nousi äitiyden ja palkkatyön yhteensovittaminen. Modernin 

ihanneperheen lapsiluku oli pienempi kuin ennen eli noin kaksi lasta. Suuria perheitä pidettiin 

maalaisina ja moukkamaisina ja väestöpoliittisen propagandan uhrina. Naisella tuli olla muutakin 

elämää kuin äitiys. Uusi tapa käsittää äiti kumpusi osin feminismistä, jonka piirissä perinteinen 

äitikuva nähtiin totaalisen vahingollisena äitimyyttinä. Feministien tavoite oli irrottaa äidin ja 

naisen käsitteet  toisistaan. Äitiyttä ryhdyttiin tarkastelemaan yhtenä osana tai vaiheena naisen 

elämässä. Tällöin alkoi keskustelu myös isien osallistumisesta vanhemmuuteen muutenkin kuin 

perheenelättäjän roolissa. (Nätkin 1997, 94, 121-122, 151-153, 179.)

Äideissä on aina nähty eroja. Alemmista sosiaaliluokista tulevien naisten, kuten työläisten tai 

yksinhuoltajien, seksuaalimoraaliin ja äitiyteen on suhtauduttu epäilevämmin kuin porvarisnaisten 

toimintaan ja heidät  on luokiteltu helposti sosiaalisiksi ongelmiksi, riskiäideiksi ja epäkypsiksi 

naisiksi. Niinpä heille ei pitkään aikaan suotu tietoa tehokkaasta ehkäisystä lisääntyvän 

moraalittomuuden ja seksuaalikurin höltymisen pelossa, vaan ehkäisy haluttiin pitää pitkään vain 

älykkäiden ja sivistyneiden ihmisten saatavilla. Vasta 1960-luvulla asenne muuttui 

ehkäisymyönteiseksi, kun nähtiin, että liian suuret lapsimäärät ajoivat äitejä loppuun. (Nätkin 1997, 

42, 50, 71, 108, 134). Raskaudenkeskeytys nähtiin pitkään moraalittomana puuttumisena 

21



luonnolliseen ja pyhään äitiyteen. Vuoden 1950 aborttilain jälkeen raskaudenkeskeytyksen saattoi 

saada myös sosiaalisin perutein, mutta väestöpolitiikan vuoksi keskeytyksiä ei juurikaan myönnetty, 

vaan naisia tuettiin ottamaan vauvat vastaan. Naisen tahto mitätöitiin, häntä pidettiin itsekkäänä, 

patologisena ja yliseksuaalisena. (Nätkin 1997, 73, 116, 128-129.) Vieläkään raskaudenkeskeytystä 

ei saa vapaasti, vaan siitä päättää lääkäri. 

Tänä päivänä äitien tilanne on monessa suhteessa helpompi kuin ennen. Vanhat uskomukset ja 

asenteet vaikuttavat silti pinnan alla yhä esimerkiksi siinä, miten eritaustaisten naisten äitiyteen  tai 

yksinhuoltajaäiteihin suhtaudutaan, tai mitä ajatellaan seksuaalisesti aktiivisesta tai paljastavasti 

pukeutuvasta (pienten lasten) äidistä. Liian äidillinen keho ei ole seksikäs (Juvonen 2006, 82) ja 

toisaalta hyvään äitiyteen ei kuulu seksikkyys ja seksuaalisuuden ilmaisu (Lundström 2011, 45). 

Vanhoja kaikuja voi kuulla myös seksuaalikasvatuksessa. Seksi esitetään siinä perinteisesti 

kliinisenä, ruumiillisena toimintana, johon liittyy tyttöjen kohdalla ainainen mahdollisuus tulla 

raskaaksi. Tyttöjen seksuaalisuus pelkistyy hormonitoiminnaksi ja sukupuolielimiksi. 

Seksuaalikasvatuksessa luodaan mielikuva, että raskaus voi alkaa milloin vain, ja että sen 

ennaltaehkäiseminen on huolellisen ja varovaisen tytön tehtävä ja ominaisuus. (Sifverberg 2013, 

24-25.) Samalla tytöt jätetään vaille keinoja vastustaa omaa seksualisointiaan (Juvonen 2006, 86). 

Tytön nautinto on yleensä loistanut poissaolollaan kun seksuaalisuudesta on puhuttu. Siinä missä 

poikien seksuaalisuuteen ja haluihin on suhtauduttu mutkattomasti ja asiaankuuluvana, tyttöjen 

halut on sivuutettu ja heidän roolikseen on annettu vastuunkanto. Kunnon tyttö huolehtii ehkäisystä 

ja poikien hillitsemisestä. Tyttöjen halua ei ole varsinaisesti pidetty pahana, sitä vain ei ole 

valistuksen mukaan olemassa. Silfverberg tiivistää opetuksen sisällön näin: "[K]un poika tulee 

tiettyyn ikään, hän alkaa saada orgasmeja unissaan, ja […] kun tyttö tulee tiettyyn ikään, hän alkaa 

vuotaa verta". Tyttöjä ei ole opetettu rakastamaan ja tuntemaan kehoansa tai haluaan. (Silfverberg 

2013, 27.) Naisen seksuaalisuus on muuttunut hävettävästä ja salattavasta asiasta lääketieteelliseksi 

ongelmaksi (Haataja 2011, 10). Koska naisten on pitänyt huolehtia seksuaalisen maineensa 

säilymisestä ja seksuaalisen kehonsa pysymisestä heidän omanaan ja yksityisenä, heillä ei ole ollut 

kannusteita tai syitä toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan vapautuneesti  (Juvonen 2006, 74.)

Jos naisen seksuaalisuus on ristiriitaista, äidin seksuaalisuus on sitä vieläkin enemmän. Äitinä 

naisesta tulee aseksuaalinen (Pietiläinen 2007, 550). Vaikka äitiyden taustalla useimmiten on seksin 
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harrastamista, se ikään kuin leikkautuu pois siinä vaiheessa kun naisesta tulee äiti. Tai, jos seksistä 

puhutaan, korostetaan sen liittymistä parisuhteeseen, hellyyteen ja läheisyyteen (Silfverberg 2013, 

108). Hellyydessä ja läheisyydessä ei toki ole mitään vikaa, mutta on ehkä olisi jo aika puhua 

äideistä, jonka seksuaalisuuteen kuuluu esimerkiksi BDSM tai erikoisempia fetissejä.

6. POHDINTA

Aluksi tarkoitukseni oli lähestyä aihetta kahdesta näkökulmasta: hormoneista ja feminismistä, ja 

kuvata, miten toisaalta kehomme ja toisaalta kulttuuri ja yhteiskunta vaikuttavat äitiyden 

kokemiseen ja seksuaalisuuteen. Tarkastelun polttopisteessä olisi ollut synnyttäminen ja miten 

siihen suhtaudutaan. Toiveeni oli, että sellaisesta ristivalotuksesta paljastuisi jotakin 

mielenkiintoista. Tämä näkökulma ei kuitenkaan ottanut tulta alleen. Sanottavaa synnyttämisestä ja 

synnytyskulttuurista olisi paljonkin, mutta viikonloppukurssin osaksi se ei olisi mielestäni istunut. 

Kaikki siihen osallistuvat eivät välttämättä ole äitejä tai äitiys ei ole heille pinnalla oleva asia. 

Halusin lähestyä aihetta niin, että jokainen saisi siitä jotain irti, iästä tai elämäntilanteesta 

riippumatta. Tästä lähtökohdasta lähdin rakentamaan käsillä olevaa työtä. 

Ajatukseni työn taustalla on se, että jokainen kurssille osallistuja on osa äitien ja tyttärien ketjua. 

Vaikkei itse olisikaan äiti, on ainakin jonkun äidin tytär. Siksi olen käsitellyt melko paljon sitä, 

miten seksuaalisuutta opetetaan kotona ja millaisin tavoin asenteet ja mallit siirtyvät sukupuolvelta 

toiselle. Äiti-ihmiset  taas voivat pohtia edellisen lisäksi myös sitä, millaista mallia he siirtävät eteen 

päin tyttärilleen ja pojilleen ja onko se sellainen malli, jota he todella haluavat viedä eteenpäin. Iso 

osa perinteensiirrosta kun tapahtuu tiedostamatta ja jopa vastoin parempaa tietoa. Halu herätellä 

ajatuksia on taustalla myös siinä, että käsittelen kulttuurin asettamia normeja ja sitä, miten äitiyteen 

on aikojen saatossa suhtauduttu.

En saanut työtä tehdessäni juurikaan uutta tietoa, mutta ajatukseni aiheesta selkeytyivät. Työn 

tekeminen auttoi selventämään erityisesti sitä, mikä aiheessa minua hiertää. Kulttuurin ja 

yhteiskunnan normien käsittely  auttoi sijoittamaan oman ajatteluni asemaa suhteessa traditioiden ja 

feminismin välillä. Mielestäni molemmat ovat puutteellisia: perinteinen ajattelu samaistaessaan 

naiseuden ja äitiyden, feminismi kieltäessään äitiyden arvokkuuden ja rikkauden (vaikka löytyykin 

myös äitiysmyönteisiä feministejä). Huomasin myös vasta nyt, Anu Silfverbergin (2013) 
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avustamana, sen, miten seksistä puhutaan äideille: hellyytenä ja läheisyytenä eli juurikin äidillisiä 

piirteitä korostaen, ikään kuin äitiys toden totta olisi naisen pääasiallinen rooli seksikumppaninakin. 

Missä on puhe himokkaista ja riettaista äideistä?

Toisaalta en halua tässä työssä tai tulevalla kurssilla nostaa erityisen korostetusti esille äitien villejä 

seksimieltymyksiä ja -tapoja, sillä se on yksi tapa lisää normittaa äitien seksuaalisuutta. Äitiyttä ja 

naisten seksuaalisuutta on jo tarpeeksi määritelty ja kontrolloitu ulkoapäin. Tästä päästään 

kysymykseen, joka on askarruttanut minua läpi koko prosessin: mitä äitien seksuaalisuudesta 

voidaan sanoa, kun ei ole olemassa mitään äitien jaettua seksuaalisuutta tai tiettyjä tapoja reagoida 

äitiyteen seksuaalisuuden alueella? Työni on väistämättä yksi määritelmä lisää, vaikken sitä 

haluaisikaan. Koen, että ongelma on lähinnä kirjallisessa työssä, jossa keskustelu ei ole mahdollista. 

Kurssilla oma näkökulmani ei jää ainoaksi ja moninaisuus ja moniäänisyys on todella läsnä 

antamassa lupaa jokaiselle olla ylpeästi ja nautinnollisesti sitä mitä hän on.

Tästä työstä jäi läpi tekstin puuttumaan eräs tärkeä näkökulma: seksuaalisuuden ja naiseuden rehevä 

ilo ja riemu. Lähteissäni äitiyttä ja seksuaalisuutta lähestyttiin pääasiassa kriittisesti ja 

ongelmalähtöisesti ja se on siirtynyt omaan tekstiini. Toisin tekemisen, ajattelun ja kokemisen 

näkökulma jäi vaillinaiseksi. Kun aikanaan käsittelen aihetta kurssilla, haluan kääntää 

lähestymistavan positiiviseksi, enemmänkin ”näinkin voi ajatella ja tehdä” -lähtöiseksi kuin ”näin 

meitä sorretaan”-virreksi. 

Kaiken kaikkiaan haluan olla työhöni tyytyväinen. Se on yksi kartoitus siitä, miten äitiys ja 

seksuaalisuus risteävät ja antaa valmiuksia käsitellä aihetta monipuolisesti. Käyttämästäni 

luokittelusta ja jaottelusta on suhteellisen helppoa ja luontevaa kehittää harjoituksia tarkastella asiaa 

omassa elämässä ja oman minäkuvan kannalta. Kaikkitietävä aiheesta en vieläkään ole, enkä voi 

ollakaan, sillä se muuttuu koko ajan samaan tahtiin ihmisten, kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa. 
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