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Tämä kehittämistyö on kätilökoulutuksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijuu-
den edistämistyö. Kehittämistyö on toiminnallinen ja sen tarkoituksena oli toteuttaa moni-
puolinen tapahtuma, Naistenpäivä. Naistenpäivä toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakou-
lun Tukholmankadun toimipisteessä 15.4.2014 klo 10–14 välisenä aikana. Naistenpäivä 
suunnattiin Tukholmankadun naisopiskelijoille sekä opettajille ja se toteutettiin yhdessä 
toisen kätilöopiskelijaryhmän kanssa. 
 
Vieläkin tänä päivänä naisten seksuaalisuus ja seksuaalinen nautinto koetaan tuntemat-
tomampana kuin miesten. Naisten seksuaaliterveys on enemmän esillä nykypäivänä kuin 
ennen, mutta silti on olemassa tabuja joista emme niinkään puhu. Kehittämistyön tavoit-
teena oli lisätä Naistenpäivään osallistuvien naisten seksuaalista hyvinvointia sekä seksu-
aalista voimaantumista. Tavoitteena oli myös korostaa itsensä tuntemisen ja hyväksymi-
sen tärkeyttä seksuaaliterveyden näkökulmasta. Tapahtuma sisälsi kaksi toiminnallista 
pistettä: ”Tuunaa oma piparisi”-piste sekä ”Seksilelut”-piste. Toisen kätilöryhmän aiheina 
toimintapisteillä olivat liikunta, voimaantuminen ja rentoutus. 
 
Naistenpäivän päätteeksi osallistuneet saivat antaa vapaaehtoisesti palautetta päivästä 
hauskan ”sideseinän” muodossa. Palautteita palautui arviolta noin 111 kappaletta, tapah-
tuman tarkkaa osallistujamäärää ei ole tiedossa. 
 
Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta osallistujilta ja naisen seksuaalisuuden käsitte-
ly koettiin tärkeänä sekä ajankohtaisena. Tapahtuma kuvattiin rohkeaksi ja positiiviseksi. 
Osallistujat ilmaisivat palautteissa halukkuutensa vastaavanlaisille tapahtumille tulevaisuu-
dessakin. 

Avainsanat seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksi, nainen, hyvinvointi, itse-
tyydytys 
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1 Johdanto 

 

Käsitys naisen seksuaalisuudesta on muuttunut paljon viimeksi kuluneen 200 vuoden 

aikana. Länsimaisen käsityksen mukaan naisen seksuaalisuutta ei ole nähty niin voi-

makkaana kuin miehen, eikä seksuaalista nautintoa ole pidetty kovin tärkeänä naiselle. 

1800- luvulla länsimaisen lääketieteen mukaan naiset eivät juuri tunteneet seksuaalista 

halua tai nautintoa. Käsitys oli hyvin ristiriitainen; naisten sosiaalinen kontrolli seksin 

suhteen oli miehiä paljon tiukempi vaikka ajateltiin, ettei naisilla ollut luonnostaan sek-

suaalisia haluja. Kautta historian naisille on kuitenkin asetettu kahdenlaisia normeja 

sukupuolisuuden suhteen: naista pidettiin joko epäseksuaalisena äitinä tai aina seksiin 

valmiina huorana. Tämä kaksinaisuus elää edelleenkin kulttuurissamme vaikuttaen 

käyttäytymiseemme. (Apter ym. 2006: 241-243.). 

 

Itsetyydytystä seksuaalisen nautinnon lähteenä ei ole aina pidetty hyväksyttynä ja nor-

maalina. Vielä 1940-luvun uskomusten perusteella, tällainen itsetyydytys oli kiellettyä ja 

sitä pidettiin terveydelle haitallisena. Tuohon aikaan oppikoulukirjoissa varoitettiin oppi-

laita itsetyydytyksen haitoista. Itsetyydytys aiheutti uskomusten mukaan alakuloisuutta, 

ärtyisyyttä, tarkkaavaisuuden huonontumista tai joitain muita hermoston häiriöitä. 

Myöskään itsetyydytys ”apuvälinettä” käyttäen ei ole ollut niin yksinkertaista kuin nyky-

päivänä. Ensimmäiset hieromasauvat, joilla oikeastaan hoidettiin naisten ”hysteerisiä 

kohtauksia”, toimivat vesipotkurilla, paineilmalla tai jopa höyryvoimalla. Tällaista apuvä-

linettä ei niin vain napattu käsilaukkuun mukaan. Vuonna 1883 sähkömekaaninen hie-

romasauva näki päivänvalon (Ranta 2006: 105 - 113). 

 

Vieläkin tänä päivänä naisten seksuaalisuus ja seksuaalinen nautinto koetaan tunte-

mattomampana kuin miesten. Naisten seksuaaliterveys on enemmän esillä nykypäivä-

nä kuin ennen, mutta silti on olemassa tabuja joista emme niinkään puhu. 

 

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. marraskuuta 1975 lähtien. Tällöin oli me-

neillään Naistenvuosi ja Yhdistyneet kansakunnat julistivat kyseisen päivän naistenpäi-

väksi. Naistenpäivää juhlitaan nykyään ympäri maailmaa. Se on päivä, jolloin naiset 

saavat tunnustusta heidän saavutuksistaan, riippumatta kansallisuudesta, etnisestä 

taustasta, kulttuurista, äidinkielestä, taloudellisesta tai poliittisesta asemasta. Päivä on 

pyhitetty ajalle katsoa taaksepäin ja muistella vaikeita aikoja ja hienoja saavutuksia. 

Mutta vielä tärkeämpää on katsoa tällöin tulevaan, jossa näkyy paljon hyödyntämätöntä 
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potentiaalia ja mahdollisuuksia mitkä tulevaisuuden naissukupolvia odottavat. Myö-

hemmin päivä on myös julistettu naisten oikeuksille sekä kansainväliselle rauhalle. Mo-

nien vuosien saatossa, kansainvälinen naistenpäivä on saavuttanut uuden ulottuvuu-

den historiassaan. Naistenpäivällä on ollut suuri rooli maailmassa naistenoikeuksien 

kehittyessä (Yhdistyneet Kansakunnat). 

 

Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli toteuttaa Naistenpäivä Metropolia Ammattikor-

keakoulun Tukholmankadun toimipisteessä. Naistenpäivä oli suunnattu Tukholmanka-

dun naisopiskelijoille sekä opettajille ja se toteutettiin yhdessä toisen kätilöopiskelija-

ryhmän kanssa. Kehittämistyö tehtiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun 

kätilökoulutuksen kanssa. Tavoitteena oli lisätä Naistenpäivään osallistuvien naisten 

seksuaalista hyvinvointia sekä seksuaalista voimaantumista. Tavoitteena oli myös ko-

rostaa itsensä tuntemisen ja hyväksymisen tärkeyttä seksuaaliterveyden näkökulmas-

ta. 

 

2 Kehittämistyön lähtökohdat 

 

2.1 Tausta ja toimeksiantaja 

 

Kehittämistyö kuuluu kätilökoulutuksen opetussuunnitelmaan ja on seksuaali- ja lisään-

tymisterveyden edistämistyö. Kehittämistyön toimeksiantajana toimii Metropolia Am-

mattikorkeakoulun kätilökoulutus. Kehittämistyöprosessi alkoi aiheiden valinnalla ja 

saimme tehtäväksemme järjestää Naistenpäivän. Omana tavoitteenamme on kehittyä 

seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijoina ja Naistenpäivä-projektissa pää-

semme käsittelemään laaja-alaisesti naisten seksuaaliterveyden edistämistä. Haluam-

me myös lisätä naisten seksuaalista voimaanutumista ja hyvinvointia. Projektityötä te-

kemällä kehitymme myös tapahtumajärjestäjinä. 

 

Kehittämistyön perustaa varten teimme manuaalista tiedonhakua kirjallisuudesta. Seu-

raavissa alaluvuissa kuvaamme naisen seksuaalisuutta sekä seksuaaliterveyttä tämän 

kehittämistyön lähtökohtien näkökulmasta. 
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2.2 Seksuaalisuus 

 

Seksuaalisuus on jokaisen ihmisen synnynnäinen kyky.  Se on myös valmius reagoida 

fyysisesti ja psyykkisesti aistimuksiin sekä virikkeisiin, kokemalla eroottista tai seksuaa-

lista mielihyvää sekä valmius pyrkiä näihin kokemuksiin. Ihminen voi kokea seksuaali-

suuden ja se voi saada ilmaisunsa kaikessa, mitä ihminen on, ajattelee, tuntee sekä 

tekee. Seksuaalisuus on sitä mitä ihminen on ja seksi on sitä mitä ihminen tekee (Apter 

ym. 2006: 450–451). 

 

Seksuaalisella voimaantumisella tarkoitetaan voimaantumista tiedon sekä kokemuksen 

tasolla. Tiedollisella voimaantumisella tarkoitetaan naisten tietoutta omasta seksuaali-

suudestaan sekä seksuaalioikeuksistaan. Kokemuksellinen voimaantuminen taas li-

sääntyy positiivisten seksuaalisten kokemusten myötä. (Holland ym. 1996. 130–131.) 

 

Suomalainen seksuaalikulttuuri on muuttunut aikojen saatossa tekopyhästä paheksun-

nasta ja salailusta, vapaammaksi keskusteluksi. Kansanperinteemme sisältää paljon 

lausahduksia joilla on vahva seksuaalinen lataus, esimerkiksi kansanrunoja ja lauluja 

jotka sisältävät seksisanastoa. Ennen 1800-lukua seksuaalisuutta käsiteltiin kirjallisesti 

vain uskonnollisissa ilmaisuissa sekä lakiteksteissä, jotka sisälsivät ankaraa varoittelua 

esimerkiksi huoruudesta ja irstaisuudesta. Vasta 1960-luvulla seksuaalisuutta alettiin 

käsitellä julkisesti kuitenkin kiertoilmaisuja käyttäen. Suora puhe seksuaalisuuteen liit-

tyvistä asioista koetaan yhä tänä päivänäkin alatyyliseksi sekä sivistymättömäksi käy-

tökseksi (Apter ym. 2006: 28). 

 

Tänä päivänä länsimaissa tyypillistä naisen seksuaalisuudelle on positiivisten seksuaa-

lisesti aktiivisten naisten mallien puute, mikä heijastuu nuortenkin naisten kuvauksissa 

seksuaalisuudestaan. Seksuaalisesti aktiivista naista on pidetty ajansaatossa ”huonona 

naisena”, koska seksuaalikulttuurimme ei ole suosinut naisten aktiivista, toiminnallista 

eikä ulospäin suuntautunutta seksuaalisuutta. Nykyään naiset voivat elää seksuaali-

sesti vapaammin, mutta ajatus ”huonosta naisesta” kuitenkin piilee taustalla. Naisten 

seksuaalinen autonomia eli seksuaalinen itsemääräämisoikeus on aiemmin jäänyt 

muiden päämäärien varjoon. Usein naisten seksuaalisuutta ja seksuaalisia tarpeita on 

tarkasteltu miehen seksuaalisten tarpeiden tai lisääntymisen näkökulmasta. Tällöin 

naisen seksuaalisuus ja seksuaalisen nautinnon saavuttaminen on jäänyt toissijaiseksi 

parisuhteelle sekä äitiyden saavuttamiselle. Nykyajan mielikuva autonomisesta, seksu-

aalista nautintoa haluavasta ja siihen kykenevästä naisesta on lisännyt naisen seksu-
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aalista autonomiaa.  Myös raskauden ehkäisy on mahdollistanut naisen seksuaalisen 

nautinnon heteroseksuaalisessa yhdyntäseksuaalisuudessa ilman raskauden pelkoa. 

(Apter ym. 2006: 241–243.) 

 

Naisen seksuaalisuuden vahvistuessa myös tietous naisen seksuaalisen nautinnon 

lähteistä, erogeenisten alueiden sijainnista on lisääntynyt. Erogeenisiksi alueiksi kutsu-

taan alueita iholla, joiden hyväileminen ja koskettelu tuottavat mielihyvää. Erogeenisiä 

alueita useimmilla naisilla sijaitsee esimerkiksi kaulalla, niskassa, nänneissä sekä var-

sinaisissa sukuelimissä. Naisen sukuelimet jakaantuvat ulkoisiin ja sisäisiin sukuelimiin, 

näistä ulkoisilla sukuelimillä on suurempi merkitys välittömän seksuaalisen nautinnon 

kannalta. (Apter ym. 2006: 104) Erityisesti sukuelinten erogeenisten alueiden tietoisuus 

lisää seksuaalista nautintoa niin yksin kuin yhdessä kumppanin kanssa. Tätä seksuaa-

lisen mielihyvän tuottamista itselleen koskettelemalla kehoaan, sukupuolielimiään ja 

unelmoiden seksuaalisesti kiihottavia asioita, kutsutaan masturboimiseksi. (Kontula 

2008: 125.) 

 

2.3 Oman kehon hyväksyntä 

 

”Kypsä ja terve seksuaalisuus sisältää rakastavan ja hyväksyvän suhtautumisen sekä 

omaan että toisen ruumiiseen ja seksuaalisuuteen” (Ranta 2006: 14). Neutraali suhtau-

tuminen omaan itseensä sekä omaan kehoonsa ei ole jokaiselle itsestäänselvyys. Mo-

nella naisella oma ”minuus” on useasti kateissa. Tärkeää on oman kehonsa pitäminen 

arvokkaana sekä ainutkertaisena. Myös itsensä kohteleminen rakastavasti on osa 

oman itsensä löytämistä. Kun ihminen pitää omaa itseään arvokkaana, toisin sanoen 

tällöin myös hoitaa itseään hyvin. Itsestään välittävä ja itseään rakastava ihminen 

kuuntelee oman kehonsa viestejä. Hän myös huolehtii itsestään fyysisesti, psyykkisesti 

kuin seksuaalisestikin (Ranta 2006: 61–63). 

 

 ”Bodyimage” eli jokaisen oma käsitys omasta kehostaan, muotoutuu jokaisesta koke-

muksesta, jonka ihminen elämässään on kokenut (Ranta 2006: 60). Myönteinen suh-

tautuminen omaan seksuaalisuuteen lähtee oman ruumiin arvostamisesta. Jos nainen 

kokee ja näkee oman ruumiinsa myönteisessä valossa, voi hän loistaa persoonallista 

naisellisuutta riippumatta ulkonäöstään (Ranta 2006: 61–62). Aikuisen naisen omaan 

kehoonsa suhtautuminen taas juurtaa juurensa kauas lapsuuteen ja nuoruuteen. Nai-

sen kyky nauttia seksistä sekä orgasmin ja mielihyvän tunteen kokeminen ovat usein 

sidoksissa henkilökohtaiseen seksuaalihistoriaan (Ranta 2006: 27–46). 
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Oman sukuelinanatomian tunteminen on tärkeä osa omaa seksuaalisuutta sekä oman 

kehon ja ruumiin hyväksyntää. Omasta ulkomuodosta ja vartalosta voi olla ylpeä ja niitä 

voi kunnioittaa sekä arvostaa vielä paremmin, jos myös tuntee oman seksuaalisen ana-

tomiansa. Rakastamalla ruumistaan, seksuaalisuus kasvaa (Ranta 2006: 64).  Naisen 

nautinnon ja orgasmin kokeminen edellyttää hetkellisen kontrollista luopumisen sekä 

antautumisen nautinnon vietäväksi. Tärkeää on myös olla läsnä hetkessä. Myös nau-

tinnon kokemisen kannalta, naisen on hyvä tuntea omien sukupuolielinten anatomiaa 

sekä olla sinut itsensä kanssa (Ranta 2006: 64–67). 

 

Jokainen nainen maailmassa on erilainen, erinäköinen ja erimallinen. Myös sukuelimet 

jokaisella naisella ovat erimallisia, erikokoisia sekä erinäköisiä. Yllättävän usein naiset 

mieltävät heidän omat ulkoiset sukupuolielimensä jollakin tavalla rumiksi tai vastenmie-

lisiksi, vaikka niissä ei ole mitään likaista tai hävettää, päinvastoin. Vulva on kaunis ja 

arvokas. Esimerkiksi omien sukupuolielinten nimeäminen naisten kohdalla nähdään 

hyvänä apuna omien sukuelinten hyväksyntään, tämä helpottaisi naista näkemään 

sukuelimet kehon kauniina ja arvokkaana osana (Ranta 2006: 68–69). 

 

Useasti murrosikäiset tytöt ohjataan tutustumaan omiin sukupuolielimiinsä peilin avulla. 

Näin tytöt rohkaistuvat ja alkavat tutustumaan omaan seksuaalisuutensa. Mutta tosi-

asia on, että monet aikuiset naiset eivät ole vilkaisseetkaan alapäätään peilillä, näin 

ollen tuntematta omia sukuelimiään laisinkaan (Ranta 2006: 105–107). 

 

2.4 Itsetyydytys - sooloseksi 

 

Naisten itsetyydytys. Aiheesta puhuttaessa, sana on edelleen tänä päivänäkin erään-

lainen tabu. ”Itsetyydytys on keino tutustua kauttaaltaan omaan kehoonsa, ja sen avul-

la oppii tietämään, minkälaisia tuntemuksia erilaiset kosketukset eri puolilla ruumista 

aiheuttavat” (Ranta 2006: 106). Itsetyydytykseen ei ole mitään ohjeita tai sääntöjä, tär-

keintä on mielihyvän tuottaminen itselleen ja siitä nauttiminen. Itsetyydytyksen harras-

taminen vaatii myös omiin sukupuolielimiinsä tutustumista. Aiemmin jopa terveydelle 

haitallisena kuvattu itsetyydytys tosiasiassa tukee henkistä ja ruumiillista kasvua ter-

veeksi aikuiseksi ja opettaa tuntemaan omat sukupuolielimet sekä tavat jolla keho toi-

mii. Itsetyydytys auttaa myös naista tunnistamaan miten itse kiihottuu seksuaalisesti. 

Tämä myös vahvistaa henkilökohtaisia seksuaalisia mielikuvia sekä eläytymiskykyä. 

Moni aikuinen nainen mieltää sooloseksin usein vain nuoruuteen kuuluvaksi ja osaksi 
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aikuiseksi kasvamista. Parisuhteissa elävät naiset näkevät sooloseksin harrastamisen 

syntinä ja tekevätkin sen usein kumppanilta salaa. Aikuisen naisen itsetyydytys näh-

dään ylipäätään usein kielteisenä asiana ja nuoret harrastavatkin sitä enemmän kuin 

aikuiset. Tämä johtuu kuitenkin pääosin vain asenteista. Naisten täytyy muistaa että 

itsetyydytys on sallittua ja suotavaakin kaikenikäisille. Sooloseksin harrastaminen voi 

aluksi tuntua oudolta ja jopa lapselliseltakin, mutta siitä voi tehdä itselleen mielekkään 

kokemuksen esimerkiksi valaisulla ja tuoksuilla. Tärkeintä olisi antautua tilanteeseen 

kaikilla aisteilla ja oppia olemaan läsnä omassa itsessään. Omaan itseensä tutustumi-

sen rinnalla, itsetyydytys on myös hyvä vaihtoehto naiselle joka elää ilman vakituista 

kumppania tai parisuhteessa, jossa yhteinen rakastelu on mahdotonta (Ranta 

2006:105–113). 

 

Nykypäivänä paljonkin esillä olevat seksin ”apuvälineet” eli seksilelut, ovat hyödyllinen 

osa itsetyydytyksen maailmassa sekä myös orgasmin opettelussa naiselle. Suhtautu-

mista on monenlaista erilaisiin apuvälineisiin sekä seksikauppoihin. Naisen kannattaa 

kuitenkin antaa aikaa ja mahdollisuus tutustua erilaisiin seksileluihin. Naisille on tarjolla 

paljon erilaisia dildoja sekä vibraattoreita (tekopeniksiä), klitoriskiihottimia tai erilaisia 

välineitä klitoriksen ja vaginan yhtaikaiseen kiihottamiseen. Tarjolla on myös erilaisia 

emätinkuulia lantiopohjan lihasten harjoitteluun sekä mielihyvän tuottamiseen (Ranta 

2006:105–113) 

 

Naisen seksuaalisuuden vahvistuessa myös tietous naisen seksuaalisen nautinnon 

lähteistä, erogeenisten alueiden sijainnista on lisääntynyt. Erogeenisiksi alueiksi kutsu-

taan alueita iholla, joiden hyväileminen ja koskettelu tuottavat mielihyvää. Erogeenisiä 

alueita useimmilla naisilla sijaitsee esimerkiksi kaulalla, niskassa, nänneissä sekä var-

sinaisissa sukuelimissä. Naisen sukuelimet jakaantuvat ulkoisiin ja sisäisiin sukuelimiin, 

näistä ulkoisilla sukuelimillä on suurempi merkitys välittömän seksuaalisen nautinnon 

kannalta. (Apter ym. 2006: 104) Erityisesti sukuelinten erogeenisten alueiden tietoisuus 

lisää seksuaalista nautintoa niin yksin kuin yhdessä kumppanin kanssa. Tätä seksuaa-

lisen mielihyvän tuottamista itselleen koskettelemalla kehoaan, sukupuolielimiään ja 

unelmoiden seksuaalisesti kiihottavia asioita, kutsutaan masturboimiseksi. (Kontula 

2008: 125.) 
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2.5 Seksuaalioikeudet 

 

 

Seksuaalioikeudet on määritelty mm. WHO:n (World Health Organisation), IPPF:n (In-

ternational Planned Parenthood) ja WAS:n (World Association of Sexology) toimesta. 

”Seksuaalioikeudet pitävät sisällään kaikkien ihmisten oikeuden toteuttaa omaa seksu-

aalisuuttaan - ilma pakottamista, riistoa ja väkivaltaa” (THL). Seksuaalioikeudet ovat 

oleellinen osa ihmisoikeuksia. Seksuaalioikeuksien julistukseen kuuluvat oikeus seksu-

aaliseen vapauteen, oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, seksuaaliseen 

loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen, oikeus seksuaaliseen yksityisyy-

teen, oikeus seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen, oikeus seksuaaliseen mielihyvään 

(mukaan lukien sooloseksi), oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisuun, oikeus vapaa-

seen seksuaaliseen liittymiseen, oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja, 

oikeus seksuaalisuutta koskevaan tieteellisesti perusteltuun tietoon sekä oikeus seksu-

aaliterveyspalveluihin (WAS - World Association for Sexology - Seksologian maailman-

järjestö Hong Kong 1999). 

 

Maailman terveysjärjestön (WHO) seksuaalisuuden määritelmä; "Seksuaalisuus on 

olennainen osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta. Tämä koskee niin miehiä, naisia 

kuin lapsiakin. Se on perustarve ja yksi ihmisyyden osa, jota ei voida erottaa muista 

elämän osa-alueista. Seksuaalisuus ei ole yhdynnän synonyymi. Se ei liity ihmiseen 

kykyyn saada orgasmeja, eikä se myöskään ole yhteenveto elämämme eroottisista 

piirteistä. Ne voivat kuulua seksuaalisuuteemme mutta eivät välttämättä ole osa sitä. 

Seksuaalisuus on paljon enemmän: se on mukana energiassa, joka saa meidät etsi-

mään rakkautta, ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä; se ilmenee tavassamme tuntea ja 

herättää tunteita sekä koskettaa toisiamme. Seksuaalisuus vaikuttaa ajatuksiin, tuntei-

siin, tekoihin ja reaktioihin sekä sitä kautta henkiseen ja ruumiilliseen terveyteemme." 
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3 Naistenpäivä 

 

3.1 Suunnittelu 

 

Kehittämistyöprosessi alkoi tapaamisella muiden kätilöopiskelijoiden kesken koulul-

lamme, jolloin jaoimme kehittämistyöaiheet. Vaihtoehtoja oli paljon, mutta kiinnostuim-

me heti Naistenpäivä-projektista. Kun olimme päätyneet Naistenpäivä-projektiin, so-

vimme tapaamisen toisen Naistenpäivä-projektiryhmän kanssa jonka kanssa yhteis-

työssä järjestäisimme kehittämistyön toiminnallisen osuuden eli Naistenpäivä-

tapahtuman. Tapasimme pian aiheiden jaon jälkeen yhdessä koululla. Tapaamisessa 

aloimme suunnitella toteutuksen kulkua sekä rajasimme että jaoimme aihe-alueet. Kä-

vimme keskustelua aiheiden rajauksesta, aiheemme ”Hyvinvoiva nainen” olisi kuitenkin 

hyvin laaja käsite. Päädyimme muutamiin aihe-alueiden rajauksiin ja meidän aiheek-

semme rajautui seksuaaliterveys. Tarkemmin aiheeksemme valikoitui pohdinnan jäl-

keen naisten erilaisuus ja sen hyväksyminen sekä itsensä ja oman seksuaalisuuden 

tuntemisen tärkeys. Toisen ryhmän aihealueet koskivat liikuntaa, voimaantumista ja 

rentoutumista. Aiheiden jaon jälkeen, aloitimme tiedonhaun. Teimme tiedonhakua yh-

dessä ja aloitimme teoriapohjan kirjoittamisen. Sovimme uuden tapaamisen toisen 

ryhmän kanssa ja suunnittelimme yhdessä tapahtuman toteutusta alustavasti. Alku-

vuodesta 2014, teimme yhteistyötä paljon toisen ryhmän kanssa ja olimme myös yh-

teydessä yhteistyökumppaneihin sekä suunnittelimme Naistenpäivän mainontaa ja 

toteutusta enemmän. Yhteistyöryhmämme ohjaaja hoiti tapahtumaa varten tilanvarauk-

sen valmiiksi. Valmistelimme tapahtumaa varten materiaaleja ja teimme hankintoja 

päivää varten. Toteutimme projektia koko ajan aikataulusuunnitelman avulla, jonka 

loimme projektin aikana. (Kuvio 1). Maanantaina 14.4.2014, tulimme yhdessä koko 

Naistenpäivä-projektiryhmä koululle tekemään valmisteluja tapahtumaa varten. Viimei-

set valmistelut teimme tapahtumapäivän aamuna 15.4.2014 ennen tapahtuman alkua. 
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Kuvio 1. Suunnitelma-aikataulu 

 

 

3.2 Toteutus 

 

Naistenpäivä-tapahtuma toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun, Tukholmanka-

dun toimipisteessä 15.4.2014 klo 10–14 välisenä aikana. Tapahtumapaikkana toimi 

koulun isompi auditorio, johon järjestimme toimintapisteet pöytien ja sermien avuin. 

Järjestimme tapahtumaan kaksi eri aihealueen pistettä. Pisteillä opiskelijoilla sekä 

opettajilla oli mahdollisuus lisätä omaa tietouttaan seksuaaliterveydestä sekä voimaan-

nuttaa omaa seksuaalisuutta. Toinen kätilöryhmä toteutti kolme muun aihealueen pis-

tettä samaan tapahtumaan (liikunta, voimaantuminen ja rentoutus). Päivämme oli ko-

konaisvaltainen hyvinvoinnin päivä, tarjosimme osallistujille myös musiikkia ja pientä 

purtavaa sekä yllätyslahjoja. (Kuvio 2). 

TOIMINTO joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu

aiheisiin tutustuminen/

aiheiden esittely X

aiheiden jako X

tapaaminen naistenpäiväryhmän kanssa, innovointia X

aiheiden rajaus, työnjako 2 eri kehittämistyöhön X

suunnitelmaseminaari 12.12.2013 X

teoriapohjan kirjoittaminen, ohjaajalle lähetys X

missä mennään - tapaaminen/ohjaaja+vertaisryhmät harjoittelu vko 2-6 X

palaveri naistenpäiväryhmän kesken; päivän tarkempi suunnittelu, X

sponsoreiden hankinta

viitekehyksen tekeminen, aikataulusuunnitelman laadinta X

toimintapäivän toteutuksen valmistelu; ohjelma, materiaali, esitteet X

markkinointisuunnitelma, aikataulun teko X

naistenpäiväryhmä kokoontuu, lopulliset päätökset päivän sisällöstä X

14.4. viimeistelyt toteutusta varten harjoittelu vko 9-15 X

15.4. toiminnallisen osuuden toteutus X

toteutumisen arviointi X

loppuraportti X
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Kuvio 2. Naistenpäivä 
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Toiminnalliset pisteet: 

 

1. ”Tuunaa oma piparisi” - erilaisuuden hyväksyntä 

 

 

 

Kuvio 3. ”Tuunaa oma piparisi” 

 

”Tuunaa oma piparisi”-pisteellä (kuvio 3), naisilla oli mahdollisuus tu-

tustua naisten suku-puolielinten kirjavaan maailmaan valokuvien kaut-

ta ja oppia hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin he ovat. Tietois-

kuina pisteellä oli valokuvien lisäksi faktoja naisen seksuaalisuuden 

historiasta. Halusimme tuoda esille naisten erilaisuuden ja ainutlaatui-

suuden tärkeyden osana omaa seksuaalisuuttaan ja korostaa oman 

kehon arvostamisen tärkeyttä. Tämän kautta, pisteellä saavan tiedon 

tavoitteena oli myös voimaannuttaa naisen omaa seksuaalisuutta. Va-

lokuviin tutustumisen lisäksi, naisilla oli mahdollisuus koristella oman-
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laisensa ja näköisensä pipari sokerikuorruttein. Tämän tarkoituksena 

oli nähdä naisten yksilöllisyys piparien avuin.  Piparin koristelun jäl-

keen, valokuvasimme jokaisen piparin ja kokosimme kaikki kuvat yh-

teen koostaen niistä yhden ison kokonaisuuden. Osallistujat saivat ha-

lutessaan ottaa piparin itselleen. 

 

 

2. ”Seksilelut”- itsensä tuntemisen tärkeys 

 

 

 

Kuvio 4. ”Seksilelut” 
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”Seksilelut”-pisteellä (kuvio 4), naisilla oli mahdollisuus tutustua oman seksuaa-

lisen hyvän nautinnon lisäämiseen ja sen tärkeyteen erilaisten seksilelujen kaut-

ta. Saimme tuote-esittelijän Lady Hotlips- yrityksestä mukaan tapahtumaamme, 

joka mahdollisti pisteellämme asiantuntevan esittelyn erilaisista seksileluista. 

Halusimme lisätä tietoutta naisten oman itsensä tuntemisen tärkeydestä sekä 

tärkeydestä tutustua omaan kehoonsa ja tätä kautta hyväksyä itsensä sekä 

oma kehonsa sellaisena kuin se on. Tarkoituksena oli myös antaa hyväksyntää 

sooloseksin tärkeydelle osana naisten seksuaalisuutta. 

 

Projektiimme saimme Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi useita yhteistyökump-

paneita; Suomen Kätilöliitto, Tehy, RFSU, Gymstick, Lady Hotlips, Kaunis Keiju ja 

Lush. Heidän kautta saimme tuotelahjoituksia arvontaan sekä jaettavaksi toimintapis-

teille. Mainosjulisteessa ei ole mainittuna kaikkia tapahtumassa mukana olleita yhteis-

työkumppaneita, koska mainos oli jo tehty ja julkaistu kun osa yhteistyökumppaneista 

vasta saatiin mukaan projektiin. 

 

3.3 Työnjako, markkinointi ja palautteenanto 

 

Työnjaon osin, toteutimme projektia koko ajan yhdessä toisen työryhmän kanssa. 

Teimme oman työmme kirjallisen osuuden sekä toiminnallisen osuuden kahdestaan. 

Toteutuspäivänä jaoimme tehtäviä keskenämme hieman, mutta halusimme toteuttaa 

projektin kokonaisuudessaan parityönä. 

 

Markkinoinnin toteutimme yhdessä yhteistyöryhmämme kanssa. Sovimme tapaamisen 

koululle ja teimme suunnitelmaa markkinointia varten. Lopulta päädyimme sähköiseen 

sekä konkreettiseen mainontaan julisteen muodossa. (Kuvio 5 ,  liite 1). Mainosjulisteita 

jaoimme ympäri Tukholmankadun koulurakennusta sekä toimitimme mainokset ohjaa-

vien opettajiemme kautta muiden opintoklusterien opettajille. Olimme myös yhteydessä 

Metropolian tiedottajaan, joka huolehti tapahtuman tiedottamisesta yleisesti Metropoli-

assa. Toimitimme mainoksia myös yhteistyökumppaneillemme sekä teimme Facebook-

sivuilla kutsun tapahtumaan. 
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Kuvio 5. Tapahtumamainos 

 

 

Yhdessä yhteistyöryhmämme kanssa sovimme yhteisen tavan toteuttaa palautteiden 

keruu. Keskustelimme aluksi erilaisista tavoista kerätä palautetta ja päädyimme lopulta 

”palauteseinä”-vaihtoehtoon. Tapahtuman yhteydessä oli palauteseinä, johon jokainen 

halukas sai jättää palautetta päivästä yhden tai useamman adjektiivin kuvaamana, kir-

joittaen palautteensa pikkuhousunsuojaan, joka liimattiin palauteseinään. Palautetta 

vastaan, osallistuja sai pienen palkinnon (makeisen ja kondomin) sekä mahdollisuuden 

osallistua tuotepalkintoarvontaan. Tuotepalkinnot arvottiin kaikkien arvontaan osallistu-

jien kesken tapahtuman päätteeksi. Tapahtuman jälkeen, kävimme palautteet yhdessä 

läpi toisen ryhmän kanssa ja teimme lyhyen yhteenvedon päivän palautteista, jonka 

sovelsimme loppuraporttiimme. 
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3.4 Naistenpäivän kulku 

 

Naistenpäivä toteutettiin 15.4.2014 tiistaina, klo 10–14, koulumme auditoriossa.  

Tulimme yhteistyöryhmämme kanssa koululle aamulla klo 8 ja aloitimme päivän valmis-

telut laittaen tapahtumapaikan kuntoon. Kokosimme toimintapisteet ja laitoimme mate-

riaalit esille. Tapahtuman rekvisiitan tarjosi Metropolian Ammattikorkeakoulu ja osan 

tavaroista toimme itse kotoa tai teimme itse. Kaikilla meillä tapahtuman järjestäjillä oli 

tapahtumassa päällään myös itse koristellut t-paidat. Tapahtuman konkreettinen järjes-

tely tapahtui paikan päällä sujuvasti hyvän etukäteissuunnittelun sekä valmistelun an-

siosta. Ennen tapahtuman aloittamista, veimme vielä mainostaulun koulun aulaan oh-

jaamaan ihmisiä tapahtumaamme. (Kuvio 6). Omat toimipisteemme koostuivat pöydistä 

ja sermeistä, jotka koristelimme posterein ja valokuvin. Naistenpäivän pisteiden ”kier-

ros” alkoi meidän toimipisteeltämme, johon tulijat ohjattiin tapahtumaan tullessa. 

 

 

 

 

Kuvio 6. Mainos sisääntuloaulassa 

 

 

Klo 10 aukaisimme tapahtuman ovet, ensimmäiset innokkaat osallistujat saapuivat sa-

man tien paikalle. Osallistujia kävivät tapahtumassa pitkin päivää, enimmäkseen ryp-
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päinä. Klo 11–12.30 lounasaika oli hyvin ruuhkainen. Osallistujien saapuessa toimipis-

teellemme, esittelimme lyhyesti pisteemme teeman, tarkoituksen ja tavoitteen. Esittelyä 

ei oltu suunniteltu etukäteen, vaan toimimme tilanteen mukaan. Osa osallistujista kiin-

nostui myös kyselemään lisää pienen esittelyn jälkeen. ”Tuunaa oma pipari”-pisteellä 

halukkaat koristelivat pipareita sokerikuorrutteilla. (Kuvio 7). Otimme valokuvan jokai-

sesta koristellusta piparista. (Kuvio 8). Osallistujat tutustuivat myös kuvamateriaaliin, 

jonka olimme keränneet pistettä varten. Valokuvat olivat naisten genitaalialueista. 

”Seksilelut”-pisteellä, osallistujat tutustivat seksuaalioikeuksiin sekä eri seksivälineisiin 

esittelijän toimesta. (Kuvio 9). Tarvittaessa autoimme toisiamme eri toimipisteillä päivän 

aikana (esimerkiksi ruokatauoilla). Viimeisen pisteen jälkeen (liikuntapiste), osallistujat 

pääsivät jättämään palautetta ja osallistumaan tuotepalkintoarvontaan.  Olimme laitta-

neet tuotepalkinnot esille palautepisteelle, jotta tämä houkuttelisi osallistujia palautteen 

jättämiseen. (Kuvio 10). Palautteet kirjoitettiin pikkuhousunsuojiin tusseilla ja ne liimat-

tiin niille varattuun seinään kiinni. (Kuvio 11). Palautteen jätettyä ja arvontaan osallistut-

tua, kaikki ottaa itselleen makeisia ja kondomeja. Klo 14 suljimme tapahtuman ovet ja 

aloimme siivota tapahtumapaikkaa. Veimme tapahtumassa käytetyt materiaalit säilöön 

opettajamme työhuoneeseen, jotta voimme hyödyntää näitä myös 24.4.2014 järjestet-

tävässä markkinointitilaisuudessa. Arvoimme myös tuotepalkintojen voittajat tapahtu-

man päätteeksi. Voittajille ilmoitimme henkilökohtaisesti voitoista sähköpostilla. Tapah-

tumapaikan siivottuamme, poistuimme koululta noin klo 15. 
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Kuvio 7. ”Tuunaa oma piparisi”-toimintapiste 
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Kuvio 8. Osallistujien tuunaamia pipareita 

 

 

Kuvio 9. ”Seksilelut”-toimintapiste 
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Kuvio 10.  Arvonnan palkintoja 
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Kuvio 11.  ”Sideseinä”-palautepiste 

 

4 Pohdinta 

 

4.1 Tapahtuman toteutumisen arviointi 

 

Tapahtuma kokonaisuudessaan onnistui suunnitellusti, paremminkin. Päivän hyvä val-

mistelu kokonaisuudessaan edesauttoi tapahtuman toteuttamista. Erityisesti hyvä yh-

teistyö toisen opinnäytetyöryhmän kanssa onnistui suunnitellusti ja hyvässä hengessä. 

Toimimme koko projektin ajan kahtena eri työryhmänä yhteinen päämäärä tavoitteena, 

onnistunut ja voimaannuttava Naistenpäivä- tapahtuma. Saimme osallistujilta tapahtu-

mapäivän aikana positiivista suullista palautetta sekä päivän onnistuminen oli nähtävis-

sä myös jätetyistä kirjallisista palautteista. Palautetta tuli runsaasti, joka oli pääosin 

positiivista sekä kannustavaa. Suurimmassa osassa palautteita kehuttiin Naistenpäivää 
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ideana ja päivän teemojen rohkeutta sekä tapaamme käsitellä kyseenomaisia aihealu-

eita. Palautteista kävi myös ilmi, että samankaltaisia tapahtumia toivottaisiin lisää. 

Osallistujat ilmaisivat myös, että avoin keskustelu aihealueista olisi tarpeellista. Seu-

raavassa esimerkkejä jätetyistä palautteista; ”Vautsi! Rehellistä! Puhuttiin asioista oi-

keilla nimillä” ”Ihania rohkeita naisia” ”Voimaannuttava” ”Innovatiivinen” ”Avartava” 

”Ihanan erilainen” ”Hieno oivallus” ”Monipuolinen, rohkea! Lisää tälläistä!” ”Opin uutta” 

”Hyvää keskustelua pimpeistä”. 

 

Palautteenantopiste itsessään onnistui täydellisesti. Suunnitelmavaiheessa pohdimme 

pitkään eri vaihtoehtoja palautteen jättämiselle ja halusimme toteuttaa mahdollisimman 

mielenkiintoisen tavan jättää palautetta. Palautteenannon tuli kuvastaa tapahtuman 

pääaihetta, naiseutta, ja innostaa osallistujia palautteen antamiseen. Toteuttamalla 

”sideseinän”, saavutimme tavoitteemme täydellisesti ja saimme arvokasta palautetta 

riittävästi. Ainoastaan palautteenantopisteen makeisten ja kondomien määrä ei vastan-

nut osallistujamäärää.  

 

Tapahtuman tunnelma oli mielestämme positiivinen, lämmin sekä vastaanottavainen. 

Tapahtumassa soi läpi päivän hyvän mielen musiikki, jolla halusimme lisätä osallistuji-

en rohkeutta keskusteluun sekä yleistä rentoa ilmapiiriä. Tavoitteenamme oli matalan 

kynnyksen osallistuminen, jossa mielestämme onnistuimme. Useat osallistujat vieraili-

vatkin tapahtumassamme monta kertaa. Palautteista kävi ilmi, että osallistujat pitivät 

meitä innostavina, rohkeina ja asiantuntevina aihealuetta kohtaan. Tapahtuman yleis-

ilmeen luomisessa onnistuimme kiitettävästi, paikan päällä vallitsi monipuolinen väri-

maailma. Tällä valinnalla halusimme tehdä tapahtumasta houkuttelevan ja kiinnosta-

van. 

 

Osallistujia oli useasta eri ikäluokasta, nuorista ikääntyviin naisiin. Osallistujien suhtau-

tuminen aihealueemme teemaan oli hyvin vaihtelevaa. Aihe herätti osallistujissa mm. 

mielenkiintoa, arkuutta, vierautta, epämukavuutta, innokkuutta sekä uteliaisuutta. Osal-

listujien sanaton viestintä oli vahvaa, heidän reaktionsa aihealueeseen näkyi selvästi 

ulospäin. Tämän myötä lähestyimme osallistujia eri tavoin tilanteen mukaisesti. Osallis-

tujien reaktiot edustivat ikäryhmiensä suhtautumista seksuaalisuuteen. Palautteiden 

perusteella, tapahtuman aiheet koettiin tärkeinä sekä kiinnostavina ja aiheista haluttiin 

tietää myös enemmän. Osallistujien reaktioista aihealuetta kohtaan huolimatta, palaut-

teista oli luettavissa tyytyväisyys päivässä käsiteltäviin aiheisiin. 
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Markkinointi onnistui hyvin, saavutimme runsaan osallistujamäärän. Tapahtuman alus-

sa saimme palautetta, että tapahtumaan oli hieman vaikea löytää paikan päälle. Kä-

vimme viemässä lisämainoksen koulun aulaan, jossa oli erikseen ohjeistus tapahtuma-

paikalle. Arvontaan oli osallistunut yhteensä 111 osallistujaa, mikä antoi suuntaa anta-

van osallistujamäärän. Todellista osallistujamäärää on vaikea sanoa.   

 

Naistenpäivän ajankohdan valinta oli hyvin onnistunut. Viikonpäivä osui keskelle viik-

koa, jolloin opiskelijoilla on enemmän opetusta verrattuna esimerkiksi maanantai- tai 

perjantaipäiviin. Tapahtuman kellonaika 10–14 mahdollisti osallistumisen sekä kahvi- 

että lounastaukojen yhteydessä.  

 

Omat toimintapisteemme herättivät paljon mielenkiintoa ja erilaisia reaktioita osallistu-

jissa. Pisteistämme huokuva henki ja ulkoasu toivat luoksemme lukuisia osajanottajia. 

Käsittelemämme aiheet olivat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia niin osallistujien kuin 

meidänkin mielestämme. Aiheet herättivät mielenkiintoista keskustelua erityisesti ai-

heen ”kulumattomuuden” vuoksi. Osallistujien kesken heräsi keskustelua myös siitä, 

kuinka vähän näin tärkeät aiheet ovat keskuudessamme esillä.  Myös tapamme lähes-

tyä aihetta koettiin rohkeana, mutta positiivisena. Toimintapisteillämme järjestetty oh-

jelma mahdollisti myös osallistujien aktiivisen osallistumisen tapahtumaan. Kokonai-

suudessaan aihealueen valinta onnistui hyvin. Sekä osallistujat että me järjestävät 

koimme tapahtumapäivän hyödylliseksi sekä tärkeäksi.  

 

Yhteistyökumppaneita saimme projektin aikana riittävästi, joka mahdollisti päivän mo-

nipuolisen sisällön onnistumisen. Esimerkiksi tuote- esittelijät sekä yhteistyökumppa-

neilta saadut lahjoitukset toivat paljon mielenkiintoa tapahtumaan. Erityisesti oman pis-

teemme seksiväline- esittelijä mahdollisti aran aihealueen lähestymisen helpoksi ja 

hauskaksi kokemukseksi. 

  

4.2 Oman oppimisen arviointi 

 

Tämä kehittämistyö oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja monipuolinen tapa lä-

hestyä yhtä seksuaali- ja lisääntymisterveyden tärkeää osa- aluetta. Projektin alkaessa 

tavoitteenamme oli päästä mukaan meitä kiinnostavaan ja ajankohtaista asiaa käsitte-

levään projektiin. Tulevina kätilöinä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ammatti-

laisina, koemme naisten seksuaalisen tasa-arvon toteutumisen tärkeänä ja haluamme 

edistää naisten seksuaalista voimaantumista. Seksuaalioikeuksien julistuksessa erityi-
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sesti kohdat 1; oikeus seksuaaliseen vapauteen ja kohta 5; oikeus seksuaaliseen mie-

lihyvään, ovat toimineet tämän kehittämistyön lähtökohtina. Myös naisten seksuaali-

suuden asema historiassa ja sen hidas tapa kehittyä ajansaatossa ovat toimineet myös 

tärkeinä lähtökohtina kehittämistyölle. Historian varjostaessa edelleen jonkin verran 

ihmisten yleistä suhtautumista naisten seksuaalisuuteen ja avoimuuteen sekä vapau-

teen, halusimme lähestyä aihetta mahdollisimman konkreettisessa muodossa. Näimme 

siis tärkeänä käsitellä aihetta huumorilla ja avoimuudella sekä tehdä ”tabusta” arkipäi-

vää. Halusimme tapahtuman sisällön olevan jokaista yksityiskohtaa myöten tavoittee-

seemme pyrkivä. Kehittämistyön varrella opimme myös paljon uutta naisen seksuaali-

suuteen liittyen. Erityisesti naisten seksuaalisuuden historian tunteminen, auttaa meitä 

kätilöinä työelämässä kohtaamaan eri-ikäisiä ja erilaisia, varsinkin vanhemman ikäpol-

ven edustajia. 

 

4.3 Työn julkaiseminen ja hyödyntäminen työelämässä 

 

Kehittämistyö julkaistiin markkinatilaisuudessa Metropolia Ammattikorkeakoulun Tuk-

holmankadun aulatiloissa 24.4.2014. Markkinoilla jokainen valmistuva kätilöopiskelija 

esitteli oman seksuaali- ja lisääntymisterveyden kehittämistyönsä vapaassa muodossa 

markkinavieraille. Kehittämistyön esittelyä varten, valmistelimme pienimuotoisen esitte-

lytilaisuuden posterein ja valokuvin., joita olimme käyttäneet tapahtumassa. Kehittämis-

työ julkaistaan myös Thesus-tietokannassa. 

 

Työelämässä voimme hyödyntää kehittämistyön tekemisen varrella oppimiamme taitoja 

tulevaisuudessa. Tämän projektin jälkeen taitomme ovat kehittyneet tapahtumasuunnit-

telussa ja toteuttamisessa. Moniammatilliset yhteistyötaitomme ovat kehittyneet sekä 

organisaatiokykymme on lisääntynyt. 
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