MONINAINEN
Oma keho ja seksuaalisuus voimavarana
ikääntyvällä naisella

Kiitämme kaikkia, jotka toimivat
inspiraation lähteinä sekä auttoivat
meitä tämän opaslehtisen teossa;

Sincity, Pirkko Arstila, Sari Havas, Jaana
Pirskanen, Osmo Kontula, Tiina Pystynen, Eeva
Kilpi, Leena Rosenberg, Taru Höykinpuro, Suvi
Ronkainen, Aistikkaat. Kaikkia niitä naisia, jotka
ovat omalla esimerkillään kannustaneet
ikääntyviä naisia olemaan omia itsejään.
Erityisen iso kiitos kyselyyn osallistujille: ilman
teitä tätä opaslehtistä ei olisi syntynyt.

Tämän opaslehtisen ovat koonneet Metropolian geronomiopiskelijat
Linda Laakso ja Päivi Närhi osana opinnäytetyötään. Kuvituksesta
vastasi Linda.
Geronomit toimivat ikääntyvien ja ikääntyneiden sekä heidän omaistensa puolella ja puolestapuhujina. Geronomit toimivat erilaisissa terveydenhuolto-, sosiaali– ja hyvinvointialojen ympäristöissä.

2

Kiukuttelu, Kuukautiset, Synnytykset,
Selluliitti, Vaihdevuodet, Tylsät avioliitot,
Epäluotettavat rakastajat, Katkeilevat kynnet,

Huono palkka
Ilman näitä varjopuolia naiseksi haluavia
olisi tungokseen asti
Tommy Tabermann
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Lukijalle
Seksuaalisuus kuuluu vanhuuteen siinä missä
nuoruuteenkin. Opaslehtisessä haluamme tuoda esiin
ikääntyvän naisen seksuaalisena olentona. Haluamme
käsitellä seksuaalisuutta ihmisen kokonaisterveyteen
liittyvänä asiana. Oman kehon arvostaminen, vahva itsetunto
ja hyvä seksuaaliterveys lisäävät kokonaishyvinvointia sekä
edistävät terveyttä.
Valitettavasti ympäristö on sanattomasti saattanut viestittää
monille ikääntyneille naisille, että seksuaalisuus kuuluu vain
nuorille ja kauniille. Valitettavasti moni nainen ei ehkä pysty
näkemään seksuaalisuuttaan ja omaa kehoaan voimavarana
ja positiivisena asiana. Tähän voi olla monia syitä, kuten
häpeä ja aiemmat ikävät kokemukset.
Toivomme, että tämä opaslehtinen kannustaa vaalimaan
jokaisen omaa aistikkuuttaan ja seksuaalisuuttaan elämän
loppumetreille saakka. Lisäksi toivomme, että tämä
opaslehtinen nostaa hymyn kasvoille ja antaa kokemuksen
siitä, että sinä et ole ainoa, joka näitä asioita pohdiskelee.
Toivomme, että lehtinen auttaa osaltaan keskustelujen
avaamisessa vaikeistakin seksuaalisuuteen liittyvissä
asioissa.
Helsingissä 2020
Geronomiopiskelijat Linda Ja Päivi
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Seksuaalioikeudet ovat seksuaalisuutta
koskevia ihmisoikeuksia
1. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen
2. Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen
3. Oikeus itsemääräämiseen ja keholliseen koskemattomuuteen
4. Oikeus vapauteen kidutuksesta ja julmasta, epäinhimillisestä tai
alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta
5. Oikeus vapauteen kaikista väkivallan ja pakottamisen muodoista
6. Oikeus yksityisyyteen
7. Oikeus parhaimpaan saavutettavissa olevaan terveydentilaan sisältäen seksuaaliterveyden, johon kuuluu mahdollisuus nautinnollisiin, tyydyttäviin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin
8. Oikeus nauttia tieteellisen edistyksen ja sen soveltamisen eduista
9. Oikeus tietoon
10. Oikeus saada opetusta ja kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta
11. Oikeus solmia, muodostaa ja purkaa avioliitto tai vastaavanlaisia ihmissuhteita, jotka perustuvat yhdenvertaisuuteen sekä täyteen ja vapaaseen suostumukseen

12. Oikeus päättää lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten ajoituksesta, sekä saada tietoa ja keinoja perhesuunnitteluun
13. Oikeus ajatuksen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen
14. Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen
15. Oikeus osallistua julkiseen ja poliittiseen toimintaan
16. Oikeus hakea oikeutta, oikaisua ja hyvitystä
Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö WAS 2014
(Käännös Tommi Paalanen)
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“Ihan objektiivisesti arvioituna nyt eletään naisena
olemisen parasta aikaa: naisilla on äänioikeus,
ehkäisyvälineet on keksitty, eikä naisia ole poltettu
noitaroviolla sitten vuoden 1727.”
Moran Catalin 2012: Naisena olemisen taito

Nämä taitavat
olla niitä kuumia
aaltoja

7

Mitä on seksuaalisuus?
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”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän
vaiheissa, ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja
sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen ja mielihyvän
sekä koko seksuaalisen kehityksen järjen, tunteen ja biologian tasoilla. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, oppiminen, tutkiminen, leikki, roolit ja
suhteet. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset,
poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen.”
WHO:n määritelmä seksuaalisuudesta 2006

Seksuaalisuus on voimavara, joka säilyy läpi elämän. Seksuaalisuus ei häviä ihmisen ikääntyessä, mutta se voi muuttaa
muotoaan. Seksuaalisuuden kokemuksesta voi tulla aistikkaampaa, rauhallisempaa ja herkempää.
Ikään katsomatta seksuaalisuus on jokaisella omanlaisensa
ja sen merkitys yksilöllinen. Myös se on jokaisen oma asia,
kuinka oman sukupuoli-identiteettinsä ja seksuaalisen suuntautumisensa määrittelee. Jokaisella on oikeus oman seksuaalisuutensa toteuttamiseen, kunhan se ei vahingoita itseä
tai muita.
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Tämänhetkistä tietoa seksuaalisen
ilottelun varjopuolesta
Ikääntyvilläkin voi olla suojaamatonta yhdyntää sekä
irto- tai rinnakkaissuhteita. Heidän on saatava ajankohtaista tietoa siitä, kuinka välttyä sukupuolitaudeilta ja
toteuttaa turvaseksiä.
HIV
"Se oli kuolemantuomio siihen aikaan. Siitä kun aids-diagnoosi
annettiin, oli elinaikaa jäljellä noin puolesta kahteen vuoteen. Vapaan seksin 1960-luvun ja iloisen ennakkoluulottoman 1970luvun jälkeen kaikki muuttui seuraavalla vuosikymmenellä. Uusi
tappava, pitkään nimetön tauti muutti ihmisten seksuaalikäyttäytymisen kerralla.”
80-luku: Minä olen muistanut. TV1

Hiv tarttuu suojaamattomassa seksikontaktissa (emätin- ja anaaliyhdynnässä ja suuseksissä). Tartunnan voi lisäksi saada pistovälineiden yhteiskäytössä ja veren- tai kudossiirroissa.
Hi-virus ei tartu arkipäivän kontakteissa. Tartuntaa ei voi saada
kosketuksesta, halaamisesta, suukottelusta, kättelystä, astioiden, ruuan tai juoman välityksellä.
Hiv-infektioon ei ole parantavaa hoitoa. Onnistuneella lääkehoidolla voidaan estää viruksen lisääntyminen. Näin taudin
eteneminen pysähtyy eikä hiv enää tartu muihin ihmisiin.
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Miten seksitaudit tarttuvat?
Seksitaudit tarttuvat suojaamattomassa seksissä limakalvojen sekä rikkoutuneen ihon kosketuksessa. Tartunta voi tapahtua yhdyntätavasta riippuen terskan, emättimen, peräsuolen tai
suun limakalvolle.
Seksitaudeiksi (eli sukupuolitaudeiksi) kutsutaan joukkoa bakteerien, virusten ja alkueläinten aiheuttamia tauteja, jotka tarttuvat
pääasiassa tai suureksi osaksi seksikontaktissa. Tavallisimpia
näistä ovat klamydia, kondylooma, sukuelinherpes, kuppa, tippuri
ja HIV-infektio. Lisäksi mycoplasma genitalium tulehdus, trikomoniaasi, lymphogranuloma venerum (LVG) ja hepatiitti B voivat tarttua sukupuoliyhdynnässä.
Koko yhdynnän aikana paikallaan pysynyt kondomi suojaa useimmilta tartunnoilta. Vesiliukoinen tai silikonipohjainen liukuvoide vähentää edelleen kondomin rikkoutumisen vaaraa.
Nykyisin naisille on myös naisten kondomi, joka peittää emätintä,
kohdunsuuta ja ulkosynnyttimiä ja estää miesten kondomia tehokkaammin sukupuolitautien leviämistä, koska se peittää osittain
myös häpyhuulia.
Valitettavasti kondyloomassa ja sukuelinherpeksessä tartunta voi
kuitenkin tapahtua kondomilla suojattujen alueiden ulkopuolella,
myös taudin oireettomassa vaiheessa.
Sukupuolitauteihin liittyy usein ennakkoluuloja. Leimaantumisen
pelko saattaa estää hakeutumasta testeihin. On tärkeää ymmärtää, että sukupuolitauteja voi olla kaikenikäisillä, erilaisissa elämäntilanteissa ja –ympäristöissä elävillä ihmisillä.
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Naisen seksuaalisuus historian valossa
”Vaihdevuosiin pääsyt nainen oli kunnioitettu ja väkevä. Hän kun pyllytti
vuorokauden, pysyi karhukin kaukana karjasta vuoden ajan. Vanha kansa
kutsui arvostetun naisen, eli synnyttäneen tai vaihdevuosiin ehtineen
emännän sukuelintä vituksi. Alun perin vittu on siis ollut voimallinen,
mutta ei voimasana, sitä ei ollut kaikilla, vaan se piti ansaita.”
Risto Pulkkinen 2014: Suomalainen kansanusko: samaaneista saunatonttuihin.

Suomalaisessa kansanperinteessä vaginalla on ollut suuri merkitys.
Se on mielletty maagiseksi, parantavia, joskus myös tauteja aiheuttavia voimia omaavaksi.
Seksistä puhuttiin 1960-luvulla salamyhkäisesti vihjaillen. Esimerkiksi
koulujen seksuaalikasvatus rajoittui biologian oppitunteihin, joissa
usein saatettiin puhua ainoastaan kukista ja mehiläisistä. Pikkuhiljaa
alkoi ilmestyä sukupuolioppaita, jotka toivat seksin ja seksuaalisuuden
vähitellen nuorten tietoisuuteen. Kuitenkin nuoriin naisiin kohdennettiin edelleen moraaliopetusta, jonka keskeisenä sisältönä oli pidättyvyys, ”pihtaaminen”. Tyttöjä tarkkailtiin ja heidän menojaan vahdittiin,
ja juttuja huorista kerrottiin edelleen varoittavina esimerkkeinä. 1960luvulla E-pillerin tulo mahdollisti naisille seksistä nauttimisen ilman
raskaaksi tulemisen pelkoa. Arvion mukaan noin kymmenen miljoonaa naista eri maissa käytti ehkäisypillereitä.
Vielä nykyisinkin on vallalla myytti, että nainen haluaa tai tarvitsee vähemmän seksiä kuin mies. Lisäksi saatetaan ajatella, ettei nainen halua rajua seksiä. Naisen seksuaalista halua on pidetty epänormaalina
tai jopa vaarallisena. Seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä on
ollut myös vahva kaksinaismoralistinen asenne-ilmasto; naisia on leimattu kevytkenkäisiksi, huonoiksi ja huoriksi niiden asioiden tekemisestä, mistä miehet ovat saaneet arvostusta.
Kertooko tämä siitä, että naisille on elämässä eri säännöt mitä
tulee seksuaalisuuteen?

12

Syvään istutetusta häpeästä pois
Ihmisen häpeänkokemuksen sisällä on muisto jostain menneestä. Seksuaalisuuteen ja minäkuvaan liittyvät epävarmuudet ja häpeä kumpuavat
toisten ihmisten kommenteista tai jopa kommentoimattomuudesta. Hyvin
monille ulkopuolisten kommentit ovat jättäneet jäljet, häpeäntunteen, sekä tyytymättömyyden omaan kehoonsa ja samalla itseensä.
Nainen määritellään jatkuvasti ulkoapäin. Hänelle ei anneta oikeutta itse
määritellä itseään, vaan muut tekevät sen hänen puolestaan. Määrittelyä
tapahtuu lehtien ja television välityksellä, mainoksissa, katukuvassa sekä
sosiaalisessa mediassa.
Jokaisella on myös vastuuta, minkälaista naiskuvaa ikääntyvät naiset pitävät yllä esimerkiksi omissa puheissaan ja kuvissaan sosiaalisessa mediassa. Jokainen voi opastaa esimerkillään tulevia ikääntyviä naisia hyväksymään oman kehonsa ja itsensä.
Ole ylpeä omasta, paljon elämää kokeneesta ja sinua hyvin palvelleesta
kehostasi ja itsestäsi, on se sitten minkä ikäinen, näköinen ja muotoinen
tahansa. Yritä heittää negatiiviset ajatuksesi itsestäsi romukoppaan ja
mieluimmin kehut itseäsi vähintään kerran päivässä tai miksi ei kerran
tunnissa.
Pysäytä omat ajatuksesi, jos ne alkavat sättimään
sinua peilikuvaa katsoessasi. Katso itseäsi peilistä hellivin rakastunein katsein, tutki katseellasi
jokainen muotosi ja kiitä niitä, oman kehoasi moninaisuutta ja kuinka hyvin se on sinua palvellut
tähän saakka ja tästä eteenpäin.
Hyväile kehoasi hyväksyvällä kosketuksella, suihkussa käydessäsi, rasvatessasi sitä tai vaikka
ihan muuten vain tutkiessasi oman kehosi sopukoita.
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Oma keho voimavarana
”Nukkumaan käydessä
ajattelen:
Huomenna minä lämmitän
saunan,
pidän itseäni hyvänä,
kävelytän, uitan, pesen,
kutsun itseni iltateelle,
puhuttelen ystävällisesti ja
ihaillen,
kehun: Sinä pieni urhea
nainen,
minä luotan sinuun”
Eeva Kilpi 1972:
Laulu rakkaudesta ja muita runoja

14

Mitkä ovat voimavarasi?

Voimavarat ovat asioita, josta saat voimaa arjesta selviytymiseen. Voimavaroja voivat olla omat persoonalliset ominaisuutesi, vahvuutesi ja kykysi.
Ympäristöstäsi tulevia voimavaroja ovat esimerkiksi sosiaalinen verkostosi ja työsi.
Omat voimavarat on hyvä tiedostaa. Kun sinulla on heikko hetki,
pystyt saamaan voimaa niistä. Seksuaalisuus ja oman kehon hyväksyminen ovat voimavaroja.
Kauniit asiat voimaannuttavat. Kun pidät itseäsi ja omia omalaatuisia piirteitäsi kauniina, voivat ne tuoda sinulle samaa iloa kuin kaunis taideteos toisi.
Kehoitsetunto on ihmisen käsitys omasta kehostaan. Kehoitsetunto
muodostuu siitä, miten näkee ja kokee oman kehonsa ja miten siihen suhtautuu. Kehoitsetunto ei määräydy sen mukaan, miltä näyttää muiden silmin tai miten vertailee omaa kehoaan ulkopuolelta tuleviin ihanteisiin. Kehoitsetunto lähtee sisältä ja siihen pystyy vaikuttamaan.
Hyvä kehoitsetunto on ehdoton voimavara!
On hyvä pohtia, mitkä asiat vaikuttavat omaan näkemykseesi kehostasi. Kielteinen puhe, itsestä lähtevä tai ulkoapäin tuleva, haavoittavat kehoitsetuntoa. Nämä haavat voivat vaatia myönteistä puhetta
kaksinkertaisesti kumoutuakseen. Pienetkin negatiiviset huomautukset omasta kehosta voivat kummitella vuosikymmeniä ja rajoittaa
oman kehon arvostusta.
Toisinaan on hyvä pohtia sitä, miten kokee oman kehonsa ja sen
osat. Jos sinulla on jokin kohta, josta et ole koskaan pitänyt, on hyvä miettiä miksi koet niin.

”Naisten saunaillassa esiteltiin uutta kasvogeeliä. En
uskaltanut kokeilla. Minultahan saattaisi lähteä vaivoin
hankitut rypyt.”
Tiina Pystynen 2013: Jos lintu ei laula sinulle, laula sinä linnulle.
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"Ikäisekseen hyvin säilynyt
säilynyt kuin etikkaan hukutettu
kurkku
Ja miten niin ikäisekseen
mikä se ikä on
vuodet vai verisuonet
virkatodistus, mieli vai rypyt
ja hyvin siis kuinka
ryppyinen mutta aivoiltaan virkku
unohteleva hupakko mutta
elämänmyönteinen
virkku etikkakurkku
hellä höppänä
kurttuinen älypää
onhan sitä
monenlaista säilymistä"
Kyllikki Villa 2005:
Ei eilistä, ei huomista -runokokoelma
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”Tiedämme hämmästyttävän vähän nimenomaan
vanhempien naisten kehoitsetunnosta ja
itsetunnosta, koska kukaan ei kysy heiltä. Ehkä
maailma olettaa heidän kypsyneen ja jättäneen
taakseen nuorten naisten vähäpätöiset
ulkonäkömurheet. Tai ehkä maailma ei vain halua
tietää—saattaisimme saada selville, että näissä
naisissa pesii yhä vireitä haluja ja unelmia.”
Cynthia M. Bulik 2012: Nainen peilissä

”Miettikö kukaan koskaan oliko isoäidillä
kehonkuvaongelmia, vai oletimmeko hänen olevan
vain liian vanha välittääkseen?”
Cynthia M. Bulik 2012: Nainen peilissä

Voisi myös ajatella niin, että ikääntyneillä naisilla on osaksi myös
vastuu siitä, minkälaista minäkuvaa he pitävät yllä puheillaan ja
olemuksellaan. Kielteisestä minäkuvasta on helppo pitää kiinni,
vaikka tiedostaisikin sen rajoittavan elämää ja heikentävän omaa
itsetuntoa. Kielteinen minäpuhe siirtyy helposti seuraaville
sukupolville.
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”Nykyisin kaikki ihonhoitotuotteet ovat valmistettu
vastustamaan ikääntymistä. Ketkä puhuvat ja ovat
esillä, millaisia vartaloita on esillä? Kaikki tämä
vaikuttaa myös meihin, ja määritämme väkisinkin
itseämme suhteessa presentaatioihin.”
Mitä moninaisempaa kuvasto on, sitä helpompaa
ihmisten on olla oma itsensä.
”Pitäisi enemmän normalisoida sitä, että meitä on
monenlaisia. Sekä ihmiselle itselleen, joka on jollakin
tavalla normiin sopimaton sekä muille, koska se tekee
näkyväksi muitakin. Jos vain tietynlaista kehoa tai ikää
on näkyvillä, se tuottaa kuvaa siitä millainen on
hyväksytty tai toivottu. Toivon, että moninaisuus
näkyisi laajemmin. Kaipaan kuvaston elävyyttä.”
Jaana Pirskanen haastattelussa: Burleski ja drag – taidetta ja ihmisoikeustyötä.

Mieti kehoasi ja sen ominaispiirteitä. Näetkö itsessäsi
runsautta, siroutta, vahvuutta, kepeyttä, vartevuutta,
jäntevyyttä? Mikä on piirre, jonka olet omaksunut
osaksi itseäsi?
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Millään kirjaimin
ei elämää voi kirjoittaa
yhtä kauniisti kuin noilla viivoilla,
rypyillä sinun kasvoillasi.
Tommy Tabermann
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Vähän vaihdevuosista
Yhdyntä– ja orgasmivaikeudet
Unettomuus, väsymys,
muistihäiriöt, aivosumu

Voihan vittu

Seksuaalinen haluttomuus

Ärtyneisyys
Ahdistuneisuus

Hikoilu ja kuumat aallot

Hiukset voivat
ohentua ja joillain
harmaantua

Rasvaa kertyy
keskivartaloon

Nivelsäryt

Iho kuivuu
Virtsanpidätyksen
heikentyminen ja
virtsankarkailu

Emätin voi pienentyä
ja lyhentyä sekä
emättimen limakalvot
kuivua

Limakalvojen kuivuminen
voi lisätä hiivatulehduksen
ja virtsatieinfektion riskiä

Sydämen rytmihäiriöt

Saamattomuus
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Puhutaanko vaihdevuosista ja sen oireista liian vähän?

Monet ikääntyneet ajattelevat vaihdevuosien olevan keski-iässä läpikäyty vaihe. Kaikilla menopaussi ei kuitenkaan toimi niin.
Vaihdevuodet alkavat keskimäärin 51-vuotiaana, mutta joillain ne voivat yllättää jo paljon aikaisemmin, kun taas toisilla vasta 60-vuotiaana.
Vaihdevuosioireet kestävät parista vuodesta jopa 20 vuoteen. Ei ole
siis ihme, että vielä 70-vuotiaanakin tuntee vaihdevuosioireilua.
Kaikki vaihdevuosista alkavat muutokset ovat yksilöllisiä. Joillakin naisilla vaihdevuodet voivat olla oireettomat, joillakin ne voivat aiheuttaa
hyvinkin monenlaisia oireita. Joitain oireita, kuten esimerkiksi nivelsärkyjä tai ahdistuneisuutta, ei aina osata tunnistaa vaihdevuosioireiksi
edes terveydenhuollossa. Tämän vuoksi jokaisen tulisi saada tietoa
eikä jäädä yksin oireiden kanssa.
”Jokaisella naisella on oikeus voida hyvin. Jokaisella on
oikeus omiin, henkilökohtaisiin ratkaisuihin niin
hoitomuotojen valinnassa kuin elämäntapapohdinnoissaan.
Voit itse vaikuttaa kuinka kukoistat!”
Gynekologi Pirkko Brusila

Joillain oireet voivat vaikuttaa paljonkin elämänlaatuun. Hormonaalisista syistä vaihdevuosien jälkeen moni nainen voi tuntea
melankolisuutta ja olla taipuvainen masennukseen.

Jotkut vaihdevuosioireet voivat myös hävettää, vaikka syytä ei siihen
olisi. Vaihdevuosien tuomat ulkonäölliset muutokset voivat saada naisen kiinnittämään enemmän huomiota seksuaaliseen viehättävyyteensä. Tämä sekä yhdyntä– ja orgasmivaikeudet voivat lisätä seksuaalista
haluttomuutta.
Joillekin naisille kuukautisten loppuminen tuo helpotuksen tunteen, kun
raskaaksi tulemisen pelkoa ei enää ole. Toiset taas surevat sitä, etteivät enää ole hedelmällisiä. Vaihdevuosioireisiin suhtautuminen on yksilöllistä.
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Seksuaalisuus on tärkeä osa terveyttä
Hyvä seksuaalielämä ja siitä hyödyn saaminen perustuu paljon
omaan itseluottamukseen ja kykyyn uskaltaa hakea nautintoa.
Säännöllisellä sukupuoli– ja seksuaalielämällä on paljon myönteisiä terveysvaikutuksia. Muun muassa se voi vahvistaa sydäntä ja
immuunijärjestelmää sekä vapauttaa endorfiinia, joka helpottaa
stressiä ja depressioita. Naisilla on tutkittu yhdeksi pitkäikäisyyden enteeksi yhdynnöistä saatu mielihyvä ja nautinnollisuus. Orgasmin saaminen, joka ei aina vaadi kumppania tai yhdyntää, on
todettu vähentävän kiputiloja, rentouttavan ja parantavan unenlaatua.
Hyvä terveys on osa seksuaaliterveyttä ja seksuaaliterveys
on osa hyvää terveyttä.

Haluttomuus: helpotus vai haitta?
Joka toinen nainen kokee elämässään toistuvasti
seksuaalisen halun puutetta. Syyt haluttomuuteen
voivat olla yksilöllisiä ja monista asioista johtuvia.
Sairaudet, murheet, kivut, hormonaaliset syyt ja
aiemmat, epämukavat kokemukset ovat kaikki asioita, jotka voivat tiputtaa halut nollaan. On tutkittu, että yhtenä syynä haluttomuuteen voi olla liiallinen rationaalisuus; heittäytyminen tunteiden ja halujen
vietäväksi voi tuntua vieraalta.
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Lantiopohjan lihakset
Ikääntyminen voi tuoda mukanaan virtsankarkailun. Vaiva on yleinen, mutta toisinaan kovin epämukava siitä kärsijälle.
Tavallisimpia syitä virtsankarkailuun on estrogeenihormonin vähenemisestä johtuva lantiopohjalihasten ja virtsateiden kimmoisuuden
heikkeneminen. Toisina riskitekijöinä tulevat alatiesynnytykset, ylipaino, neurologiset sairaudet ja ummetus. Isossa roolissa virtsankarkailun ehkäisemisessä ovat lantiopohjan lihakset. Lyhyesti sanottuna lantiopohjan lihakset tukevat virtsaputkea, peräsuolta ja
emätintä.
Lantiopohjan lihaskunnon ylläpitämisellä on monia terveysvaikutuksia. Sen lisäksi, että tiukat lantiopohjan lihakset pitävät virtsankarkailun kurissa, lisäävät ne myös seksuaalista hyvinvointia. Kunnossa pidetyt lantiopohjan lihakset mahdollistavat tuntohermotuksellaan orgasmin saamisen. Nämä lihakset lisäävät nautintoa sekä
kumppanin kanssa puuhastellessa, että sooloillessa!

Naisen sukupuolielimen tuntoherkkiä
alueita voisi kuvata kuin donitsia; reiän
ympärillä on kaikki se oleellinen, ei itse
reiässä

Usein luullaan, että klitoris on taianomainen
nappula, jota koskemalla tulee väistämättä orgasmi. Klitoris ei
kuitenkaan ole kokonaisuudessaan se pieni näkyvä pallura, vaan sen
piilossa oleva osio leviää laajalle pitkin sukupuolielimiä. Monelle voi
suora klitoriksen näkyvän osan hiplailu tuntua myös ikävältä;
kyseessä on kuitenkin osa, jossa on paljon hermoja pinnassa.
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Miten herättelet omaa

Seksuaalisuuttasi?
Se, millä tavoin omat seksuaaliset puolensa löytää, on yksilöllistä.
Kosketus, toisen ihmisen ihokontakti, tekee kaikille ihmisille hyvää, sillä se
vapauttaa elimistöön oksitosiinia. Oksitosiini on välittäjäaine ja hormoni,
joka kohottaa mielialaa, lisää hyvän olon tunnetta ja vaikuttaa rauhoittavasti. Iho onkin ihmisen suurin erogeeninen elin.

Eroottisen kosketuksen ja hellittelyn kautta voi saada paljon tyydytystä ilman varsinaista seksiaktia. Kaikenlainen koskettaminen jättää jälkensä
ihomuistiin ja se toimii kaikenikäisillä. Varmaan moni muistaakin, miten
1990-luvun alussa Frank Pappa show'nsa lopuksi toivotti hyvät yöt sanoin:
“Kosketelkaa toisianne”. Oletko muistanut kosketella toisia tai itseäsi? Nyt
on hyvä aika aloittaa se uudelleen, jos koskettelu on tässä ajansaatossa
unohtunut.
Koskaan ei ole myöhäistä oppia tuntemaan oma kehonsa. Tutustumalla,
koskettelemalla ja hyväilemällä itseään voi löytää itsestään ihan uusia itselleen hyvää tuottavia alueita. Näistä paikoista kehollaan voi kertoa myös
kumppanilleen, jos itse haluaa, näin hänkin osaa hyväillä sinua juuri sieltä
mistä sinä haluat.
Joillekin hyvänolon tunteen iholla tuo vanha pehmennyt flanelli, toinen nauttii silkin kosketuksesta, joku tuulen vireestä iholla, muuan avantoveden kirpakasta kylmyydestä ja avannosta nousun jälkeisestä kihelmöinnistä, jollekin napakat läpsäytykset paljaalla iholla tai lateksin kuminen kosketus tuovat tyydytystä. Jokaisella meillä on oma mieltymyksemme ja halumme tulla
kosketetuksi. Se ei ole hävettävää, eikä kiellettyä, nauttia juuri sellaisesta
kosketuksesta mikä itselle tuntuu miellyttävimmältä.

Sexpon Netti– ja puhelinneuvonnassa voit kysyä nimettömästi
sinua askarruttavista asioista.
https://sexpo.fi/neuvonta/
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Läheisyyden tarvetta voidaan toteuttaa esimerkiksi päivätansseissa. Siellä
eroottisuus ilmenee muun muassa liikkeissä, puheissa, tuoksuina ja pukeutumisessa. Onko sinusta ihanaa käydä suihkussa, sen jälkeen suihkaista lempihajuvettä ilmaan ja kävellä alasti tuoksupilven läpi,
meikata, laittaa hiukset, vetää seitin ohuet stay -upit jalkaan ja mekko päälle, ja lähteä tanssimaan?
Kaikki eivät tykkää käydä tansseissa, tykkää pukeutua mekkoon, halua
meikata tai olla hiljaa kauniina. Joku haluaa toteuttaa seksuaalisuuttaan
täysin niin, miten naisille asettamat stereotypiat olettaisivat. Oletko sinä se,
joka vetää nahkaisen ajoasun päälleen, kypärän päähänsä ja polkaisee
moottoripyörän käyntiin, edessään kuuma moottoritie, eikä voi jäädä... Saat
ison moottoripyörän hallinnasta ja vapauden tunteesta sen mitä parhaimman olon itsellesi?
Ikääntyneenä nainen voi uskaltautua uudenlaisiin kokeiluihin, mihin ei nuorempana uskaltanut, koska ottaa itsensä vakavasti mutta samaan aikaan
rennosti ja on sinut itsensä kanssa. Hän rakastaa, arvostaa ja kunnioittaa
itseään juuri sellaisena kuin hän on. Lisäksi hän uskaltautuu kuuntelemaan
sisintään. Sanotaan, että kun naisen kohtu hiljenee, syntyy toisenlaista hedelmällisyyttä, jossa yhdistyvät syvältä sielusta kumpuava ilo, viisaus, viriiliys ja kokemus. Nainen herkistyy kuuntelemaan omaa sisintään uudella tavalla. Seksuaalisuus avautuu uudella aistillisella tavalla, joka voi olla samaan aikaan eroottista, sensuellia, voimakasta, intohimoista ja herkkää.
Monesti ikääntyvillä naisilla tiettyyn ikään tultaessa vääränlainen häveliäisyys siirtyy sivuun, kun kokee ettei ole enää mitään hävettävää, saati hävittävää. Mikähän se, tietty ikä on? Sovitaanko, että se alkaa heti! Siirrä sivuun turha häveliäisyys ja elä täysillä omanlaista seksuaalista elämäsi tässä ja nyt!
Ei siis ole yhdenlaista, oikeaa tai väärää tapaa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. Seksuaalisuus on monimuotoista ja sitä voidaan toteuttaa hyvin monenlaisilla tavoilla, eikä sen aina tarvitse johtaa sukupuoliyhteyteen. Pääasia on, että
se miten toteutat seksuaalisuuttasi ei loukkaa itseäsi tai
ketään muuta.
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”Sana ”hysteria” tulee kreikan kohtua
tarkoittavasta sanasta ”hystera”.
Lääkärinvalastaan kuuluisa Hippokrates (noin
460-370 eKr.) pähkäili, että etenkin naisissa
ilmennyt pöhköys ja emotionaalinen
raivokkuus johtuivat seksin puutteesta –
tyydyttämätön kohtu kuivui ja kurtistui saaden
tämän pyrkimään kohti kurkkutorvea,
matkallaan ikävästi murjoen munuaisia,
sydäntä ja muita sisäelimiä.
Koska hysterian katsottiin juontavan juurensa
naisen seksuaaliseen tyydyttymättömyyteen.
1800-luvulla tästä loogisena johtopäätöksenä
oli korjata asia papin aamenen, aviollisen
yhdynnän lisäämisen tai – ellei miestä ollut
saatavilla – manuaalisen ja
kojeellisen nitkutuksen avulla. 1800-luvun
alkupuolella oli jo kehitelty höyryvoimalla ja
kellokoneistolla hytkyttäviä vibraattoreita,
mutta 1880-luvulla lanseeratut sähköiset
hieromasauvat räjäyttivät potin päädyttyään
jopa tavaratalojen postimyyntikatalogien
sivuille lupaillen täydellistä tyydytystä.”
SHS (Stereotyyppisen historian seura ry)
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Sooloseksi eli masturbaatio
välinein tai ilman niitä
Seksuaalisuuden fyysisen toimintoon kuuluu
Itsetyydytys, sooloseksi eli masturbointi. Masturbaatio on turvaseksiä ja hyvä tapa saada
nautintoa juuri sillä tavalla, kun itse haluaa. Siitä voi tehdä hauskan tapahtuman itselleen. Tätä tapahtumaa voi maustaa stimuloimalla itseään erilaisilla apuvälineillä sekä tutustumalla
eroottisiin elokuviin ja kirjallisuuteen. Oman
mielikuvituksen käyttö ja fantasioiden luominen vahventavat tapahtuman eroottisuutta. Parhaassa tapauksessa orgasmi on tämän tapahtuman huipentuma. Muussa tapauksessa sooloseksillä parannetaan omaa seksuaaliterveyttä pitämällä ”paikat kunnossa.” Itsetyydytys voi muun muassa myös lieventää ahdistusta, kun ei ole mahdollisuutta seksuaaliseen kanssa käymiseen toisen ihmisen kanssa.
Monien ikääntyvien nuoruudessa itsetyydytys on voinut olla kiellettyä. Sitä on saatettu pitää häpeällisenä toimintana. Nämä asiat ovat
voineet vaikuttaa siihen, että monet iäkkäistä naisista eivät ole kokeilleet tai kokeneet sooloseksiä eivätkä ole olleet tietoisia sen hyvistä puolista.
Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia koskettelemaan itseään ja löytämään omat erogeeniset paikkansa, joista saa parhaimman nautinnon itselleen. Ei pidä myöskään unohtaa mielikuvituksen voimaa.
Seksivälineiden, kuten vibraattoreiden ja liukasteiden hankkiminen on täysin normaalia kaikenikäisten keskuudessa. Seksivälinekaupoista, apteekeista ja isommista elintarvikekaupoista löytyy tuotteita, joilla voi edistää omaa seksuaaliterveyttään
sekä tuoda itselleen mielihyvää ja nautintoa. Välineiden tilaaminen netistä on helppoa ja huomaamatonta.
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Sinä olet oman elämänkaaresi summa; ainutkertainen ja
upea Kypsä Nainen.
Olet elänyt juuri oman näköisesi elämän, iloineen,
suruineen ja kolhuineen; toista sinunlaistasi naista ei
ole.
Sinulla on syytä kunnioittaa ja rakastaa niin itseäsi kun
kehoasikin juuri sellaisena kun olet.
Arvosta siis itseäsi ja kaikkea sitä, mitä olet saanut
aikaan elämäsi varrella.
Jos et ole vielä sitä tehnyt, on nyt sen aika.
Pysähdy hetkeksi ja mieti - kuka olen, mistä tulen ja
minne olen menossa?
Näinkö haluan?
Kenen elämää elän, omaani vai muiden?
Vielä on aikaa ottaa uusi suunta. Valinta on sinun.
Leena Rosenberg, seksologi, 69 vuotta
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No tässäpä harvinaisen
upea ilmestys
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