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Peggy J. Kleinplatz ja hänen kollegansa tutkivat (2009), 
mikä tekee seksistä hyvää. Haastatteluista nousi esiin 8 asiaa, 

jotka toteutuivat vastaajien mahtavissa 
ja erittäin hyvissä seksikokemuksissa. 



Hyvässä seksissä, niin kutsutussa huippuseksissä, 
ei usein niinkään ole kyse erektiosta, kostumisesta, 

orgasmista tai yhdynnästä vaan kahden ihmisen 
jakamasta nautinnollisesta hetkestä, jossa kumpikin 

on läsnä sekä itseään että toista varten. 

HYVÄ SEKSI 



Kokemuksen keskiössä ovat mielessä tapahtuvat 
asiat. Hetki, jolloin kokemus palaa mieleen, saattaa 

nostattaa halun, himon ja intohimon pintaan yhä 
uudestaan, vuosien jälkeenkin.

 Mielen kuvat saattavat mahdollistaa valtaisan nau-
tinnon ilman, että kukaan koskettaa yhtäkään kehon 

osaa tai mitään näkyvää tapahtuu. Muisto saattaa 
saada kaipaamaan toisen ihoa, läheisyyttä ja maagista 

hetkeä, jonka vain seksi kaksikolle mahdollistaa, yh-
teisten vuosikymmentenkin jälkeen.  



Miettikää kunkin seuraavan sanan kohdalla,
 mitä kyseinen sana tarkoittaa seksissä ja 

miksi sitä tarvitaan huippuseksiin.  



Läsnäolo



Yhteys



Syvä eroottinen
ja seksuaalinen intiimiys



Erityislaatuinen
 kommunikaatio 



Uteliaisuus, uskallus 
kokeilla, hauskuus 



Aitous 



Haavoittuvuus 



Transsendenssi – tavallisen 
kokemuksen ylittävä hetki 



Hyvä seksi pohjaa läsnäoloon ja kumppanusten väli-
seen yhteyteen ei niinkään erilaisiin tekniikoihin. Yh-
teys, välittäminen ja tilanteessa läsnäoleminen mah-

dollistavat nautinnon ja toisen huomioinnin.

 Joskus seksi tuntuu ylimaallisen ihanalta, joskus se 
on nautinnollista ja hyvää, vaikkei tavoittaisi orgasmia 
tai maa järähtelisi kokemuksen voimakkuudesta. Näi-
hin kokemuksen eroihin saman kumppaninkin kanssa 
vaikuttaa moni asia. Tärkeää on, että voi itse vaikuttaa 
siihen koska, milloin ja kenen kanssa seksiä voi harras-

taa ja kertooko kumppanilleen siitä, mikä tuottaa 
itselle mielihyvää ja nautintoa.



MIETTIKÄÄ, MILLAISET ASIAT VAHVISTAVAT SEKSUAALISTA
 HYVINVOINTIA JA TOISAALTA MILLAISET YKSILÖN OMINAI-

SUUDET MAHDOLLISTAVAT HYVÄN SEKSIN KOKEMUKSIA. 
KÄYTTÄKÄÄ ALLA OLEVAA MÄÄRITELMÄÄ TUKENA. 

Seksuaalisesti hyvinvoiva henkilö on tyytyväinen itseensä sekä omaan sek-
suaalisuuteensa ja saa toteuttaa seksuaalisuuttaan. Hän kokee olevansa ra-
kastettu ja hyväksytty. Hänellä on ihmissuhteita, jotka ovat vastavuoroisia ja 
mahdollistavat kokemusta yhteydestä, luottamuksesta, turvallisuudesta ja 

kunnioituksesta. Mikäli henkilöllä on seksiä, sitä on itselle sopiva määrä 
(saa olla myös haluamatta) ja mahdollisuus neuvotella seksiin 

liittyvistä asioista kumppanin/kumppaneiden kanssa.  

Lähde: Ruuhilahti, Susanna, Bildjuschkin, Katriina, 2011, HOT, hoivaa, ohjaa, tue. 


