
Kiitos sinulle, kun koit parisuhteen, 
seksuaalisuuden ja seksin sekä arjen 
merkitykselliseksi teemoiksi ja halusit ladata 
tämän ilmaisen oppaan 4 arkista tekoa 
parisuhteesi hyväksi. Toivon näistä 
parisuhdeteoista olevan sinulle ja 
kumppanillesi hyötyä. Ole<ehan samalla 
puolella parisuhteessanne?



4 arkista  

tekoa parisuhteesi hyväksi



Aika ja läsnäolo on tärkein asia mitä voit antaa 
kumppanillesi. O<akaa päivi<äin hetki vain teille. 

Kääntäkää kasvonne ja kehonne toisianne kohden. 
Olkaa hiljaa tai kertokaa läsnäololla se kaikkein 
tärkein asia. Minä olen tässä, sinua varten. Olen 
tänäänkin sinun kanssasi samalla puolella.  

Läsnäolon hetken ei tarvitse kestää edes 
minuu<eja. Tärkeintä on ase<ua läsnäoloon. 
Antaa hetki kumppanille. Pysähtyä. Vastata 
tarpeeseen. Minä näen sinut. Minä kohtaan sinut. 

Olet minulle tärkeä.

Läsnäolo



Olkaa ihokkain pieni hetki päivi<äin. Hetki voi olla 
sängyssä nukkumaan käydessä alasE yhteisen 
peiton alla. Tai ihostelu voi tapahtua suihkussa 
yhdessä.  

Kokeilkaa olla mahdollisimman lähekkäin iho ihoa 
vasten. Ei tarvitse erityisesE kosketella tai edes 
puhua. Voi vain olla. Olla hetki ihostellen.  

Tarve kosketukseen ei katoa vaikka tulemme 
aikuisiksi, vanhoiksi. Iho on suurin 
aisEnelimemme. Ei riitä, e<ä puunaat, peset, 
rasvaat sitä. Ihosi kaipaa kumppanisi ihoa. 
Ihostelemalla vastaa<e molempien tarpeeseen 
tulla kohdatuksi ja nähdyksi. 

Iholla olen turvassa.

Ihostellen



Pitkä halaus on suhteen Eivistäjä. O<akaa edes 
kerran päivässä tavallista halaustanne pidempi 
halaus. Hengi<äkää siinä hetki. Olkaa puhuma<a 
eikä tarvitse edes erityisesE kosketella. Kädet 
voivat olla kumppanin ympärillä läsnäolevasE, 
keveinä. Ole läsnä ja aisE kumppanisi vartalo 
omaasi vasten. Halauksella vastaa<e molempien 
tarpeeseen tulla kohdatuksi ja olla turvassa.  

Tämä on tärkeä arkinen seksitemppu, jonka voi<e 
tehdä vaa<eet päällä!

Pitkä halaus



Numero 8 on itsessään kuin suudelma. Loputon, 
vuorovaikutuksellinen, kaartuva, soljuva, ääretön 
kallelleen käänne<ynä. Suudelmassa on voimaa, 
herkkyy<ä, rakkau<a, intohimoa, kiintymystä, 
rohkeu<a, kiihkey<ä, halua, läsnäoloa, merkitystä. 
Siinä on pehmey<ä, syvyy<ä, tunteita. Sen kau<a 
olemme seksin yEmessä. Suudelmassa yhdymme 
syvemmin kuin mitenkään muuten.  

Harjoitelkaa yhdessä uudenlainen, teidännäköinen 
kahdeksan sekunnin suudelma. Tuntekaa pyörteet, 
kaarevuus, vastavuoroisuus. Antautukaa 
suudelman kau<a toisillenne. Tämä on päivi<äinen 
paras seksitemppu!

Kahdeksan sekunnin suudelma



Olen nelikymppinen hyvinkääläinen nainen. Teen yri<äjänä 
Väestöliitossa seksuaaliterapiaa ja uusperheneuvontaa 
yksilöille ja pareille Hyvinkäällä, Helsingissä ja etänä. Lisäksi 
kirjoitan blogia Hidasta Elämää-sivustolla. Olen kirjoi<anut 
kirjan SeiEnohuin säikein (2019). Se kertoo lapseni kuoleman 
herä<ämistä monista tunteista. 

Olen naimisissa. Mieheni Kaitsun kanssa toteutamme 
parisuhdekursseja- päiviä, luentoja ja verkossa tapahtuvia 
parisuhdeteemaisia kokonaisuuksia. Olemme uusperhe ja 
perheeseemme kuuluu kuusi lasta ja koira. 

Elän kuten puhun ja kirjoitan. Parisuhde on minulle tärkein 
ihmissuhde. Kaikki vinkit tai parisuhdeteot, jotka kerron ovat 
ju<uja, joita olen kokeillut tai toteutan omassa elämässäni.  

Missioni on antaa Eetoani ja taitoani maailmalle, jo<a 
jokaisella olisi mahdollisuus elää mahdollisen hyvää elämää. 
Parisuhteiden hyvinvoinE on minulle merkityksellistä. Toivon, 
e<ä yhä useampi pari voisi elää yhdessä arjessaan samalla 
puolella tunteissaan, ajatuksissaan ja teoissaan. 
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