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Seksuaalisuuden eheytymisen matkalle – Mervi koskela

Sanoja alkuun
Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ovat kaikki toisen itsemääräämisoikeutta loukkaavat teot, esimerkiksi raiskaus tai sen yritys, seksuaalinen koskettelu vastoin toisen tahtoa tai ei-toivottu seksuaalinen lähestyminen, sekä
kaikki lapseen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö. Siihen voi liittyä pakottamista paitsi fyysisen väkivallan
muodossa, myös uhkailua, oman valta-aseman väärinkäyttöä tai uhrin puolustuskyvyttömän aseman hyväksikäyttöä.
Yhteistä teoille on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden loukkaus sekä turvallisuuden tunteen ja
luottamuksen rikkominen. Tässä oppaassa kaikenlaisesta seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta käytetään sanaa
seksuaaliväkivalta.
Seksuaaliväkivalta on traumatisoivaa ja sen kokemus tai kokemukset muuttavat käsitystä maailmasta. Ne muuttavat
käsitystä itsestä ja toisista ihmisistä. Toipuminen omaksi itsekseen tapahtuu joskus nopeasti ja joskus vaatii pitemmän aikaa. Toipumisprosessissa seksuaalisuus on osa-alue, joka voi vaatia oman huomionsa. Kun koet tarpeelliseksi,
voit pysähtyä pohtimaan omaa seksuaalisuuttasi ja läheisyyttäsi itseksesi tai kumppanin kanssa. On tärkeää, että
saat sen haltuusi niin, että voit tuntea iloa ja tyytyväisyyttä kehostasi, ja nauttia kumppanisi läheisyydestä.
Tässä vihkosessa on harjoituksia, joiden avulla voit edistää oman seksuaalisuutesi haltuunottoa. Niitä voi ja pitää soveltaa oman voinnin ja tilanteen mukaan. Harjoitusten avulla tutustut kehoosi paremmin ja ymmärrät itseäsi enemmän. Niiden tavoitteena on myös edistää läsnäoloasi toisen läheisyydessä sekä vahvistaa turvallisuuden ja hallinnan
tunnettasi. Jos jokin tuntuu liian vaikealta, voit jättää sen välistä, tai keksiä siitä itsellesi helpomman version. Harjoitusten rinnalle suosittelen muuta kirjallisuutta, joka tukee seksuaaliväkivallasta toipumista. Hakusanoja näihin ovat
esimerkiksi seksuaalisuus, seksuaaliväkivalta ja parisuhteen seksuaalisuus.
Muista, että seksuaalisuuden eheytymisen tie vaatii sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä. On tärkeää antaa itselleen lempeästi lupa toipumiseen. Ole rehellinen itsellesi ja kumppanillesi, ja tehkää seksuaalisuuden haltuunotosta yhteinen
matka. Luottamus ja läheisyys, joka vahvistuu sen varrella kantaa teitä pitkälle eteenpäin. Tehkää harjoituksia yksin
ja yhdessä, ja hakekaa ammattilaisen apua tarvittaessa. Toipumisen tie on mahdollinen.
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Valinta
Onko seksuaalisuutesi eheyttävää ja osa sinua itseäsi? Voitko helposti puhua seksistä, toiveistasi sen suhteen,
seksuaalisuutesi eheytymisestä ja tarpeistasi? Tunnistatko rajasi ja pystytkö ilmaisemaan ne? Nämä kysymykset
johdattavat sinut pohtimaan suhdettasi seksuaalisuuteen. Seksuaaliväkivallan kokemusten jälkeen voi olla vaikea
tunnistaa seksuaalista hyvinvointia, mutta aloittaaksesi seksuaalisuuden eheytymisen matkan, on erittäin tärkeä
pohtia miksi aloittaa sen. Voi olla, että kumppanisi toivoo intiimiin suhteeseenne muutoksia, mutta lähtökohta
muutokselle tulisi löytyä sinusta itsestäsi. Seksuaalisuuden eheytymisen matka on työläs ja voi tuntua monin osin
raskaalta, mutta sen avulla voi myös palauttaa tuntee vapaudesta, mielihyvästä ja omasta itsestä.
Esimerkkejä sisäisestä motivaatioista
• Haluan tuntea mielihyvää kosketuksesta
• Haluan tuntea oloni rentoutuneeksi ja miellyttäväksi seksin aikana
• Haluan hyvinvointiani vahvistavia seksuaalitapoja
• Haluan olla läsnä itselleni seksin aikana ja tuntea siitä nautintoa
• Haluan nauttia sellaisesta seksistä kuin itse valitsen
• Haluan kunnioittaa omia rajojani ja ilmaista ne tarpeen mukaan
• Haluan oppia olemaan rakastettu itsenäni, en seksin takia
• Haluan tehdä omat seksuaaliset valintani
• Haluan selvittää seksuaalisuuteeni liittyvät vaikeudet
Pohdi itseksesi mitä haluat seksuaalisuudeltasi ja miksi lähdet työskentelemään sen kanssa. Jos syytä on vaikea
nimetä yksin, juttele asiasta ystäväsi tai läheisesi kanssa, ja yritä nimetä vähintään yksi syy lähteä seksuaalisuuden
eheytymisen matkalle. Kun olet miettinyt oman sisäisen motivaatiosi, mieti eheytymisen matkalle pieniä ja konkreettisia tavoitteita. Jos sisäinen motivaatiosi on esimerkiksi ”Haluan tuntea mielihyvää kosketuksesta”, sen pieniä
osatavoitteita voivat olla esimerkiksi ”Tunnistan millaisesta kosketuksesta pidän”, ”Osaan koskettaa itseäni lempeästi ja rakastavasti”, ”Voin vastaanottaa kosketuksen ystävältä”, ”Pystyn rentoutumaan kumppanini vieressä/sylissä/hyvällessä” jne. Huomioi, että tavoitteet ovat riittävän pieniä, sillä liian suuret tavoitteet turhauttavat ja saavat aikaan
pettymyksen tunteita. Jos tavoitteiden asettaminen heti alkuun tuntuu vaikealta, voit pohtia niitä matkan varrella.
Jos mahdollista, etsi itsellesi ja seksuaalisuutesi eheytymisen matkalle tukihenkilöitä; erilaisia ihmisiä, joilta voit
saada uusia näkökulmia, tukea pohdintaan ja vahvistusta itsellesi.
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Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille
Koettu seksuaaliväkivalta voi vaikuttaa ajatuksiin omista oikeuksista. Omaa toipumista on vaikea oikeuttaa, jos
syvällä sisimmässä tuntuu, että ei ole arvokas tai oikeutettu lempeään ja rakastavaan kumppanuuteen ja parisuhteeseen. Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ja jokaisen velvollisuus on kunnioittaa toisten seksuaalioikeuksia. Pohdi
asenteitasi ja ajatuksiasi seksuaalisuudesta. Mikä tuntuu sinulle erityisen tärkeältä seksuaalioikeudelta? Millaista
elämä on kun seksuaalioikeudet toteutuvat? Alla ovat seksuaalioikeudet Väestöliiton sivuilta (https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/seksi/seksuaalioikeudet/). Sinulla on yhtäläiset oikeudet tyydyttävään seksuaalisuuteen ja seksiin
niin kuin kaikilla muillakin.
1. Oikeus omaan seksuaalisuuteen
Kaikilla ihmisillä on oikeus tuntea seksuaalista halua, fantasioida ja kokea seksuaalista nautintoa sekä määritellä ja
ilmaista seksuaalinen suuntautumisensa ja sukupuolensa haluamallaan tavalla. Kuitenkin niin, että se ei riko toisen
itsemääräämisoikeutta tai lakia.
2. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta
Vapaus tehdä itsenäisiä ja vastuullisia päätöksiä ei voi toteutua ilman tietoa seksuaalisuudesta. Siksi jokaisella on
oikeus saada seksuaalioikeuksia kunnioittavaa seksuaalikasvatusta.
3. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
Ihmisillä on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Eli jokaisella on oikeus mm. kieltäytyä seksistä ja seksuaalisesta toiminnasta missä vaiheessa
tahansa, oikeus käyttää raskauden- ja seksitautien ehkäisymenetelmiä ja oikeus saada apua ja tukea, jos on kohdannut seksuaalista väkivaltaa tai sen uhkaa. Yhteiskunnilla ja niiden lainsäädännöllä on olennainen rooli suojelun
takaajana.
4. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin
Yhdenvertaiset ja seksuaalioikeuksia kunnioittavat terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Seksuaaliterveyspalveluiden
tulee olla turvallisia, luottamuksellisia, korkeatasoisia ja helposti saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Jokaisella on
oikeus saada mm. ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa sekä itselle sopiva ehkäisymenetelmä rahatilanteesta ja asuinpaikasta riippumatta, seksitautien testausta ja hoitoa sekä turvallinen raskaudenkeskeytys.
5. Oikeus näkyä
Kaikilla ihmisillä – myös nuorilla ja erilaisilla vähemmistöillä – on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä oikeus ilmaista
omia mielipiteitään. Kaikilla on oikeus olla turvassa seksuaaliselta ja sukupuoleen kohdistuvalta syrjinnältä, häirinnältä ja väkivallalta.
6. Oikeus yksityisyyteen
Kaikilla on oikeus tehdä itse päätöksiä omaan seksuaalisuuteensa liittyen. Jokaisella on oikeus päättää mitä, minkä
verran ja kenelle kertoo seksuaalisuudestaan. Jokaisella on myös oikeus päättää, minkälaisia kuvia ja sisältöjä itsestä
jaetaan julkisesti.
7. Oikeus vaikuttaa
Jokaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa seksuaalisuuteen liittyvään päätöksentekoon. Nuorilla on oikeus tulla
kuulluksi palveluja tuotettaessa. Nuorella on oikeus vaatia seksuaalikasvatusta ja sanoa mielipiteensä asioihin ja
päätöksiin, joilla on vaikutusta omaan seksuaalisuuteen.
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Asenteita
Kokemukset seksuaaliväkivallasta voivat vaikuttaa tiedostamattomalla tasolla ajatuksiin seksuaalisuudesta ja seksistä. Voi olla myös vaikea tunnistaa mikä on tavanomaista, tervettä seksuaalisuutta. Seksuaaliväkivaltakokemusten
värittämät asenteet voivat estää muodostamasta tasapainoista ja tasa-arvoista parisuhdetta. Nämä asenteet ja ajatukset on hyvä tiedostaa, jotta voi tehdä omassa seksuaalisuhteessa eheyttäviä ja hyviä valintoja. Pohdi alla olevien
väittämien avulla erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä asenteita. Millainen asenne tukee sinua tekemään valintoja,
jotka ovat sinulle hyväksi?
Vahingoittava asenne seksuaalisuuteen		

Terve asenne seksuaalisuuteen

(Seksi=seksuaalinen hyväksikäyttö)			

(Seksi=positiivinen seksuaalinen energia)

Seksi on hallitsematonta energiaa			

Seksi on hallittua energiaa

Seksi on velvollisuus					

Seksi on valinta

Seksi aiheuttaa riippuvuutta				

Seksi on normaali tarve

Seksi loukkaa ja vahingoittaa				

Seksi on ravitsevaa ja parantavaa

Seksi on tapa ansaita rakkautta				

Seksi on rakkauden ilmaisua

Seksi on toista varten					

Seksi on jakamista

Seksi on hyödynnettävissä oleva				

Seksi on osa minua

Seksi ei tarvitse kommunikointia				

Seksi vaatii kommunikointia

Seksi on salaisuus					

Seksi on yksityistä

Seksi on hyväksikäyttävää				

Seksi on kunnioittavaa

Seksi on petollista					

Seksi on rehellistä

Seksistä hyötyy toinen					

Seksi on molemminpuolista

Seksi on etäällä tunteista				

Seksi on intiimiä

Seksi on vastuutonta					

Seksi on vastuullista

Seksi on turvatonta					

Seksi on turvallista

Seksi on rajatonta					

Seksissä on turvalliset rajat

Seksi on rasite						Seksi on voimaannuttavaa
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Mitä minulle kuuluu
Seksuaaliväkivallalle on tyypillistä, että se palaa mieleen odottamattomasti, toistuvasti tai pakonomaisesti, tai saa
aikaan kehoreaktioita, jotka voivat tuntua hallitsemattomilta. Tietoisuuden vahvistaminen nykyhetkestä kiinnittää
tuntemukset ja ajatukset siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä teemme. Aluksi se voi olla vaikeaa, mutta harjoittelu vahvistaa taitoa pysyä läsnä myös toisen läheisyydessä. Valitse harjoitteluun hetki, kun olosi on rauhallinen.
Voit lähteä vahvistamaan omaa läsnäolon taitoasi tarkkailemalla seuraavia asioita. Totea ne itsellesi sanomalla
”Olen tietoinen siitä, mitä…”
• näen juuri nyt (voit todeta viisi asiaa mitä havaitset ympäristöstäsi).
• kuulen juuri nyt (voit todeta viisi asiaa mitä kuulet).
• haistan juuri nyt (totea tuoksut itsellesi) tai maistan juuri nyt (totea mitä tai mistä tulevia makuja ne ovat).
• tunnen juuri nyt? Missä se tuntuu?
• teen juuri nyt?
• tarvitsen ja haluan juuri nyt?
• tunnen kumppaniani kohtaan juuri nyt?
Seuraavan harjoituksen avulla voit tutkia erityisesti kehosi aistimuksia ja viestejä.
Aloita harjoitus kiinnittämällä huomioisi hengitykseen. Huomaat hengityksesi virtaavan sisään ja ulos. Sinun ei
tarvitse puuttua sen kulkuun, huomioit vain sen. Suuntaa sitten huomioisi yhteen kehonosaan kerrallaan. Kuulostele
tätä kehosi osaa niin pitkän aikaa kun tuntuu sopivalta tai tarpeelliselta, ja kysy mielessäsi mitä sille kuuluu ”Olet
oikea jalkani, mitä sinulle kuuluu?” Voit mielessäsi vastata kehonosasi puolesta. Kohdista sitten huomioisi seuraavaan kehosi osaan ja kysy kuulumiset. Etene näin koko keho tai osia siitä läpikäyden. Jos mieli lähtee välillä vaeltelemaan, yritä suhtautua siihen ystävällisesti
ja rauhallisesti. Kun olet huomannut mielen
vaeltelun, voit ohjata sen takasin harjoitukseen lempeästi.
Pohdi mitä eri kehosi osat kertoivat? Tuntuiko joltakin kehosi osalta vaikea ottaa
viestejä vastaan? Tuntuiko jokin osa tai
alue erityisen voimakkaalta? Viestivätkö ne
sinulle lihasten kireydestä tai rentoudesta?
Tunsitko lämpötilaeroja? Oliko jokin alue
väsynyt tai virkeä? Havaitsitko kihelmöintiä
tai sykintää?
Pyri ottamaan tuntemukset ja viestit vastaan arvottamatta niitä tai tulkitsematta
niitä. Harjoituksen päätyttyä kiitä itseäsi
ja kehoasi. Oman kehon kuunteleminen on
arvokas ja tärkeä askel eheytymisesi matkalla. Harjoittele ensin rauhallisina hetkinä,
myöhemmin taidoista voi olla apua, kun
huomaat keho- ja tunnereaktioidesi nousevan. Tietoisuuden vahvistaminen tästä
hetkestä auttaa sinua tunnistamaan ja
nimeämään tunteitasi, ja tekemään itsellesi
oikeita ja aitoja valintoja.
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Mitä haluan ja toivon?
Kirjoita ylimmäiseen KYLLÄ-ympyrään ne seksikäyttäytymisen teot ja tavat, joita toivot ja jotka sopivat sinulle. Kirjoita alimmaiseen EI-ympyrään ne seksikäyttäytymisen muodot, jotka eivät sovi sinulle, aiheuttavat ongelmia tai et
halua niitä. Keskellä olevaan EHKÄ-ympyrään voit kirjata ne seksin teot ja muodot, joista et ole vielä varma. Sinne voi
kirjata myös ne asiat, jotka ovat sinänsä ok, mutta voivat johtaa EI-ympyrään. Toisaalta sinne voi sijoittaa myös ne
seksin tavat ja muodot, joiden toivoisit olevan KYLLÄ-ympyrässä.
Harjoituksen avulla voit pohtia mitkä seksin tekemisen tavat ja muodot ovat itsellesi tärkeitä, tavoiteltavia ja arvojesi mukaisia. Harjoitus auttaa sinua tiedostamaan seksikäyttäytymiseen liittyvät rajasi paremmin. Voit käyttää
lomaketta sopiessasi seksiin liittyviä rajoja yhdessä kumppanisi kanssa tai keskustelun pohjalla terapeuttisi kanssa.

Kyllä

Ehkä

Ei
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Yhteinen matka
Yksi toipumisen tärkeitä tekijöitä on yhteisesti tehty päätös työskentelystä. Seksuaalisuuden eheytyminen vaatii
itsenäistä työskentelyä, mutta myös kumppanin sitoutumista parisuhdetta koskevien kysymysten ratkaisemiseksi.
Avoin vuorovaikutus on kaikista tärkein tekijä, salaisuudet ja häpeä ovat este intiimille läheisyydelle. Monet ongelmat ratkeavat yhteisellä, aidolla ja rehellisellä keskustelulla. Puhuminen pienentää tapahtuneeseen liittyvää häpeää,
avaa yhteyden toiseen ja saa asian tuntumaan helpommin lähestyttävältä ja hallittavammalta. Koska keskustelu on
olennaisen tärkeä osa eheytymisen matkaa, on hyvä opetella tekemään se hyvin. Seuraavien vinkkien avulla saatte
keskustelun toimimaan:
Valitkaa keskustelulle molemmille sopivan aika. Tarvittaessa voitte sopia ajan etukäteen.
Keskittykää yhteen aiheeseen kerrallaan.
Aloita keskustelu omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi ”Minusta tuntuu..”, ”Ajattelen…”
Kunnioita kumppaniasi. Älä syyttele, nimittele tai puhuttele toista rumasti.
Kuuntele keskeyttämättä. Toista tarvittaessa mitä kumppanisi sanoi.
Jotta luottamus ja ymmärrys toisen kokemuksia, tunteita ja ajatuksia kohtaan lisääntyisi ja vahvistuisi, voitte pohtia
yhdessä seuraavia asioista. Kysykää kysymykset toisiltanne vuorotellen. Keskustelun tavoitteina on, että opitte lisää
toistenne tarpeista, mitä tahansa ne ovatkaan, ja voitte yhdessä edistää intiimiä suhdettanne.
1. Miten seksuaaliväkivalta on vaikuttanut sinuun henkilökohtaisesti?
2. Miten seksuaaliväkivalta on mielestäsi vaikuttanut parisuhteeseemme?
3. Mikä on suurin pelkosi meidän suhteemme tulevaisuudessa?
4. Mitä seksi tarkoittaa sinulle?
5. Mitä haluaisit seksin olevan meille parisuhteessa?
6. Mitä ajattelet itsestäsi seksuaalisena henkilönä?
7. Mitä tarvitset minulta, jotta seksuaalisuuden eheytyminen sujuisi paremmin? ( Minua auttaisi se, että…)
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Itsetyynnyttely
Seksuaalisuuden haltuunoton matkalla tulee hetkiä, jolloin muistot tai kehoreaktiot heilauttavat tasapainoasi, ja
sen takia myös lepohetket ja itsensä rauhoittaminen on tärkeää. On tärkeää, että huolehdit riittävästä levosta ja
ravitsemuksesta ja pidät kehostasi huolta, voidaksesi hyvin. Jos jonkin seksuaalisen teon tai läheisyyden harjoittelu
kumppanisi kanssa tuntuu ylivoimaisen vaikealta, et ehkä vielä ole valmis siihen. Seksuaalisuuden eheytymisen tavoitteena ei ole kokeilla kuinka pitkälle voi mennä, vaan auttaa tuntemaan olosi turvalliseksi, tietoiseksi ja hallinnassa olevaksi intiimissä läheisyydessä. Yksinkertainen menetelmä rauhoittaa itsensä on hengitykseen keskittyminen.
Sinulla voi olla hallinnassa myös muita itsetyynnyttelyn menetelmiä.
Lisäksi voit kokeilla miten seuraavat asiat vaikuttavat sinuun.
• Halaan itseäni.
• Silitän tai kosketan itseni tyynnyttävästi ja lempeästi.
• Kokeilen erilaisia kehonasentoja, tuntuuko joku rauhoittavalta?
• Lämmin suihku tai lämpöpakkaus keholla.
• Miellyttävät tuoksut.
• Erilaiset valaistukset, pimennys, kynttilät.
• Musiikin kuuntelu tai korvatulpat.
• Oma rauhoittava puhe tai voimalauseet.
Voit keksiä itse lisää erilaisia tyynnyttäviä asioita, joiden avulla saat mielesi ja kehosi rauhalliseksi muistojen yllättäessä. Harjoittele niitä etukäteen, jota saat ne käyttöösi kun tarvitset itsetyynnyttelyä.
Kun tunnistat miten voit itse rauhoitella itseäsi, voitte tutkia kumppanisi kanssa millainen läheisyyden asento tai
tapa tyynnyttää sinut yhdessä ollessanne. Tämä asento tai kosketus voi olla ”turvapaikka”, johon voi palata lepäämään tai tyyntymään aina kun olo on epävarma tai turvaton. Etsikää aluksi ”turvapaikka” vaatteet päällä, myöhemmin voitte harjoitella sen käyttämistä myös vähemmillä vaatteilla tai ilman vaatteita. Tässä muutamia harjoituksia
turvapaikan etsimiseen.
• Aseta toinen kätesi oman sydämesi päälle, toinen kumppanisi rinnalle. Kuuntele käsilläsi sydämen sykettä.
• Anna kumppanisi silittää sinua rauhallisin ja pitkin liikkein siitä kehosi kohdasta mistä toivot.
• Silittele kumppaniasi rauhallisesti ja seuraa hänen rintakehänsä liikettä hengityksen tahtiin.
• Keinutelkaa toisianne sylissä.
• Hengittäkää samaan tahtiin.
• Aseta korvasi kumppanisi rintakehälle ja kuuntele hänen sydämensä sykettä.
• Pyydä, että kumppanisi kuiskailee sinulle rauhoittavasti.
• Etsi turvalliselta tuntuva asento toisen viereltä.
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Kosketuksen jatkumo
Oman seksuaalisuuden rakentaminen lähtee kunnioittavasta ja arvostavasta kosketuksesta. Seksuaaliväkivalta voi
vaikuttaa siihen, miten suhtaudut läheisyyteen ja kosketukseen. Kosketusta voi säikkyä, varoa tai se tuntuu uhkaavalta tai epämiellyttävältä. Seksuaalisen mielihyvän voi saavuttaa vasta kun on oppinut tuntemaan olonsa turvalliseksi ja rentoutuneeksi ei-seksuaalisessa kosketuksessa. Suurin osa ihmisten välistä koskettamista ei liity mitenkään
seksuaalisuuteen. Alla on esimerkki siitä miten ei-seksuaalinen kosketus voi kasvaa ja kehittyä seksuaalista ja intiimiä kosketusta kohti. Pohdi miten oma kosketuksen jatkumosi voisi kehittyä toivomallasi tavalla. Aluksi voit miettiä
erilaisia kosketuksen muotoja, jotka ovat sinulle turvallisia ja helppoja. Sen jälkeen voit miettiä millainen kosketus on
vaikea. Mieti myös miten haluat asettaa rajoja koskettamiselle.

Kättely, kädestä pitäminen
Olkapäälle kosketus, taputus
Leikkisä kosketus
Tynnyttelevä silitys
Halaaminen
Sylissä keinuttelu
Hieronta
Suuteleminen
Hyväily

Pohdi tähän omaa Kosketuksen jatkumoasi. Voit miettiä sitä niin tarkasti kuin haluat.
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Lempeä katse
Seuraavien harjoitusten tarkoitus on lisätä kehotietoisuutta ja oman kehon hallintaa sekä vähentää genitaalialueeseen liittyvää huolta. Seksuaaliväkivallan kokemuksen jälkeen ajatukset ja tunteet omaa kehoa kohtaan voivat
olla vaikeita tai jopa kielteisiä. Keho saattaa tuntua vieraalta, etäiseltä tai epämiellyttävältä. Jotta voit olla toisen
läheisyydessä ja ottaa vastaan toisen rakastavaa katsetta ja kosketusta, sinun tulee tutkia ensin omaa tapaa katsoa
itseäsi. On tärkeää, että löydät itsemyötätuntoisen tavan katsoa itseäsi. Itsemyötätunto on lämminhenkistä ja myötätuntoista suhtautumista itseen, samanlaista mitä voisit tuntea vastoinkäymisiä kokevaa ystävää kohtaan.
Aloita harjoitus rentoutumalla ja tyynnyttelemällä itsesi. Katsele itseäsi peilistä. Voit himmentää valoja tai laittaa
kynttilät palamaan. Katso itseäsi lempeästi ja rakastavasti. Nimeä kehosi osat sanomalla ”Nämä ovat minun hiukseni”,
”Nämä ovat minun käsivarteni” jne. Voit samalla silittää itseäsi ja muistuttaa itseäsi siitä, että kehosi kuuluu sinulle.
Vaihtoehtoisesti voit käydä kehosi läpi sivellen siihen kosteusvoidetta ja samalla miettiä miltä ihosi ja kehonosasi
tuntuvat. Kosketa itseäsi arvostelematta, lempeästi. Halutessasi voit kirjoittaa kokemuksesi ja ajatuksesi ylös.
Kun olet katsonut itseäsi ja ottanut kehosi
haltuusi voit jatkaa tutkimalla genitaalejasi. Voit tehdä tämän myös toisella kerralla.
Asetu makaamaan mukavaan asentoon.
Katso genitaalejasi käsipeilin avulla.
Nimeä sukupuolielimesi eri osat. Voit käyttää apuna anatomian tai biologian kirjoja
tai muita lähteitä. Kun tuntuu sopivalta,
voit myös kosketella itseäsi ja tunnustella
miltä kosketus tuntuu, missä tuntemukset
ovat herkempiä ja mitä alueita on helpompi koskettaa.
Kun olet tutustut itseesi, voitte kumppanisi kanssa jakaa tuntemuksia oman kehon
tutkimisesta. Voitte jatkaa tutkimusmatkaa yhdessä, ja rauhallisessa, mukavassa
asennossa näyttää toiselle oman kehon
eri osia ja kertoa alueiden nimiä. Myös
kumppania avoimesti ja arvostavasti
silmiin katsominen voi olla askel toisen
katseeseen ja näkyväksi tekemiseen.
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Kuunteleva kosketus
Kosketukseen rauhallisesti ja uteliaasti suhtautuminen voi joskus vaatia paljon harjoittelua ja työstämistä, mutta se
on erityisen tärkeää intiimin läheisyyden näkökulmasta. Käytä koskettamisen ja sen vastaanottamisen tutkimiseen
niin paljon aikaa kuin on tarpeen.
Kunnioittavan kosketuksen lähtökohta on avoin suhtautuminen toiseen. Kuuntelemalla toista olettamatta mitään,
voit vahvistaa yhteyttä häneen. Harjoitus vahvistaa myös luottamusta ja turvallisuutta välillänne. Aloita harjoitus
rauhallisessa ja kiireettömässä hetkessä kysymällä kumppaniltasi lupaa koskettamiseen. Kun saat luvan koskettamiseen, laske kätesi hänen olkapäilleen/hartioilleen. Anna kätesi olla paikoillaan 5 minuuttia ja pohdi samalla seuraavia
kysymyksiä itseksesi:
Miltä käsiesi alla tuntuu?
Millaisia lämpötiloja aistit?
Miten toinen reagoi kosketukseesi?
Liikkuvatko kätesi hengityksen tahdissa vai ovatko ne paikoillaan?
Millaisia mielikuvia nousee mieleesi? Mitä ajatuksia mielessäsi liikkuu?
Millaisia tunteita tunnet?
Koskettaessasi kumppaniasi hän voi halutessaan miettiä seuraavia kysymyksiä:
Miltä tuntuu vastaanottaa kosketus?
Miltä itse kosketus tuntuu?
Aistitko lämpötiloja tai liikettä?
Mitä ajatuksia tai mielikuvia nousee mieleesi?
Millaisia tunteita tunnet?
Harjoituksen tekemistä voi helpottaa siitä keskustelu etukäteen. Voitte jutella rajoista ja niiden pitämisestä, harjoituksen etenemisestä ja pohtia sen aikana mahdollisesti heräävistä tunteista. Tämä lisää rentoutta ja luottamusta toisianne kohtaan. Silloin on myös helpompi antaa lupa kosketukseen. Halutessanne voitte vaihtaa rooleja tai kuunnella
kosketuksella toisen eri kehonosia esimerkiksi käsiä tai jalkateriä. Jos haluatte tuoda enemmän intiimiyttä välillänne,
voitte valita myös henkilökohtaisempia kehonosia. Harjoitusta voi soveltaa myöhemmin niin, että molemmilla on
vähemmän vaatteita päällä. Muistakaa, että kumpi tahansa voi keskeyttää harjoituksen milloin tahansa. Rauhallisuus
ja hiljaisuus ovat tärkeä osa tätä harjoitusta.
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Suostumus
Suostumus on kumppaneiden välinen sopimus seksuaalisiin tekoihin osallistumisesta. Suostumus tarkoittaa sitä,
että antaa vapaasti suostumuksen siihen mitä on ehdotettu. Se tarkoittaa myös sitä, että ymmärtää täysin mitä
tulee tapahtumaan ja mitkä sen seuraukset ovat. Jos seksiin ei ole selkeää, vapaaehtoista, johdonmukaista lupaa,
kysymys on seksuaaliväkivallasta ja mahdollisesta rikoksesta. Suostumus on yksi tapa määrittää omat rajat intiimissä suhteessa.
Suostumus tulee kysyä ennen tekoa. Suostumuksen antamiseen on monenlaisia tapoja, mutta aina se on kommunikointia kumppaneiden välillä. Sanoilla annettu lupa erilaisiin seksuaalisiin tekoihin helpottaa kumppaneita kunnioittamaan toistensa rajoja. Suostumus liittyy jokaiseen seksuaaliseen tekoon. Esimerkiksi suuteleminen ei tarkoita
lupaa vaatteiden riisumiseen tai kerran sovittu yhdyntä ei ole automaattisesti lupa seuraavaan. Suostumukseen ei
liity houkuttelu, painostaminen tai kiristys. Toistuvasti kysytty lupa ja siihen lopulta suostuminen ei myöskään ole
aidosti ja vapaasti annettu suostumus, vaan pakotettu. Myöskään ”ehkä” tai hiljaisuus eivät tarkoita luvan antamista.
Päihteiden vaikutuksen alaisena ei välttämättä pysty antamaan suostumusta. Jos kumppani on käyttänyt päihteitä,
on vieläkin tärkeämpää, että suostumus kysytään jokaisesta teosta, ja se on annettu vapaaehtoisesti, selkeästi ja
johdonmukaisesti. Jos kumppani nukahtelee, sammaltaa, ei ole läsnä oleva tai on pahoinvoiva, hän ei ole pystyvä
antamaan lupaa seksiin. Jos ei ole varma kumppanin päihteiden käytöstä, voi kysyä, onko hän riittävän selvä antaakseen suostumuksen. Jos epäilee kumppanin kykyä antaa lupa seksiin, on turvallisempaa jättää se tekemättä.
Seksiä alaikäisen kanssa ei voi perustella suostumuksella.
Suostumuksen voi perua missä vaiheessa tahansa. Paras tapa varmistaa, että seksi sopii toiselle, on jatkuva kommunikointi ja kysyminen. Jos läheisyys ja seksuaaliset teot tuntuvat epämiellyttäviltä tai ne haluaa lopettaa, on tärkeää ilmaista selkeästi, että haluaa toiminnan loppuvan. Jos kumppani vaikuttaa epävarmalta, on tärkeää varmistaa
sopiiko eteneminen hänelle. Kun toiseen luottaa ja olo hänen kanssaan on turvallinen, luvan kysyminen ja antaminen
vahvistavat intiimiyttä ja läheisyyttä. Luvan kysyminen ja antaminen ovat toisen kunnioittamista.
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Luvan voi kysyä esimerkiksi näin:
Voinko suudella sinua? Voinko suudella sinua tänne?
Voinko riisua nämä? Entäpä nämä?
Voinko ____________? Onko ok _________?
Haluatko seksiä, vai haluatko odottaa?
Minusta on ihanaa kun me _________, haluatko sinä sitä?
Tuntuu hyvältä kun sinä _______, haluatko tehdä sitä?
Onko tämä ok?
Haluatko, että lopetan?

Suostumuksen tunnistaa siitä, että kumppaneiden välillä on jatkuvaa vuorovaikutusta seksuaalisten tekojen aikana.
Suostumuksen antamisen jälkeen molemmat ovat innokkaita ja osoittavat ilmeillä ja eleillä halukkuutensa. Toisen
toiveita kunnioitetaan. Luvan voi antaa esimerkiksi näin:

Kyllä.
Haluan kokeilla sitä.
Olen varma.
Älä lopeta.
Haluan vielä lisää_______
Haluan sinun ___________

Jos et ole varma haluaako kumppani enempää, niin voit varmistaa asian kysymällä uudestaan ja kertomalla, että ei
haittaa odottaa ja pitää taukoa, tai voitte tehdä jotain muuta yhdessä. Sinulla ei ole lupaa seksuaalisiin tekoihin,
jos kumppani työntää sinut kauemmaksi tai vetäytyy pois kosketuksesta, pudistaa päätänsä sanoakseen ei, välttää
katsekontaktia kanssasi, ei reagoi kosketukseesi, näyttää surulliselta tai pelokkaalta tai ei riisu itse vaatteitaan.
Kumppanisi on kieltäytynyt seksistä jos hän sanoo esimerkiksi näin:

Ei.
Lopeta.
En halua.
En tiedä.
Ei minun mielestäni.
Tämä ei tunnu hyvältä.
Tuntuu väärältä tehdä näin.
En halua tätä enää.
En ole varma.
Ehkä pitäisi odottaa.
…Tai vaihtaa puheenaihetta.
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Leikkisä kosketus
Leikki ja nauraminen saa ihmisen rentoutumaan. Leikin aikana keho on läsnä ja mieli saa positiivista palautetta
yhdessä olemisesta. Myös parisuhteen yhdessä oloon kuuluvat hassuttelu, leikki ja nauraminen. Se voi olla myös osa
seksuaalisuuden eheytymisen matkaa sekä seksuaalisuutta. Jos leikki tuntuu vieraalta, kokeilkaa voisiko leikkisä kosketus auttaa teitä rentoutumaan ja nauttimaan enemmän toistenne läsnäolosta. Tässä muutamia tehtäviä leikkisän
kosketuksen ja läsnäolon harjoitteluun.
Istu kasvot kumppanin selkää päin. Piirrä sormellasi erilaisia kuvioita hänen selkäänsä ja anna koettaa arvata mitä
piirrät. Voit piirtää myös kirjaimia, ja kumppanisi voi koettaa arvata mitä ne ovat. Voit kirjoittaa myös kumppanisi
kämmenelle tai jalkapohjaan. Vaihtakaa rooleja. Tehkää harjoitus aluksi vaatteet päällä, myöhemmin vaatteita voi
vähentää. Leikin avulla vahvistat läsnäoloa ja tarjoat kumppanille erilaisia ihotuntemuksia.
Istukaa vastakkain sohvalla tai lattialla. Pyydä kumppaniasi koskemaan etusormeesi etusormellaan ja seuraamaan
sen liikettä. Piirrä ilmaan erilaisia viivoja ja kuvioita samalla kun kumppanisi seuraa liikettäsi sormellaan. Voitte välillä
vaihtaa liikkeen eteenpäin viejää. Tämän leikin avulla harjoitellaan myös luottamusta ja päätösten tekemistä.
Sivele päinmakuulla olevaa kumppaniasi pensselillä selästä ja kehon takapuolelta. Voitte samalla laittaa rytmikästä
musiikkia kuulumaan ja sivellä sen tahtiin. Yhden kappaleen aika on sopiva. Vältä intiimejä alueita. Maalaa hänet
mielikuvituksessasi eri väreillä. Voit myös voit myös vieritellä pallolla tai hierontakapulalla ihon pintaa tai kehon
rajoja. Kosketeltavana oleva voi pyytää lopettamaan milloin tahansa. Kun välineellä koskettelu tuntuu turvalliselta
ja hyvältä, voit silitellä ja tassutella kumppaniasi paljain käsin. Tämän harjoituksen avulla harjoittelet läsnäoloa sekä
vahvistat kumppanisi kehotuntumaa ja rajoja. Vaihtakaa rooleja.
Keksikää lisää hassuja ja hauskoja tapoja olla yhdessä ja kosketella toisianne. Esimerkiksi saunoessa voi olla hauskaa
tehdä toiselle muta- tai hunajanaamiot. Toisen käsien tai jalkojen kuivaaminen pyyhkeellä on myös intiimiä ja henkilökohtaista, joka vaatii kuivattavana olevalta luottamusta.
Jos jokin harjoitus tai koskettaminen tuntuu olevan liikaa, voi olla tarpeen jättää se välistä tai muokata itselle
sopivaksi. Seksuaalisuuden eheytymisen matkalla on tärkeää soveltaa harjoituksia itselle sopiviksi, mahdollisesti
lisätä niihin vaiheita, tai palata takaisin helpompaan harjoitukseen. Tärkeintä on se, että olosi tuntuu turvalliselta ja
hallitulta, ja että voit edetä omaan tahtiisi.
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Toipumista hidastavia tekijöitä
Kun haluat työskennellä seksuaalisuutesi edistämiseksi, on hyvä pysähtyä pohtimaan millaisia seksuaalitapoja sinulla on. Jotkut seksuaalitavat voivat olla toipumista hidastavaa, ja oletkin ehkä miettinyt suhdettasi niihin. Esimerkiksi
liiallinen pornon käyttö voi olla vahingoittavaa, jos haluat muuttaa seksuaalitapojasi. Jos seksuaalikäyttäytymisesi sisältää toisia vahingoittavaa ja epäkunnioittavaa toimintaa, tulee ne lopettaa, jotta voit omaksua tilalle toisia ja itseäsi kunnioittavia seksuaalikäyttäytymisen tapoja. Myöskään itsensä vaaraan saattaminen toimimalla vastuuttomasti
tai riskialttiisti ei edistä itsestä huolehtimista tai itsekunnioituksen vahvistumista. Jos huomaat seksuaalitoiminnoissasi pakonomaisia piirteitä tai koet niiden vievän liian ison osan arjestasi, hae apua niiden kanssa selviytymiseen.
Joskus on vaikea tunnistaa omia seksuaalitoimintoja tai tietää ovatko ne itselle hyväksi. Silloin voit harkita niiden
jättämistä tauolle joksikin aikaa, jolloin ne eivät vie energiaasi, ja voit rauhassa pohtia mitä oikeasti haluat itsellesi.
Kirjoita alla olevan taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen seksuaalisuuteesi liittyvä toiminta tai ajatus. Pohdi sen
vierelle edistääkö tapa toipumistasi. Esimerkiksi näin
Seksuaalisuuteen liittyvä toiminta tai asia

En pidä itsetyydytyksestä.			
						
						

Luen paljon tarinoita seksuaalirikoksista.
						

Miksi teen niin? Miten se vaikuttaa eheytymiseeni?

Ei jokaisen tarvi tehdä sitä, saan itse valita.
Toisaalta voisin kokeilla ja sen avulla oppia sietämään koskettamista paremmin ja oppia tuntemaan omia reaktioitani.

Suren kaikkia jotka joutuvat sen kokemaan, itkettää ne kaikki
jutut. Niiden avulla tiedän, että en ole yksin asian kanssa.

						
Ne palauttavat aina mieleen oman kokemuksen ja tuntuu
						
pahalta. Se ei ehkä ole hyväksi minulle, sillä sen jälkeen
						ahdistaa vielä enemmän.

Aloita oma pohdintasi tästä. Kun huomaat, että jokin asia ei edistä eheytymistäsi, pysähdy pohtimaan sitä tarkemmin ja mieti voisitko tehdä jotain toisin.
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Kehon automaattiset reaktiot
Automaattinen kehoreaktio tulee jostain seksuaaliväkivaltatilanteen mieleen palauttavasta vihjeestä. Keho voi
reagoida esimerkiksi hajuun, sanaan, käyttäytymiseen tai jopa äänensävyyn, joka palauttaa välittömästi mieleen
seksuaaliväkivaltatilanteen. Automaattireaktion ollessa päällä voi olla vaikea erottaa nykyhetki menneestä.
Kehoreaktiot voivat tulla hyvin yllättäen, tuntua hallitsevilta ja haitallisilta. Niiden mukana tulevat muistot saattavat
tuntua niin epämiellyttäviltä, että voi tuntua helpommalta kieltäytyä kaikesta seksuaalisuudesta. Kehoreaktiot ovat
vilahduksia menneestä, pieniä muistojen palasia. Usein ne toistuvat kunnes se pieni muiston vilahdus, tunnetila tai
trauma on käsitelty.
Intiimeissä hetkissä toistuvat kehoreaktiot voivat tuntua todella turhauttavilta ja epämiellyttäviltä. Niitä voi kuitenkin työstää ja niistä voi toipua. Ensimmäiseksi tulee pohtia mikä saa automaattisen reaktion aikaan. Onko se jokin
asento, paikka, ääni, kosketus tai oman kehon reagointi? Mitä silloin tapahtuu? Miltä tuntuu, mitä ajattelen? Automaattireaktioiden jäljittäminen voi olla varsinaista salapoliisityötä, mutta sinnikkyys palkitaan. Kun löydät ärsykkeen,
joka saa kehossasi automaattireaktion aikaan, voit alkaa työskennellä sen kanssa. Muista, että tämä hetki tai läsnä
oleva kumppani eivät ole syyllisiä tähän tunteeseen tai reaktioon.
Voit työskennellä automaattisten reaktioiden kanssa seuraavan mallin mukaan. Harjoittele sitä ensin tilanteissa,
jossa kehosi ja mielesi ovat rauhallisia.
• Tiedosta, että sinulla on automaattisia reaktioita.

Pysähdy

• Pysähdy heti, kun koet jotain äkillistä, järkyttävää tai kontrolloimatonta.
• Oleta, että ympäristössä on jokin laukaiseva tekijä.
• Yritä tunnistaa yhteys laukaisevan tekijän ja oman reaktiosi välillä.

• Virittäydy kuuntelemaan kehoasi, mitä siellä tapahtuu?

Rauhoitu

• Rauhoita mielesi ”Minulla ei ole mitään hätää”.
• Rauhoita kehosi hengittämällä rauhallisesti.

• Käytä aistejasi palauttaaksesi itsesi tähän hetkeen.

Vahvista

• Muistuta itseäsi siitä, että kokemasi seksuaaliväkivalta ei tapahdu nyt.
• Muistuta itseäsi oikeuksistasi hyvään.
• Muista, että kehosi kuuluu sinulle.

• Poista laukaiseva tekijä tai poistu sen luota.

Valitse
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• Muuta laukaisevaa tekijää niin, että se ei enää häiritse sinua.
• Hyväksy laukaiseva tekijä ja yritä ymmärtää itseäsi lisää suhteessa kokemaasi
traumaan.
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Nautinnon aika
Nautinto seksuaaliväkivallan kokemusten jälkeen voi tuntua vieraalta ja vaikealta ajatukselta. Seksuaaliväkivaltakokemus saa usein tuntemaan vaikeita ajatuksia itseä kohtaan, mutta itsemyötätunnon avulla voit sallia itsellesi iloa,
tyytyväisyyttä ja nautintoa intiimistä läheisyydestä.
Sinun täytyy myös antaa itsellesi lupa nautintoon. Matkan kohti sitä voi käydä omaan tahtiin, tutkien ja ihmetellen
mikä tuo iloa, mielihyvää tai nautintoa. Pohdi avoimesti suhtautumistasi seksuaaliseen haluun ja tutki lempeästi aistimuksiasi. Seksuaalisuus lähtee kasvamaan, kun annat sille mahdollisuuden, mutta sitä ei voi kiirehtiä. Kunnioittava
ja iloa tuova seksuaalisuus vahvistaa hyvinvointia ja kuuluu jokaiselle. Tärkeitä askeleita seksuaalisuuden vahvistamisessa ovat
1. Kosketusharjoitusten avulla voit pohtia suhdettasi koskettamiseen.
2. Vahvista mielikuvissasi tyytyväisyyttä tuovia seksin tekemisen tapoja, ”Unelmoi ihanasta seksistä”.
3. Anna aikaa suutelemiselle, halailulle ja hyväilylle kumppanisi kanssa.
4. Tutki genitaalialuettasi ja sieltä saamiasi aistimuksia.
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Ohessa Seksuaalisuuden lupalappu. Täytä se itsellesi muistuttamaan siitä, että sinulla on lupa nautintoon ja mielihyvään.

Seksuaalisuuden lupalappu
Kirjoita itsellesi lupa sellaiseen seksielämään kuin haluat.
Minä, _____________________, annan itselleni täyden luvan ilmaista itseäni seksuaalisesti itselleni sopivalla ja toista
kunnioittavalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että voin ilmaista seksuaalisuuttani erilaisilla tavoilla, silloin kuin itse
haluan, ja kenen kanssa haluan, tästä päivästä eteenpäin.
Erityisesti lupaan
• ylläpitää itselleni sopivia ja tarvitsemiani rajoja seksuaalisuudessa
• kuunnella tunteitani kun olen seksuaalisissa suhteissa, ja huolehtia itsestäni tarpeideni mukaan
• nauraa ja iloita seksin aikana
• nauttia omasta kehostani
• olla seksuaalisesti rohkea tai ujo tai jotain ihan muuta
• olla läsnä itselleni kehossani
• sanoa ”kyllä” , ”ehkä” tai ”ei”
• tehdä niitä asioita, mistä en ole koskaan uskaltanut kertoa kenellekään, kuten ______________________________
___________________________________________________________________________________________________
Minulla on oma siunaukseni tähän kaikkeen itseltäni.
Päiväys ja allekirjoitus
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Katse tulevaisuuteen
Menneisyys ja menneet tapahtumat jättävät meihin jälkensä ja kannamme niitä mukanamme. Tapahtumia ei
saa muutettua tai peruttua, mutta omien ajatusten ja tunteiden, tai kehoreaktioiden kanssa voi työskennellä
tarvittaessa. Myös omien turvallisuuden tunteiden tutkiminen ja luottamuksen elementit ihmissuhteissa voivat
vaatia aikaa ja huomiota hyvän elämän rakentamiseksi. Tärkeää on huomata, että olemassa olevaan hetkeen ja siinä
elämiseen voi vaikuttaa.
Elämä ei ole ainoastaan menneisyyttä tai tätä hetkeä, vaan tulevaisuudelle on hyvä suoda oma tilansa. Unelmointi ja
tulevaisuuden tarkastelu vahvistavat tunnetta selviytymisestä ja toiveikkuudesta. Toivo ja toiveikas olo taas tukevat
tunnetta, että huolimatta siitä, mitä on tapahtunut, voi elää hyvää elämää omana itsenä, vapaana menneisyyden
taakoista.
Ota nyt hetki tulevaisuuden unelmoinnille. Mitä asioita toivoisit elämääsi vuoden päähän? Entäpä viiden vuoden
päähän? Millainen toivoisit oman vointisi olevan vuoden päästä? Millaisia ihmissuhteita toivot ympärillesi, kuinka
ylläpidät omaa hyvinvointiasi, mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita? Kirjoita unelmasi alla oleviin palloihin. Voi olla, että
aluksi mieleen tulee vain vähän asioita, mutta voit täydentää kuvaa ajan kanssa. Palloihin mahtuvat kaikenlaiset
unelmat, sekä pienet että isommat. Tekemällä unelmia näkyväksi itsellesi ja myös toisille rakennat niitä todeksi.
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Sanoja kumppanille
Kumppanin tuki on merkittävä seksuaalisen eheytymisen matkalla. Selviytyjä voi kulkea osan eheytymisen matkaa
yksin, mutta osa siitä tehdään kumppanin kanssa. Vaikka seksuaalisuuden haltuunotonmatka on yhteinen ja vaatii
teiltä molemmilta sitoutumista, muista pitää huolta itsestäsi ja omista tarpeistasi. Puolisosi eheytyminen ei ole sinun vastuullasi, vaikka matka on yhteinen. Usein tieto seksuaaliväkivallasta, sen vaikutuksista ja traumasta toipumisesta auttavat ymmärtämään selviytyjää paremmin. Tietoa kannattaa hankkia luotettavista lähteistä.
Seksuaaliväkivaltaa kokenut tuntee tapahtuneesta syyllisyyttä ja häpeää, joka voi estää toipumisen. On tärkeää
sanoa ääneen, että tapahtunut ei ollut hänen syytään. Voit sanoa sen toistuvasti, sillä seksuaaliväkivallan kokemus
voi palata mieleen usein, vaikka sitä ei haluakaan miettiä. Puolisosi tuntema emotionaalinen kipu ja tuska eivät johdu
myöskään sinusta. Syy niihin on aikaisemmissa tapahtumissa, joista hän on toipumassa.
Anna puolisosi edetä toipumisen matkalla omassa tahdissaan. Puhuminen siitä on vaikeaa, joten älä painosta tai vaadi häntä nopeampaan toipumiseen kuin hän pystyy. Joskus voi tulla ulkopuolisuuden tunteita, jos puolison on vaikea
jakaa omia tunteitaan. Muista, että tämä ei ole puolisosi tarkoitus, vaan asiat ovat vielä liian vaikeita. Voit kertoa
hänelle, että olet hänen tukenaan silloin kun hän tarvitsee. Kannusta kumppaniasi hakemaan ammattiapua.
Jos tapahtumien kuuleminen on ahdistavaa ja herättää vaikeita tunteita, voit hakea apua myös itsellesi. Sinulla on
oikeus suojella itseäsi. Kiinnitä huomioita tunteidesi ilmaisuun, ettet huomaamattasi ala suojella puolisoasi omilta
tunteiltasi. Joskus helpottaa puhua asioista muiden kuin oman puolison kanssa. On tärkeää, että pidät perustarpeistasi huolta ja ylläpidät tapojasi rentoutua, levätä ja kokea iloa.
Fyysinen läheisyys voi tuntua vaikealta seksuaaliväkivaltaa kokeneelle, hän voi vetäytyä siitä tai säpsähdellä
kosketusta. On tärkeää, että ilmaiset sanoilla tunteitasi, mutta pyydä myös lupaa koskettaa ja syleillä puolisoasi.
Automaattisten kehoreaktioiden välttely ei edistä toipumista, vaan se, että kohtelet puolisoasi lempeästi ja kunnioittavasti. Vaikeiden kokemusten jälkeen voi viedä pitkänkin aikaa ennen kuin saa takaisin tunteen oman kehonsa
hallitsemisesta ja kontrollista, tai haluaa intiimiä läheisyyttä. On tärkeää tarjota turvallista läheisyyttä, sillä se on
hyvin lohduttavaa ja eheyttävää. Myös puolisosi haluaa vaalia lempeää ja rakastavaa läheisyyttä suhteessanne.
Kumppanin seksuaaliväkivaltakokemukset muuttavat myös sinua. Joudut väistämättä pohtimaan omaa suhdettasi
seksuaalisuuteen, seksiin ja läheisyyteen. Käsityksesi ihmisistä, luottamuksesta ja turvallisuudesta voivat muuttua.
On rohkeaa puhua seksuaalisuudesta, seksuaaliväkivallasta, omista aidoista tunteista ja toipumisen haasteista ääneen. Tämä tulee lisäämään välillänne olevaa luottamusta, turvallisuutta ja yhteisymmärrystä. Vaikka matka voi olla
työläs ja pitkä, se on myös monin tavoin palkitseva, ja myös sinun seksuaalisuuttasi edistävä.
Hyvää matkaa teille molemmille!
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Ajatuksia harjoituksista
ja omasta matkasta
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