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Olen yötyötä tekevä kätilö. Kun olen 
yövuoroissa, mieheni katsoo kotona 
pornoa. Mitä voisin tehdä, kun minusta 
tuntuu, että mieheni elää kokonaan 
omassa maailmassaan, jonka hän on 
luonut pornovideoiden avulla? Joskus hän 
vertaa minua ja meidän seksielämäämme 
pornovideoihin, ja se on minusta tosi 
loukkaavaa. En ole enää missimitoissa 
enkä taivu kummallisiin asentoihin. 
Miten löytyisi meidän oma ja yhteinen 
seksielämämme? Aikaisemmin katsoimme 
joskus yhdessä vähän pornoa esileikkinä, 
mutta nykyään yhteinen katselu on 
kokonaan jäänyt. Tuntuu kuin en olisi enää 
miehelleni tärkeä. Epätoivoinen yökkö

Hyvä yötyötä tekevä kollega
Hyvä kun haet apua. Erilaiset seksuaaliset addik-
tiot ovat melko yleisiä, ja miehillä ne kohdistuvat 
usein pornon katseluun. Pornon katselua on mo-
nenlaista, ja siitä voi olla iloa molemmille, mutta 
silloin asiasta täytyy olla yhteinen sopimus.

Addiktion syntyyn vaikuttavat tekijät ovat yksi-
löllisiä, mutta yksi syy on, että pornoa on nykyään 
netissä saatavilla niin helposti. Addiktioon on hyvä 
saada apua, jos se alkaa häiritä normaalia elämää 
ja, kuten teidän tapauksessanne, parisuhdetta. 

Oletko puhunut miehesi kanssa siitä, mitä tun-
teita hänen pornon katselunsa sinussa herättää? 
Miten yleensä juttelette yhteisistä asioista? Onko 
teillä muuta yhteistä tekemistä? Ovatko miehel-
läsi muut elämän asiat kunnossa – työ, harrastuk-
set, kaverit? Onko elämässänne tapahtunut muita 
muutoksia viime aikoina? Keskusteluyhteyden löy-
täminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Suosittelen miehellesi käyntiä seksuaalitera-
peutilla yksin tai yhdessä kanssasi. Muista, että 
olet edelleen sama ihana nainen, johon miehesi on 
rakastunut. Miehesi elämän haasteet eivät johdu 
sinusta tai sinun työvuoroistasi. Nauti työstäsi ja 
elämästäsi.

Eriikka Sailo
seksuaaliterapeutti 
www.eriikkasailo.com

Kysy seksistä Kätilötalon synnytysvalmennuksen toisella kerralla eräs 
raskaana oleva halusi antaa palautetta. Hän kertoi, että 
olin edelliskerralla koskettanut häntä liian yllättäen ja 

hän koki sen epämiellyttävänä.
Minullahan on lempeät ja rakastavat kädet, ajattelin ensin, 

ja kerron aina mitä käsilläni teen. Sitten pysähdyin pohtimaan. 
Kätilötyössä saa ja joutuu koskettamaan ihmisiä paikkoihin, 
jotka ovat kovin intiimejä: sisätutkimus, ulkotutkimus, ka-
tetrointi ja tipan laitto. Kätilötyössä muutoinkin olen naista 
fyysisesti lähellä: hieron, halaan ja painan kipua helpottavia 
pisteitä. Olen samalla sekä oman että toisen yksityisalueen ra-
jojen sisällä.

Useimmat naiset nauttivat koskettamisesta erityisesti lop-
puraskaudessa ja synnytyksessä, mutta eivät suinkaan kaikki. 
Tähän on varmasti moninaisia syitä. Olipa syy mikä tahansa, 
naisen fyysistä koskemattomuutta on tärkeä kunnioittaa, vaik-
ka koskettajan mielestä tilanne olisi turvaisa ja rauhallinen. Tai 
vaikka koskettaja olisi luotettavien puolella kosketettavan mie-
lestä.

Pohdin myös kuuntelun ymmärtämisen tärkeyttä. Sanat 
kertovat hyvin kapeasti, mitä ihminen tarkoittaa esimerkiksi 
kertoessaan, ettei pidä kosketuksesta. Silloin ymmärtämättö-
myyttään tekee väärin toista kohtaan.

Hankalinta on biologis-hormonaalinen ”jäätyminen” kehon 
reaktiona epämiellyttäviin tilanteisiin.

Jos toinen rentoutuu tai jännittyy oman kosketuksen alla, 
on helppo päätellä, onko kosketus sopivaa. Mutta jos reaktio 
onkin epäreaktio, se jää huomaamatta, vaikka olisi kuinka 
herkkä ja tarkka lempeästä ja kuuntelevasta kosketuksesta. Ja 
koskettaja luulee lukevansa toista.

Toki koskettaminen on kommunikaatiota ja kosketettavan 
tulee kantaa vastuu omien rajojensa ilmaisusta. Mutta jos väli-
tön reaktio on kovin epätyypillinen mutta silti kehon normaali 
rektio, niin miten huomata se itsessään ja ilmaista se toisel-
le? Varsinkin synnytyksen keskellä, jossa on läsnä niin paljon 
muutakin huomiota vievää.

Koskettaminen on myös ihmisten välistä kemiaa. Jonkun 
kosketus on epämiellyttävä ja toisen rauhoittava. Kätilön kos-
ketuksessa sairaalassa on rooli, asema ja valta, jotka asettavat 
koskettamisen eri asemaan kuin doulan tai kanssavaimon kos-
ketus.

Nöyrästi pyysin anteeksi tahdittomuuttani. Näimme myös 
sen hyvän, mitä palautteesta seurasi: Hän pystyi kertomaan 
minulle asian. Yhdessä mietimme, miten tämä synnytyksessä 
on ehkä haasteena ja miten siihen voi parhaiten valmistautua. 
Ja minä sain jälleen oppia, miten olla parempi kätilö.
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