
Housuitta.com / lomaketta saa jakaa vapaasti

Nimi: ______________   Pvm: __________

Seksuaaliset mieltymykset
– lomake, jonka pohjalta voit keskustella kumppanisi kanssa avoimesti seksuaalisuudesta

1. Tulosta kaksi lomaketta, molemmille osapuolille omansa. Täyttäkää lomakkeet tämän 
jälkeen rehellisesti omassa rauhassa. Listan tarkoituksena on auttaa kartoittamaan 
seksuaalisuuteen liittyviä asioita, joista joidenkin ihmisten voi olla vaikeaa aloittaa 
keskustelemaan muuten vain. Lisäksi jotkin listan asiat saattavat antaa vinkkejä uusista 
kiinnostavista tavoista harrastaa seksiä! Lomake on tehty heteropareja ajatellen, mutta jotkin
kohdat skippaamalla/muokkaamalla sopii toki muillekin.

2. Kuinka hyvin tunnetkaan kumppanisi mieltymykset? Täyttäkää halutessanne 
lomakkeeseen myös toisenlaisilla merkinnöillä, mitä arvelet kumppanisi vastaavaan 
kyseisiin kohtiin. Tämän kohdan voi ohittaa, mutta sen toteuttaminen voi olla 
mielenkiintoista pidemmissä suhteissa, jos haluatte tietää, miten hyvin arvioitte toistenne 
mielenkiinnon kohteita.

3. Käykää lopuksi kohdat läpi, vertailkaa vastauksianne ja keskustelkaa. Onko teillä 
joitain yhteisiä toiveita, joista ette ole koskaan aiemmin jutelleet? Voisitko sinä kokeilla 
jotakin, mitä kumppanisi kovasti haluaisi kokeilla? Hyvinvoivissa parisuhteissa tulisi voida 
keskustella kaikista asioista, vaikka mielipiteet olisivat erilaisia. Ethän siis tuomitse toisen 
toivomuksia, vaikka ne sinusta kuulostaisivatkin epämiellyttävältä etkä niitä suostuisi edes 
kokeilemaan. 

4. Säilyttäkää lomakkeet turvallisessa paikassa. Täyttäkää uudet lomakkeet esimerkiksi 
vuoden tai useamman vuoden päästä – onko jokin muuttunut?

Lomakkeessa käytettävä asteikko 1-5. 
Tarkoitus on vastata sen perusteella, mitä on valmis tekemään oikeasti eikä vain esimerkiksi 
fantasioissaan.

1. Ei kiitos! En halua kokeilla tätä koskaan (tai olen jo kokeillut tätä enkä enää koskaan
halua uudelleen).

2. Mieluiten ei. Asia ei juurikaan kiihota minua, mutta voin mahdollisesti toteuttaa 
kumppanini niin halutessa.

3. Ei aiheuta suuria tuntemuksia suuntaan eikä toiseen. Voisi siis olla osa 
seksielämääni, mutta minua ei harmita, vaikka en tällaista koskaan harrastaisi.

4. Tämä kiinnostaa minua ja voisin mielelläni joskus kokeilla/harrastella kyseistä asiaa.

5. Kyllä, kiitos! Tämä kiihottaa minua erityisesti. (Olen erittäin halukas kokeilemaan, 
jos on vielä jäänyt kokeilematta.)

* merkitse esimerkiksi tähdellä ne, joista erityisesti haluaisit keskustella



A. Yhdynnät, suuseksi & itsetyydytys

- Millaisena koet seksielämäsi tällä hetkellä? Valitse yksi vaihtoehto.
[  ] Seksielämäni on täysin tyydyttävää. En kaipaa mitään lisää.
[  ] Seksielämäni on melko tyydyttävää, mutta kaipaan seksiä useammin tai monipuolisemmin. 
[  ] Seksielämäni on melko tyydyttävää, mutta kaipaan joitakin muutoksia.
[  ] Seksielämäni ei ole tyydyttävää. En saa seksistä sitä, mitä kaipaisin.

Vapaa sana / muu vastaus: _____________________________________________________

- Miten suhtaudut itsetyydytykseen (ilman kumppanin läsnäoloa)? Valitse yksi vaihtoehto.
[  ] Harrastan itsetyydytystä ainakin joskus.
[  ] En harrasta itsetyydytystä, mutta kumppanini itsetyydytys ei häiritse minua.
[  ] En harrasta itsetyydytystä enkä pidä ajatuksesta, että kumppanini harrastaisi itsetyydytystä.

Vapaa sana / muu vastaus: _____________________________________________________

* Seuraavissa kohdissa huomio on emättimeen ja penikseen kohdistuvissa tyydytystavoissa. Anaaliseksiä 
käsitellään erikseen osiossa B ja seksileluja tarkemmin osiossa D. 

1 2 3 4 5

Tavallinen emätinyhdyntä peniksellä

Kumppanin tyydyttäminen sormilla 

Fistaus emättimeen

Kumppanin tyydyttäminen seksileluja 
käyttämällä (naisen tyydyttäminen esim. 
hieromasauvalla tai klitoriskiihottimella / miehen 
tyydyttäminen esim. tekovaginalla)

Isojen dildojen työntäminen emättimeen

Itsetyydytys kumppanin katsellessa 
(sormin)

Itsetyydytys kumppanin katsellessa 
(lelujen avulla)

Suuseksin antaminen

Suuseksin vastaanottaminen

”Syvä kurkku” -suuseksi

Nainen: Sperman nieleminen 

Mies: oman sperman nuoleminen esim. 
naisen alapäästä

Nainen: peniksen nuoleminen yhdynnän 
jälkeen

Spermat naisen kasvoille

- Mitkä ovat lempiasentojasi yhdyntöjä ajatellen? ________________________________________

- Mitkä ovat lempiasentojasi suuseksiä ajatellen? _________________________________________



B. Anaaliseksi

1 2 3 4 5

Omaan peppuun kohdistuva sormettaminen
tai pienten lelujen käyttäminen

Kumppanin peppuun sormettaminen tai 
pienten lelujen käyttäminen

Anaaliyhdyntä peniksellä naisen peppuun

Nainen panee strap-on- eli vyödildolla 
miestä

Isojen lelujen työntäminen omaan peppuun

Isojen lelujen työntäminen kumppanin 
peppuun

Anaalifistaus vastaanottavana

Anaalifistaajana toimiminen

Rimming eli kumppanin peräaukon 
nuoleminen 

Rimming vastaanottavana

C. Ryhmäseksi yms.

- Voisitko harrastaa seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa (tai vastakkaista sukupuolta olevan 
kanssa, jos nyt suhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa)?
[  ] En. En ole kiinnostunut seksuaalisesti lainkaan samasta sukupuolesta.
[  ] Ehkä, ainakin mielenkiinnosta voisin kokeilla.
[  ] Kyllä, olen kiinnostunut seksuaalisesti molemmista sukupuolista. 

- Voisitko ajatella, että harrastaisitte seksiä (tavalla tai toisella) myös muiden kuin toistenne kanssa?
[  ] En. (Voit hypätä osioon D.)
[  ] Ehkä.
[  ] Kyllä. Se on suuri haaveeni.

1 2 3 4 5

Ryhmäseksi (kolmantena mies)

Ryhmäseksi (kolmantena nainen)

Ryhmäseksi (toisen pariskunnan kanssa) 

Nainen kaksoispenetraation (penis 
emättimessä ja toinen anuksessa) kohteena / 
Mies kaksoispenetraatiossa osallistujana

Sivustakatsojana, kun kumppani harrastaa 
seksiä toisen kanssa

Seksin harrastaminen jonkun toisen kanssa 
niin, että kumppani vain katselee vieressä 

Kumppani harrastaa seksiä jonkun muun 
kanssa niin, että itse ei ole paikalla



D. Pornon katsominen, seksilelut, yms.

- Miten suhtaudut pornoon?
[  ] Porno on ok. Katson ainakin satunnaisesti (myös) yksin.
[  ] Porno on ok. En kuitenkaan ole kiinnostunut katsomaan sitä itse.
[  ] En katso itse pornoa enkä pidä ajatuksesta, että kumppanini sitä katsoisi.

Vapaa sana / muu vastaus: _________________________________________________________

1 2 3 4 5

Pornon katsominen yhdessä

Etäseksi web-kameran välityksellä

Puhelinseksi

Valokuvaus / videon kuvaaminen
(itse kuvassa)

Valokuvaus / videon kuvaaminen
(kumppani kuvassa)

Omien intiimikuvien tai -videoiden 
julkaiseminen

Seksitarinoiden kertominen toiselle 
esim. esileikkinä (kerron itse)

Kumppani kertoo seksitarinoita

Tuhmien puhuminen seksin yhteydessä 
(kumppani puhuu minulle)

Rastita seuraavaksi ne lelut, joita haluaisit käytettävän itseesi ja mitä haluaisit käyttää kumppaniisi. 
Jos et ole varma, kirjoita ”ehkä”. Kirjoita ”ei” niiden lelujen kohdalle, joita et haluaisi missään tapauksessa 
käyttää.

Minuun käyttäminen Kumppaniin käyttäminen

dildo ilman vibraa

dildo vibralla

wand-tyylinen hieromasauva

klitoriskiihottimet

anaalitappi 

anaalihelmet

eturauhaskiihotin

strap-on-dildo

geishakuulat

penisrengas

tekovagina

penispumppu

vaginapumppu

penisjatke

panokone



E. BDSM

1 2 3 4 5

Yleisesti kivun kokeminen 
(vastaanottavana)

Yleisesti kivun tuottaminen kumppanille

Yleisesti alistamisen kohteena oleminen

Yleisesti kumppanin alistaminen 

Sanallisen nöyryyttämisen kohteena olo

Kumppanin nöyryyttäminen sanallisesti

Bondage/sidontaleikit (sidottavana) 

Kumppanin sitominen

Hengitykseni kontrollointi

Kumppanin hengityksen kontrollointi

Kumppani kontrolloi orgasmejani

Kumppanin orgasmien kontrollointi

Rastita seuraavaksi ne lelut, joita haluaisit käytettävän itseesi ja mitä haluaisit käyttää kumppaniisi. 
Jos et ole varma, kirjoita ”ehkä”. Kirjoita ”ei” niiden lelujen kohdalle, joita et haluaisi missään tapauksessa 
käytettävän.

Minuun käyttäminen Kumppaniin käyttäminen

piiska, ruoska, tmv.

nipistimet / pyykkipojat

käsiraudat

köydet

sähköstimulaatiolelut

suukapula/suupallo

silmälaput

huppu pään peitoksi

s/m-kynttilät (= kuuma vaha)

neulat

spekula (emättimeen)

spekula (anaaliin)

siveysvyö

chili / inkivääri / muu polttava

dilataatiosauvat 
(virtsaputkeen)



- Tuleeko mieleesi muita seksileluja, joita haluaisit kokeilla? ________________________________ 

____________________________________________________________________________________

F. Muita sekalaisia (mm. roolileikit ja fetissit)

1 2 3 4 5

Seksi julkisella paikalla (kun ei juurikaan 
todennäköisyyttä tulla nähdyksi)

Seksi toisten katsellessa

Seksibileisiin osallistuminen

Roolileikit yleisesti *

Strippaaminen (itse strippaajana)

Strippaaminen (kumppani strippaajana)

Tantraseksi

Pukeutuminen kumiin/lateksiin (itse)

Pukeutuminen kumiin/lateksiin 
(kumppanin pukeutuminen)

Ruokien käyttäminen leikeissä (esim. 
kermavaahto)

”ATM” eli peniksen/lelun vienti anaalista 
suoraan suuhun

Enema (peräruiske) -leikit; itse ruiskeen 
vastaanottajana

Enema (peräruiske) -leikit; kumppani 
vastaanottajana

Pissaleikit (pissaaminen toisen päälle tmv.)

Pissaleikit (kumppani pissaa päälleni tmv.)

Muut eriteleikit (mikä? ______________)

* Minkälaisista roolileikeistä olet kiinnostunut? _____________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Tässä lomakkeessa kyseltiin siitä, mitä haluaisit tehdä oikeassa elämässä. Onko sinulla fantasioita, 
joista haluaisit kertoa kumppanillesi, vaikka et oikeasti niitä haluaisikaan toteuttaa?
[  ] Kyllä.
[  ] Ei.


