Seksikysymyksiä pariskunnille
Listan on tehnyt seksiblogi Housuitta.com.
(Listaan saatetaan lisätä myöhemmin kysymyksiä, tämä versio on julkaistu 5.1.2020.
Jos haluat jättää palautetta tai kertoa muille vastauksiasi, tee se täällä.)
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Pikkutuhmia seksikysymyksiä
Nämä kysymykset eivät ole kovin yksityiskohtaisia, joten jos seksiasioista ei juurikaan ole suhteessanne vielä puhuttu,
näistä on helppoa aloittaa. Jos olette jo pitkään olleet yhdessä ja seksistä on puhuttu melko avoimesti, nämä kysymykset
voivat olla hieman tylsiä. Rohkeimmat voivat toki käyttää näitä ihan ystäväpiirin kesken pullonpyörityksessä, koska
monista selviää lyhyellä kyllä/ei-vastauksella, jos ei tarkemmin halua kertoa. ;)

1. Minkä ikäisenä olet suudellut ensimmäisen kerran?
2. Minkä ikäisenä olet harrastanut ensimmäisen kerran seksiä toisen ihmisen kanssa?
3. Mihin vuorokauden aikaan harrastat mieluiten seksiä?
4. Mikä on ennätyksesi sen suhteen, montako kertaa olet harrastanut seksiä saman päivän
aikana?
5. Mikä on pisin aika, kun olet ollut harrastamatta mitään seksiä viimeisen kahden vuoden
aikana?
6. Harrastatko itsetyydytystä?
7. Miten määrittelisit seksuaalisen suuntautumisesi? Oletko koskaan harrastanut seksiä samaa
sukupuolta olevan kanssa?
8. Kuinka monen ihmisen kanssa olet harrastanut seksiä elämäsi aikana?
9. Oletko koskaan harrastanut seksiä saman päivän aikana useamman kuin yhden kumppanin
kanssa (eri kerroilla)?
10. Onko sinulla koskaan ollut ”friend with benefit”?
11. Mikä on ollut mukavin paikka, jossa olet harrastanut seksiä? Entä epämiellyttävin?
12. Oletko koskaan pettänyt (ollut uskoton) elämäsi aikana?
13. Onko peniksen koolla sinulle väliä? Oletko tyytyväinen oman peniksesi kokoon?
14. Milloin olet viimeksi harrastanut seksiä toisen ihmisen kanssa?
15. Kuinka usein harrastat/haluaisit harrastaa seksiä per viikko?
16. Milloin olet viimeksi harrastanut seksiä yksin eli itsetyydyttänyt?
17. Koetko olevasi hyvä sängyssä? Miksi/miksi et?
18. Suuseksi vai yhdyntä, jos vain toisen saa valita?
19. Kuunteletko tai haluaisitko kuunnella jonkinlaista musiikkia seksin aikana?
20. Mikä asia on mielestäsi suurin turn on?
21. Entä mikä on pahin turn off?
22. Oletko koskaan vienyt jonkun henkilön neitsyyttä/poikuutta?
23. Tykkäätkö puhua tuhmia sängyssä?

24. Näetkö usein seksiunia / milloin olet viimeksi nähnyt seksiunta?
25. Koetko olevasi enemmän ”kinky” vai "vanilja"?
26. Mikä on noloin seksikokemuksesi tai onko sellaisia ollutkaan?
27. Oletko lähetellyt seksiviestejä? Kenen kanssa?
28. Oletko koskaan harrastanut puhelin- tai nettiseksiä?
29. Katsotko pornoa? Yksin ja/vai kumppanin kanssa?
30. Luetko seksinovelleja? Entä seksiblogeja?
31. Kuinka tärkeänä pidät seksiä?
32. Voisitko harrastaa yhden illan juttuja?
33. Miten reagoisit, jos kumppanisi olisi pettänyt?
34. Oletko harrastanut seksiä koskaan autossa?
35. Kuulutko kymppikerhoon eli oletko harrastanut seksiä lentokoneessa?
36. Oudoin tai muuten kiinnostava paikka, jossa olet harrastanut seksiä toisen kanssa?
37. Harrastatko seksiä mieluummin valot päällä vai valot pois päältä?
38. Tykkäätkö suudella seksin aikana?
39. Lyhyt vai pitkä esileikki?
40. Mikä/millainen on ollut paras tai eniten mieleen jäänyt seksikertasi?
41. Onko jokin seksimuoto mielestäsi yli- tai aliarvostettua?
42. Oletko koskaan harrastanut seksiä selvästi vanhemman / nuoremman henkilön kanssa?
43. Oletko osallistunut koskaan seksibileisiin / käynyt seksiklubilla?
44. Nukutko alasti?
45. Oletko harrastanut naku-uintia?
46. Oletko koskaan stripannut tai haluaisitko?
47. Jos voisit valita vain yhden seksiasennon loppuelämän ajaksi, mikä se olisi?
48. Haluatko harrastaa seksiä kuukautisten aikana?
49. Omistatko seksileluja tai oletko käyttänyt koskaan?
50. Oletko koskaan kokeillut tantraseksiä?
51. Kumpi kiihottaa enemmän: tissit vai peppu?
52. Kumpi kiihottaa enemmän: isot vai pienet rinnat?
53. Oletko koskaan jäänyt kiinni harrastaessasi seksiä?
54. Suostuisitko lehdessä julkaistaviin alastonkuviin, jos sinulle maksettaisiin 5000e?

55. Kerro lyhyesti, mitä mieltä olet avoimesta suhteesta.
56. Teetkö sinä useammin aloitteen seksiin kuin kumppanisi?
57. Tykkäätkö puhua tuhmia sängyssä?
58. Haluaisitko saada minulta alastonkuvan?
59. Jos voisit nyt koskettaa minua yhteen kohtaan, mikä se olisi?

Monenlaisia seksimieltymyksiä
Tämä lista sisältää monenlaisia seksikysymyksiä, joissa täytyy uskaltautua kertomaan jo hieman tarkemmin
mieltymyksistään kuin ensimmäisen listan kysymysten kohdalla. Aiheena mm. suuseksi ja seksiasennot. Jos
olette jo pitkään yhdessä ollut pariskunta ja olette keskustelleet avoimesti seksistä, voi olla, että tiedätte jo
hyvin toistenne vastaukset. Muista olla rehellinen (ja muista suhtautua toiseen kunnioittavasti, vaikka et olisi
asiasta samaa mieltä)!

1. Millaisena koet seksielämäsi tällä hetkellä? Onko se tyydyttävää vai kaipaisitko jonkinlaisia
muutoksia?
2. Kaipaatko seksielämältä monipuolisuutta/vaihtelevuutta?
3. Onko sinulla jonkinlaisia huonoja seksikokemuksia?
4. Missä menee pettämisen rajat nykyisessä suhteessamme?
5. Kuvaile, millainen on mielestäsi hyvä esileikki.
6. Mikä on varmin keino saada sinut kiihottuneeksi?
7. Jos mietit seksiasentoja, oletko mieluummin päällä vai alla?
8. Kerro 1-2 lempiseksiasentoasi.
9. Tuleeko mieleesi yhtään seksiasentoa, jota et ole vielä kokeillut, mutta haluaisit kokeilla?
10. Oletko hiljainen vai äänekäs seksissä? Kiihottaako toisen ääntelyt seksin aikana?
11. Tykkäätkö puhua tuhmia sängyssä? Anna esimerkki, millaista tuhmaa puhetta saisi olla.
12. Oletko koskaan itkenyt nautinnollisen seksin seurauksena? Millainen tilanne oli?
13. Oletko mielestäsi hyvä heittäytymään seksissä? Saako seksi mielestäsi olla hauskaa
aikuisten leikkiä?
14. Onko jotain sellaista seksiin liittyvää asiaa, jota haluaisit kokeilla (mutta et siis ole koskaan
vielä tehnyt)?
15. Mikä on mielestäsi tuhmin juttu, mitä olet ajatellut kumppanistasi/seksistä kumppanisi
kanssa?
16. Kumman haluaisit tekevän aloitteen seksiin?
17. Hyväiletkö mielelläsi kumppaniasi käsin/sormilla?
18. Mitä mieltä suuseksistä antavana, entä vastaanottavana osapuolena?
19. Jos saisit valita vain toisen, annatko vai vastaanotatko mieluummin suuseksiä?
20. Saako mies laueta suuhun tai kasvoille? Jos suuhun, nieletkö vai syljetkö? Tai jos olet mies,
haluatko laueta naisen kasvoille/suuhun?
21. Kiihottaako ajatus siitä, että mies nuolisi naisen alapäätä sen jälkeen, kun mies on lauennut
naisen sisälle?
22. Kiihottaako sinua ajatus, että mies laukeaisi johonkin muuhun kohtaan kehoa, esimerkiksi
vatsalle tai pepulle?
23. Kiihottaako sinua ajatus siitä, että nainen nuolisi miehen penistä yhdynnän jälkeen?

24. Mitä mieltä olet 69-asennosta suuseksiä harrastaessa?
25. Koetko kiihottavana, että kumppani olisi kasvojesi yläpuolella / istuisi naamasi päällä ja
antaisit siinä suuseksiä? / Kiihottaisiko sinua istua kumppanin kasvojen päällä?
26. Kiinnostaako ns. syväkurkku-suuseksi?
27. Oletko koskaan herättänyt kumppaniasi suuseksillä tai kädellä hyväillen? Haluaisitko kokea
sellaisen?
28. Mitä mieltä olet ”tissipanosta” (rintojen väliin paneminen)?
29. Haluaisitko ottaa seksileluja mukaan makuuhuoneleikkeihin, jos niitä vielä et ole käyttänyt?
30. Kiinnostaako isokokoisten seksivälineiden työntäminen naisen sisään (emättimeen)?
31. Entä kiinnostaako fistaus? Nainen: montako sormea haluaisit sisääsi (emättimeen)?
32. Haluatko katsoa kumppania silmiin harrastaessasi seksiä vai katseletko mieluummin
intiimialueita?
33. Tunnetko mustasukkaisuutta, jos toiset katsoisivat minua himoiten?
34. Kiihottaako ryhmäseksi ja voisitko harrastaa sitä tosielämässä?
35. Oletko koskaan ihastunut sellaiseen, johon ei olisi saanut?
36. Oletko koskaan harrastanut seksiä työkaverisi kanssa?
37. Oletko koskaan harrastanut seksiä sellaisen henkilön kanssa, jonka kanssa se on ollut
epäsopivaa?
38. Jos olisi pakko valita, harrastaisitko seksiä mieluummin itseäsi selvästi vanhemman vai
nuoremman kanssa?
39. Oletko koskaan ottanut alastonkuvia itsestäsi? Oletko lähettänyt sellaisen jollekulle tai
julkaissut niitä jossakin?
40. Oletko harrastanut seksiä koskaan suihkussa? Entä esimerkiksi järvessä?
41. Missä paikassa haluaisit päästä harrastamaan seksiä?
42. Oletko maksanut koskaan seksistä? Entä oletko koskaan ottanut maksua seksistä?
43. Oletko koskaan pukeutunut vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin? Miksi ja miltä se tuntui?
44. Oletko koskaan käyttänyt ruokia (esim. kermavaahto) seksileikeissä?
45. Pidätkö raskaana olevaa naista kiihottavana?
46. Oletko koskaan harrastanut seksiä silmät peitettynä? Miltä ajatus siitä tuntuu?
47. Mikä on mielestäsi hulluin asia, mitä olet tehnyt seksissä?
48. Mitä et ikinä suostuisi tekemään seksiin liittyen? Kerro yksi asia, joka ensimmäisenä tulee
mieleen.
49. Onko sinulla jonkinlaista fetissiä?
50. Kiihottaako jalkojen palvominen (foot worship)?
51. Onko sinulla mielessä jokin roolileikki, jonka haluaisit toteuttaa?

Kysymyksiä itsetyydytyksestä, kehosta ja vaatteista
Tältä listalta löydät kysymyksiä masturbointiin, kehon eri osiin ja mieleiseen vaatetukseen löytyviä
kysymyksiä.

1. Miten suhtaudut itsetyydytykseen (ilman kumppanin läsnäoloa)? Harrastatko itse ja mitä
ajattelet siitä, jos kumppanisi harrastaa?
2. Kuinka usein harrastat itsetyydytystä, jos harrastat? Milloin viimeksi olet masturboinut?
3. Muistatko, minkä ikäisenä olet aloittanut itsetyydytyksen?
4. Kiihottaako sinua ajatus siitä, että katselisit toisen itsetyydytystä? Haluaisitko siis katsoa
minua, kun hyväilen itseäni? Kiihottaako sinua ajatus siitä, että toinen katselisi sinun
masturbointiasi siihen osallistumatta?
5. Jos harrastat itsetyydytystä, katsotko sitä tehdessäsi usein pornoa vai käytätkö mielikuviasi?
6. Masturboitko mieluummin sormilla vai käytätkö seksileluja apuna?
7. Mikä on mielestäsi ”oudoin” asia, mitä olet tehnyt itsetyydytykseen liittyen?
8. Entä mikä on julkisin tai muuten mieleen jäänyt paikka, jossa olet harrastanut
itsetyydytystä?
9. Mistä kohdasta pidät eniten kehossasi? Entä kumppanisi kehossa?
10. Minkä kehon alueen koskettamisesta pidät eniten, jos intiimialueita ei lasketa mukaan?
11. Mitä kohtia kehossasi toivoisit suudeltavan?
12. Millainen on suhteesi karvoitukseen? Sheivaatko ja minkälaisesta intiimialueen
karvoituksesta eniten itse tykkäät itselläsi ja kumppanillasi?
13. Onko kehossasi jotain kohtaa, mitä haluaisit muokata plastiikkakirurgialla?
14. Kuvaile kumppanin kehoa 2-4 sanalla.
15. Nimeä joku hyvännäköinen julkisuuden henkilö.
16. Jos saisit valita, millaiset (päällys)vaatteet pukisin nyt?
17. Entä millaiset alusvaatteet ovat mielestäsi seksikkäät?
18. Jos mietitään seksiä, toivoisitko päällä olevan mieluummin seksikkäät alusvaatteet vai
kokonaan alasti?
19. Haluaisitko harrastaa jonkinlaisia roolileikkejä siten, että niissä olisi oikeanlaiset asusteet
mukana? (Esim. hoitajan puku.)
20. Millaiset kengät ovat seksikkäät?
21. Kiihottaako kumiin/lateksiin pukeutuminen?
22. Onko orgasmin saaminen sinulle helppoa? Millä eri tavoilla saat orgasmin?
23. Kuvaile, millaiselta orgasmi tuntuu.
24. Mikä on helpoin keino saada sinulle orgasmi?
25. Oletko koskaan saanut monia peräkkäisiä orgasmeja?

26. Mies: oletko koskaan saanut orgasmeja ilman ejakulointia?
27. Onko squirttaaminen kiihottava asia? Nainen: oletko sinä koskaan ejakuloinut eli
”squirtannut”?
28. Oletko koskaan feikannut orgasmia? Miksi?
29. Oletko koskaan harrastanut tai haluaisitko kokeilla edgingiä (eli sellaista, että henkilöä
kiihotetaan useita kertoja aivan orgasmin rajoille ja sitten pysäytetään hetkeksi, kunnes taas
jatketaan)?
30. Oletko koskaan saanut oikeasti orgasmia unissasi?

Kysymyksiä seksileluista ja pornon katsomisesta
Tämä lista sisältää laajasti kysymyksiä seksivälineistä ja niiden käytöstä. (BDSM-kategoriaan luokiteltavista
seksivälineistä löydät tarkemmin kysymyksiä omasta listastaan.)

1. Oletko käyttänyt koskaan seksileluja yksin? Entä kumppanin kanssa?
2. Mitä seksileluja omistat?
3. Mitä seksileluja haluaisit ottaa mukaan yhteisiin leikkeihin?
4. Mikä on mielestäsi paras seksilelu ja miksi?
5. Haluaisitko harrastaa seksiä huoneessa, jossa olisi peilejä?
6. Haluaisitko tyydyttää kumppania seksileluja käyttämällä? Esim. naisen tyydyttäminen
klitoriskiihottimella tai hieromasauvalla ja miehen tyydyttäminen esimerkiksi tekovaginalla
tai muilla stimulaattoreilla.
7. Seuraavassa on lueteltuna lista erilaisista seksileluista. Mitä niistä olet käyttänyt ja mitä
haluaisit käyttää? Onko listalla sellaisia leluja, joita et haluaisi makuuhuoneleikkeihin?
1. dildo ilman vibraa
2. hieromasauva eli dildo vibralla
3. wand-tyylinen hieromasauva
4. vibrallinen klitoriskiihotin
5. imevä klitoriskiihotin (esim. satisfyer pro tai womanizer)
6. geisha-/treenikuulat
7. penisrengas
8. anaalitappi
9. anaalihelmet
10. eturauhaskiihotin
11. strap on -dildo
12. tekovagina tai muu miehen peniksen tyydyttämiseen tarkoitettu väline
13. penispumppu
14. penisjatke
15. vaginapumppu
16. nännipumppu
17. panokone
18. spekula

19. etäohjattavat seksilelut
20. pumpattavat seksilelut
8. Oletko koskaan käyttänyt seksikeinua, tukivaljaita tai esimerkiksi ratsastustuolia seksissä?
Haluaisitko?
9. Katsotko pornoa ja kuinka usein? Katsotko mieluummin yksin vai yhdessä kumppanin
kanssa?
10. Oletko tai oletko joskus ollut mielestäsi pornosta riippuvainen?
11. Millaista pornoa mieluiten katsot eli lempipornokategoriasi?
12. Katsotko jotain sellaista pornoa, jota et kehtaisi toiselle kertoa?

Kysymyksiä, joiden aiheena fantasiat, ekshibitionismi ja ryhmäseksi
Tältä listalta löydät kysymyksiä, jotka liittyvät yleisesti seksifantasioihin. Tarkempia kysymyksiä löytyy myös
ryhmäseksiin, ekshibitionismiin ja voyerismiin liittyen.

1. Kuvaile jokin sellainen seksifantasia, jota mietit usein. Onko se sellainen, jonka voisit
toteuttaa tosielämässä vai onko se kiihottava vain mielikuvissa?
2. Jos voisit harrastaa kenen tahansa kanssa seksiä, kuka se olisi?
3. Oletko koskaan fantasioinut jostakusta toisesta silloin, kun olet harrastanut seksiä
kumppanisi kanssa?
4. Oletko koskaan fantasioinut seksistä samaa sukupuolta olevan kanssa?
5. Oletko koskaan fantasioinut esimerkiksi työkaveristasi tai opettajastasi?
6. Onko sinulla mielestäsi epäsopivia fantasioita?
7. Mikä on mielestäsi kinkyin seksifantasiasi?
8. Onko sinulla ollut raiskausfantasioita?
9. Oletko koskaan fantasioinut seksin harrastamisesta julkisella paikalla tai oletko
harrastanutkin? Mitä julkisia tai puolijulkisia paikkoja olet miettinyt? Yksin vai kumppanin
kanssa?
10. Kiihottaako ajatus, että joku näkisi, jos harrastaisit seksiä (puoli)julkisella paikalla?
11. Oletko koskaan harrastanut seksiä siten, että joku tarkoituksella katsoo? Tai oletko sinä
katsellut, jos joku/toinen pariskunta on harrastanut?
12. Entä haluaisitko katsella salaa toisten seksin harrastamista?
13. Oletko koskaan kosketellut itseäsi niin, että lähellä oleva ei ole tiennyt sitä?
14. Oletko koskaan kuvannut videota itsetyydytyksestä tai harrastaessasi seksiä kumppanin
kanssa? Onko kiihottavaa ajatella jonkun kiihottuvan näkemästään?
15. Oletko koskaan harrastanut seksiä webkameran kuvatessa?
16. Kiihottaako ryhmäseksi fantasiana?
17. Oletko kokeillut ryhmäseksiä koskaan tosielämässä? Oletko ollut ns. kolmantena pyöränä
mukana vai oletko harrastanut kumppanisi kanssa?
18. Mitä ajatuksia parinvaihto herättää?
19. Mitä mieltä isommista seksiorgioista?
20. Millaisella kokoonpanolla haluaisit harrastaa ryhmäseksiä tai olet jo harrastanut?

21. Mitä mieltä olet tuplapenetraatiosta (penis emättimessä ja toinen anuksessa) tai
triplapenetraatiosta (lisäksi nainen antaa myös suuseksiä yhdelle miehelle)? Haluaisitko
osallistua fantasioissa tai tosielämässä?
22. Voisitko olla sivustakatsojana, kun kumppani harrastaa seksiä toisen kanssa? Tai entä jos
kumppani harrastaa seksiä jonkun muun kanssa niin, että itse ei ole paikalla? Kiihottaako
siis cuckold?

Kysymyksiä anaali- eli peppuseksistä
Toiset eivät halua ajatellakaan anaaliseksiä, toiset taas pitävät sitä kiihottavimpana seksimuotona.
Anaaliseksistä tulee helposti ensimmäisenä mieleen vain yhdyntä peniksellä peräaukkoon, mutta se on
paljon muutakin.

1. Oletko harrastanut jonkinlaista anaaliseksiä? Miltä se tuntui?
2. Kiihottaako sinua nykyisin ajatus anaaliseksin harrastamisesta?
3. Jos harrastat anaaliseksiä, koetko sen olevan nautinnollista vai teetkö sitä lähinnä siksi, että
haluat miellyttää kumppaniasi?
4. Kiihottaako anaaliseksi pornossa? Minkälainen anaaliporno sinua kiinnostaa?
5. Kiihottaisiko sinua koskea sormella kumppanin peräaukkoa?
6. Kiihottaisiko sinua, jos sinun peräaukkoasi koskettaisiin sormella?
7. Oletko käyttänyt koskaan pientä/keskikokoista anaalitappia tai muuta anaalilelua itselläsi?
Tuntuiko se hyvältä? Jos et ole käyttänyt, voisitko kokeilla?
8. Miehille myydään eturauhasen kiihottamiseen tarkoitettuja stimulaattoreita, jotka asetetaan
siis anaaliin. Mitä ajatuksia tai kokemuksia niistä?
9. Mitä kokemuksia tai ajatuksia sinulla on anaaliyhdynnästä, joka tapahtuu peniksellä?
10. Mitä kokemuksia tai ajatuksia sinulla on anaaliyhdynnästä, jossa käytetään strap-on eli
vyödildoa?
11. Mitä mieltä rimmingistä eli siitä, että peräaukkoa hyväillään kielellä? Haluaisitko kokeilla
antavana tai vastaanottavana, jos kokemuksia ei vielä ole?
12. Montako sormea uskaltaisit työntää anaaliin?
13. Kiihottaako sinua ajatus isojen dildojen työntämisestä anaaliin? Oletko kokeillut tai
haluaisitko kokeilla mahdollisimman ison lelun saamista anaaliin?
14. Mitä mieltä anaalifistauksesta?
15. Kiihottaako ajatus tuplapenetraatiosta (naisen emättimessä & anaalissa on penis/dildo)?
16. Onko sinulla pelkoja anaaliseksiin liittyen?
17. Koetko, että ennen anaaliseksiä olisi suoritettava suolihuuhtelu vai riittääkö normaali
vessakäynti? Haluatko käyttää kondomia anaaliseksissä?
18. Mitä mieltä olet ”ATM”:stä (eli peniksen/lelun vienti anaalista suoraan suuhun)?
19. Mitä mieltä olet peräruiske (enema) -leikeistä eli jonkin nesteen laittamisesta peräsuoleen ja
sen ”ulostamisesta”?

Kinkyt seksikysymykset (BDSM)
Oletko mielestäsi kinky? Tältä listalta löydät yksityiskohtaisempia kysymyksiä mm. sadomasokismiin liittyen.
Jos olette aloittelijoita, tällä kysymyslistalla pääsette hyvin alkuun miettiessänne sitä, mitä kaikkea bdsmleikkinne voisivat sisältää.

1. Oletko kiinnostunut BDSM:stä eli esimerkiksi sitomisesta, alistamisesta, alistumisesta,
kivun tuottamisesta tai sen vastaanottamisesta?
2. Oletko mielestäsi ennemmin alistuva vai dominoiva vai pystytkö kenties olemaan
kumpaakin? Minkälaisessa laajuudessa voisit alistua tai alistaa toista?
3. Oletko harrastanut koskaan sitomista (bondage) tai haluaisitko kokeilla sellaista? Millaisilla
tavoilla toivot sinut sidottavan? Kädet, jalat, rinnat,...?
4. Oletko sadistinen tai masokistinen? Nautitko eroottisesta kivusta? Millä tavalla toivot kipua
tuotettavan? Piiskaamalla vai esimerkiksi nipistimillä?
5. Jos piiskaaminen kiinnostaa, mitä välineitä haluat käyttää ja mihin kohtaan kehoa? (Esim.
kädellä, ruoskalla, raipalla, kepillä, …)
6. Haluaisitko kokea alistamista myös muullakin tavoin kuin fyysisesti? Kiihottaako
nöyryyttäminen?
7. Kiihottaako, että mies panisi naista rajusti suuhun, emättimeen tai anaaliin? Entä
kiihottaako, jos nainen panisi miestä rajusti lelujen avulla?
8. Haluatko kipua jalkoväliisi ja millä tavalla? (Eli mies: Haluatko, että penistäsi ja kiveksiäsi
kidutettaisiin? (CBT) / Nainen: Haluatko, että pilluasi kidutettaisiin? (pussy torture))
9. Haluaisitko tai oletko jo kokeillut strap on -dildoja osana alistamisleikkejä (joko jalkoväliin
tai esim. suuhun kiinnitettävää)?
10. Kiihottaako eritteillä leikkiminen? Esim. saisiko mies ottaa spermaa sormiinsa ja käskeä
nuolemaan ne tai saako nainen käskeä nuolemaan alapäätään, kun mies on lauennut sisään?
11. Miten koet rimmingin eli anaalin nuolemisen?
12. Kiihottaako fistaaminen tai suurten lelujen käyttäminen emättimeen tai anaaliin? Arvioi,
kuinka ison (halkaisija) lelun uskaltaisit ottaa sisääsi.
13. Mitä mieltä olet orgasmien kontrolloinnista? Entä kiinnostaako sinua esim. vessakäyntien
kontrollointi?
14. Oletko fantasioinut koskaan siveysvyön käyttämisestä?
15. Mitä mieltä olet pissaleikeistä? Voisitko olla antavana tai vastaanottavana osapuolena? Entä
muut eriteleikit?
16. Mitä mieltä olet hengityksen rajoittamisesta?
17. Seuraavassa luetellaan tarkemmin lisää joitakin erilaisia kinkyjä seksiasioita. Mitkä niistä
kiinnostavat sinua ja mitä olet jo kokeillut? Mitä et missään tapauksessa haluaisi kokeilla?
Jos olet switch eli voit olla sekä dominoiva että alistuva, kerro kummassa roolissa haluat
kyseistä asiaa.

1. Läpsäiseminen poskelle seksin yhteydessä
2. Hiuksista vetäminen
3. Päälle sylkeminen
4. Sormien työntäminen suuhun
5. Nipistimien käyttö nänneihin
6. Nipistimien käyttö sukupuolielinten alueella
7. Kahleiden tai käsirautojen käyttäminen
8. Sitominen köysillä
9. Sitominen teipillä
10. Levitintankojen käyttäminen sitomisessa
11. Suukapulan/suupallon käyttäminen
12. Silmälaput tai esimerkiksi huppu koko pään peitoksi
13. Häpyhuulten levittimet
14. Spekula emättimeen tai anaaliin (reiän levittäminen)
15. Suun levitin
16. Enemaleikit (esim. veden laittaminen anaaliin)
17. Pureminen
18. Kaulapannan käyttäminen
19. Kumppanin käyttäminen huonekaluna
20. Sähköstimulaatiolelut
21. S/m-kynttilät (kuuman vahan tiputtaminen iholle)
22. Neulojen laittaminen
23. Veitsen käyttäminen / viiltely
24. Chilin, inkiväärin tai muun polttavan aineen käyttäminen
25. Jääpalojen laittaminen iholle
26. Kutittaminen
27. Dilataatiosauvat/plugit (virtsaputkeen)
28. Sanallinen alistaminen, esim. nimittely huoraksi
18. Mitä mieltä olet (piilo)alistamisesta julkisilla paikoilla, esimerkiksi kulkeminen ulkona, kun
sisälle asetettu anaalitappi, kaulassa kaulapanta tms.?
19. Onko sinulla jonkinlaisia tiettyjä roolileikkitoiveita, joihin sisältyy valtasuhteita? Esim.
cuckold, pet play, nuori tyttö ja vanhempi mies (age play), sihteeri ja pomo,
raiskausfantasiat, tms.

