
Ensimmäinen yhdyntä -kertomukset 

 

ANNEN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ 

 

Annen äiti oli kuollut ja hän kasvoi isänsä kanssa. Anne oli tapaillut tätä 

poikaa noin kolme kuukautta ennen kuin he menivät koulun järjestämälle 

hiihtolomalle. 

 

ANNE: Hän oli lukiossa samassa koulussa kuin minä. Me mentiin yhdessä 

lomalle hiihtämään ja laskettelemaan. Se oli mahtavaa, koska me näimme 

toisiamme, saimme puuhailla yhdessä ja tehdä kaikkea mukavaa. SE ei ollut 

mikään suuri ”myytti”, vaan osa suhdetta, joten eka kerta ei ollut mikään 

traumaattinen kokemus. 

 

HAASTATTELIJA: Nautitko seksistä? 

A: Kyllä, mutta se on kakspiippuinen juttu. Jos sitä makaa selällään ja ajattelee 

shoppailua, niin jossakin mättää. Siinä täytyy olla se jokin. Molempien on 

nautittava siitä. Se oli aina tärkeää minulle alusta saakka. Tiesin ystävieni 

menevän ulos vanhempien miesten kanssa ja he pelkäsivät sanoa EI tai 

ehdottaa jotakin, koska tyyppi oli vanhempi. He eivät myöskään tunteneet 

olevansa oman kehonsa herroja. He eivät olleet varmoja niistä muutenkaan. 

Tunteet… orgasmi… se oli paljon toisen miellyttämistä, ei niinkään nautintoa 

heille itselleen. Kaikki tehtiin vain kumppanin vuoksi. 

 

H: Oliko helppoa saada mitä halusit? 

A: Se on tullut helpommaksi, pystyin puhumaan mistä tahansa viimeisimmän 

poikaystäväni kanssa, kuten ”minä nautin siitä kun teet tällä tavalla…” ja hän 

sanoi okei, tehdään niin. Voit sanoa että ”en oikein nauti tästä” tai ”en tunne 

tätä niin kuin voisin tuntea.” Mutta et voi mennä sanomaan ”katsos voisit 

tehdä näin…” ellei sinulla ole luottamusta suhteeseenne. 
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H: Käytitkö ehkäisyä ensimmäisellä kerralla? 

A: Kyllä alusta saakka. Se oli yhteinen päätös. Olin hieman huolissani, enkä 

halunnut tulla raskaaksi. En halua mennä virran vietävänä ja sitten huomata 

äkkiä olevani raskaana, ja hän sanoi että se on okei, ja niin me käytettiin 

kondomia. Myöhemmin aloitin pillerit. Se oli monestakin eri syystä. Ensinnäkin 

lisävarmuudeksi ja toiseksi helpottaakseni kuukautisiani, mutta olen aina 

pitänyt huolen siitä, että käytämme myös kondomia. 

 

H: Käytit E-pillereitä ja kondomia yhtä aikaa. Miksi teit niin? 

A: Varmistaakseni, etten tule raskaaksi. Minulla on kokemuksia kondomin 

rikkoutumisesta ja pois liukumisesta. 

 

H: Neuvoiko joku sinua käyttämään kahta ehkäisymenetelmää yhtä aikaa? 

A: Ei, itse asiassa luin siitä jostain. Keskustelin siitä isäni kanssa. Vaikka emme 

tule aina kauhean hyvin toimeen, meillä on tosi rehellisiä keskusteluja.    

 

SUHDE KESTI 6 KK 
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MARJAN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ 

 

Marja on 16-vuotias. 

MARJA: Tapasin Ripan uudenvuoden aattoyön juhlissa… Hän on 19-vuotias. 

SIIHEN meni 10 kuukautta. Hän ei painostanu mua tai mitään sellaista, koska 

en oikeastaan halunnu vaan… aikoi jättää sen siihen, ja jos mä kerran 

päätän, että se on niin että Ripa ei pakota minua tai tee mitään vastoin minun 

tahtoa tai mitään sellaista …mut 10 kuukauden päästä. 

 

HAASTATTELIJA: Olit päättänyt? 

M: Joo 

 

H:   Puhuitteko ehkäisystä etukäteen?  

M:  Puhuttiin siitä silloinkin, mut Ripa ei oikein tykkää siitä koska siinä on niin 

paljon häsläystä. 

 

H: Miltä sinusta tuntui kun rakastelitte? 

M: Mahtavalta. 

 

H: Siis nautit siitä? 

M: No joo joo. 

 

H: Käytittekö ehkäisyä? 

M: Ei. 

 

H: Käytättekö nyt? 
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M: Ei, ei mitään… koska siinä on niin paljon häsläystä niitten kumien kaa ja 

kaikkee. Ripan mielestä on niin suuri riski että kortsu hajoo ja se sano et se 

tietää millo se tulee, joten se vetää vehkeensä veke enne sitä. 

 
H: Oletko tyytyväinen siihen? 

M: Mä luotan Ripaan… 

 
H: Tuo menetelmä on aika riskialtis, eikö? 

M: Tiedän. Mut Ripan mielestä jos jotain tarvitaan, niin mun pitäis alottaa 

pillerit tai jotain sellasta ja mä en oikein halua alottaa niitä.  

 
H: Miksi, huolestuttaako pillereissä joku asia? 

M: Joo. Mä luulen et niissä on jotai terveysriskejä, ku niissä on niitä hormoneja 

tai jotai sellasta. Me ollaan oltu yhessä jo vuos ja kolme kuukautta. Mä luulin 

aluks et tää olis vaan tälläne lyhyt suhde. Mut päivä kerrallaa niinku sanotaan. 
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KATRIN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ 

 

KATRI: Siitä on nyt vuosi. 

 
HAASTATTELIJA: Halusitko seksiä? 

K: En tiedä. Se vain tapahtui. En oikein ajatellut mitään, se vain tapahtui. 

Menimme bileisiin ja sen jälkeen yhden tytön luo… Me jäätiin sinne yöksi ja se 

vain tapahtui. 

 
H: Olitteko humalassa? 

K: Minä en ollut. 

 
H: Olitko halunnut menettää neitsyytesi sitä ennen? 

K: En tai oikeastaan kyllä. Koska olimme koulussa ja siellä oli näitä tyttöjä, 

jotka olivat olleet monen kanssa sängyssä ja toisia, jotka jäivät vähän jengin 

ulkopuolelle. Mulla oli hyvä kaveri, joka on mua 12 päivää nuorempi. Hänen 

päämääränsä oli neitsyytensä menettäminen. Me soiteltiin toisillemme ja 

kyseltiin ”no ootko tehnyt sen?” ja sitten hän teki sen ja sanoi minullekin ”mä 

hoidan sut” mutta mä sanoin sille, että mä teen sen ite sit ku mua se huvittaa. 

Se oli niin ku leikkiä, mutta kuitenkin jotenkin vakavaa. Silloin tunsin, että mun 

on tehtävä se. 

 
H: Juttelitteko ehkäisystä etukäteen? 

K: Ei koska se vaan tapahtui. Jos olisimme tapailleet tai jotain niin ehkä sitte. 

Mut nyt se vaan tapahtu, enkä ajatellut sitä sillä hetkellä. Niin ja mulla on ollut 

E-pillerit. 
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H: Miltä se tuntui kun rakastelitte? 

K: Mielestäni se oli pettymys. Kaikki mun kaverit ja muut tytöt puhu siitä kun se 

tapahtui ja kuinka hienoo se oli, mutta mun mielestä se ei ollut mitään niin 

erikoista. 

 

H: Käytittekö ehkäisyä? 

K: Ei. Tai no käytinhän mä pillereitä. Mutta en sen vuoksi, vaan lääkäri 

määräsi ne mulle  kuukautiskipuja varten. Ja sitten me vaan satuttiin olemaan 

sängyssä, ku me mentiin niitten bileitten jälkeen yhen kaverin luo yöksi. 

 
H: Jos et olisi käyttänyt E-pillereitä muista syistä, niin luultavasti ette oli 

käyttäneet mitään ehkäisyä? 

K: Luultavasti ei, koska se oli eka kerta. Ei me sitä mitenkään suunniteltu. 

 
H: Mitä suhteellenne tapahtui? 

K: Se kesti kuusi viikkoa. Ja mua ärsytti se mitä hän teki, koska hän oli mun 

kanssa todella vain siitä yhdestä syystä. Se vaan lopahti. 
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KARIN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ 

 

Kari oli seurustellut tyttöystävänsä kanssa kuusi kuukautta. 

 
KARI: Se oli yksi myöhäinen ilta kun me halailtiin ja semmoista ja sain 

ajatuksen siitä ja mä itse asiassa tein aloitteen. Se oli sillein kun mun käsi alko 

vähän vaeltamaan ja sitten hänen ja sitten se alkoi kehittymään siitä. Sitten me 

juteltiin siitä ja mietittiin, millo meillä olisi tilaisuus tehdä se, niin tai itse asiassa 

se oli meidän eka tilaisuus tehdä se. Mut me ei kuitenkaan tehty sitä, vaan 

puhuttiin siitä. Sit se sano että ”mitä jos mä satun tulee raskaaks.” Mä sanoin 

sille hommaavani kortsuja. Sen jälkeen se sanoi: ” jos onnistut hankkimaan 

niitä, niin sitten etsitään joku rauhallinen paikka.”  

 

Niinpä mä menin käymään apteekissa. Vähän hermostutti kassalla ostaa 

paketti kondomeja, mutta mä sain ostettua ne ja kävelin ulos apteekista. Sitte 

mä luin ohjeet niistä ja sillei. Kyllä mä tiesin että pitää käyttää ehkäsyä ku mun 

siskokin käyttää E-pillereitä ja se on aina vaahdonnu, että on pidettävä huolta 

ittestä. Joten siitä se lähti… enkä mä olis sitä tehny ilman ehkäsyä… mä olin 

aina pitäny sitä (ehkäsyä) niin kun osana seksiä. 

 

Sitte me vaan mentiin yläkertaan ja vedettiin verhot eteen ja alettiin halailleen 

ja pussailleen. Sitte me riisuttiin toisilta vaatteet. Mä olin aika hermostunu ku 

se oli mulle tai meille eka kerta. Me vaan oltiin siinä samassa asennossa koko 

ajan, eikä se kyllä kauaa kestäny. Kumin laittaminen kesti melkein kauemmin 

ku itse tapahtuma. Mä olin tosi hermostunu ja sydän hakkas miljoonaa… 

kaikki oli niin uutta ja mielikuvat filmeistä oli antanu vähän toisellaisen kuvan 

siitä. Ja sit yhtäkkiä ”no siinä se nyt sitten oli ja nyt se on tapahtunu.” 



Ensimmäinen yhdyntä -kertomukset 

 

HAASTATTELIJA: Miltä se tuntui jälkeenpäin. 

K: Siinäkö se oli. Siinä oli se ekakerta. Kyllähän se tuntu tuolla alapäässä 

jotenkin erilaiselle kun enne tai no emmä sitä tiiä kuiteski kauhee häsläys siitä. 

Kaikilla on hirveet jutut ja paineet siitä ekasta kerrasta, mut emmää sitä tajuu 

et miks sille pitää laittaa niin paljon painoarvoa. 

 
H: Miltä se tuntui fyysisenä kokemuksena? 

K: Kyllä se kai aika samalle tuntuu kun on masturboinu, mutta jotenkin se 

ihminen on niin ku läheisempi kuin ennen. Poika saa kait orgasmit sen 

lopussa joka tapauksessa. Joten ei sitä kai niin kokemuksena voi eritellä. Se on 

vaan niin erikoista, että siinä tuntuu että on lähempänä toista ja vartalot on 

niin lähekkäin. 

 
H: Käytittekö ehkäisyä? 

K: Vastahan mä kävin apteekissa ostamassa kumeja, mut siinä tilanteessa mä 

ajattelin että missäköhän ne ohjeet taas sitten olikaan. Kyllä sen kumin päälle 

laittaminen oli vähän outoa ja ehkä vaikeeta ekalla kerralla. Niin ja toinen 

vaan istuu siinä sängyllä odottamassa että mitä tässä nyt sitten tapahtuu. 

Olinhan mä vähän paniikissa siitä. 

 
H: Etkö ollut harjoitellut sen päälle laittoa aiemmin? 

K: En. Ohjeissa se näytti ihan helpolta, mutta se olikin itse asiassa aika 

vaikeaa. Mä luulen että useimmat ihmiset on samaa mieltä mun kaa. 

 
 

H: Pyysikö hän ettet kertoisi kenellekään että olitte olleet yhdessä sängyssä? 

K: Se oli selvää alusta lähtien (hänkään ei kertonut kenellekään). 
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H: Mietitkö siinä vaiheessa, että olit tai et ollut neitsyt enää?  

K: Niin kyllähän se täytyy tunnustaa, että kyllä se vähän huolestutti kun oli yhä 

neitsyt. Mutta iltaisin suihkussa kun sitä mietti niin jotenki sitä tajus jälkeenpäin, 

että ei se mikään ongelma ole… 

 

SUHDE KESTI VIELÄ NOIN VUODEN 
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TOMMIN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ 

 
TOMMI: Olin seurustellut hänen kanssaan pari viikkoa. Puhuin siitä hänelle ja 

hän tapasi sanoa että ”odota” ja sitten noin viikkoon hän ei sanonut mitään ja 

minä olin juuri pääsemässä pälkähästä. Mutta sitten eräänä iltana yritin laittaa 

kättäni alas sinne ja päädyimme juuri siihen. En ollut juurikaan juonut sinä 

iltana. 

 
HAASTATTELIJA: Sanoiko hän etukäteen mitään ehkäisystä? 

T: Ei, hän vain sanoi, että on parempi ettei hän tule raskaaksi ja että katso 

mitä teet tai jotain sinnepäin. 

 
H: Oliko helppo saada se sisään  

T: Ei todellakaan… Huomasin etten saanut sitä seisomaan ekakerrallani ja 

silloin meinasin repiä pelihousuni ja lopetin… Nousin istumaan ja hän nousi 

istumaan ja laittoi käsivartensa ympärilleni ja sitten alas. Ei se häntä haitannut, 

luulen että se tiesi että tää on ekakerta. En kertonut sitä kuitenkaan hänelle. 

 
H: Tunsitko itsesi noloksi? 

T: Todella… ihan torveksi koska en saanut sitä seisomaan ja mitä hän kertoisi 

ystävilleen minusta!! 

 
H: Käytittekö mitään ehkäisyä? 

T: Ei, en ole ikinä käyttänyt eläissäni kondomia enkä usko niihin. 

 
H: Tulitko hänen sisäänsä sillä kerralla vai veditkö sen ulos? 
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T: Joo, tulin hänen sisäänsä. 

 
H: Kerroitko kenellekään että olitte olleet sängyssä? 

T: Joo, kerroin pikkuserkulleni, koska hän aina kysyi, että olenko saanut. 

 
H: Tiesivätkö muut että olit neitsyt siihen aikaan? 

T: Ai kaverit vai? Ei!! Et sinäkään kertoisi ystävillesi mitään tuollaista. Ei sitä 

halua kuulla haukuttavan neitsyeksi! 

 
H: Näitkö häntä enää sen jälkeen? 

T: Me oltiin yhdessä pari päivää sen jälkeen… Sain mitä halusin. Se tosin luuli 

omistavansa mut sen jälkeen ja se sai mut kyllästymään häneen. Hän luuli 

saavansa mut koska me oltiin tehty se. Ihan kuin olisin ollut sille velkaa jotain. 

Se varmaan luuli että meistä tulisi pari tai jotain sellaista.   

 



Ensimmäinen yhdyntä -kertomukset 

 

TANELIN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ 

 
TANELI: Mulla oli oikeastaan vain yksi vakavasti otettava tyttöystävä, ja me 

seurusteltiin noin kuusi tai seitsemän kuukautta ja se tapahtui noin 1,5 vuotta 

sitten… ei me oikeastaan suunniteltu sitä. 

 
HAASTATTELIJA: Olitteko jutelleet siitä aiemmin tai oliko kumpikaan yrittänyt 

saada toista suostumaan siihen ja toinen sanonut ei? 

T: Ei siinä ollut mitään painostusta… se vaan tapahtui. 

 

H: Olitteko humalassa? 

T: Ei oltu, se vain tapahtui. 

 

H: Puhuitteko etukäteen ehkäisystä? 

T: Ei. 

 

H: Olitteko hyväilleet toisianne paljon ennen sitä? 

T: Joo jonku verran, ja sitten se siitä silleen niinku lähti vaan etenemään. 

 

H: Oliko teillä ollut aiemmin tilanteita, missä olitte hyväilleet toisianne intiimisti 

ja kiihottuneet, mutta ette kuitenkaan olleet menneet sen pidemmälle? 

T: Ei, se oli vaan se yksi kerta. Minun mielestä ikäkysymys pitäisi tehdä 

ihmisille paljon selvemmäksi ja tärkeämmäksi, siitä pitäisi puhua ihmisille että 

elä harrasta nuorena seksiä. Minä taatusti kadun sitä. Mulle se on tosiasia, 

että olen tehnyt sen ja olin niin nuori ja jotenki koko hommasta jäi semmonen 

olo, että kaikki vaan meni jotenki itestään, ihan ku en olis voinu pysäyttää tai 
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jotai… se vain tapahtu. Eikä missään tilanteessa sitä oltu suunniteltu tai mitään 

sellaista. 

 

H: Käytittekö ehkäisyä? 

T: Ei, ja se oli se iso juttu. Kumpikaan meistä ei ollut edes ajatellut sitä. 

 

H: Kerroitteko siitä kavereillesi jälkeenpäin? 

T: Ei, en kertonut siitä kenellekään. Ainoo kuka tietää asiasta on siskoni. 

 

H: Entä mitä suhteelle tapahtui sen jälkeen? 

T: No, me oltiin silloin sängyssä ja sitten me erottiin melko pian sen jälkeen… 

Ehkäpä juuri sen vuoksi. Luulen, että se meni niin, koska kumpikaan meistä ei 

ollut valmis siihen, se vaan tapahtui. En tiedä miten sen selittäisin, mutta 

molemmat tunsi sen jälkeen eri tavalla. Minä olin niin nuori enkä ollut valmis 

vielä siihen. Olisin ollut valmis vielä odottamaan kunnes olin pystynyt 

käsittelemään sen paremmin. Meillä oli todella hyvä suhde ja sitten me 

mentiin sänkyyn, ja koska kumpikaan meistä ei sitte ollukaan siihen oikeen 

valmis, niin se tavallaan järkytti meitä ja me erottiin… En tiiä, meistä ei 

varmaan kummastakaan tuntunu, että oltais tunnettu enää samalla tavalla 

toisiamme kohtaan. 

 

H: Oletko nähnyt häntä enää? 

T: Kyllä, ollaanhan me samassa koulussa, mutta en oikeastaan puhu hänelle 

enää. Saatan kulkea hänen ohitseen käytävällä ja hymyillä, mutta ei sen 

enempää. Hän on minua vuotta vanhempi, joten ruokalassa ja käytävillä 

saatetaan nähdä.  
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H: Luuletko, että hän on pahoillaan tapahtuneesta? 

T: Luulen, että me molemmat olemme. Tiedän ainakin, että minä olen. En ole 

varma, miten hän sen koki, koska emme ole puhuneet siitä mitään 

jälkeenpäin. Mielestäni se oli se ongelma koska olimme niin nuoria, eikä me 

oikein edes osattu tai haluttu puhua siitä, mutta sitten se tilanne jotenkin meni 

silleen, että päädyttiin sekstaileen.   
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