
Tietopaketti C

Naisen sukupuolielimet

Suuret ja pienet häpyhuulet
Pehmeät ihopoimut, jotka suojaavat
klitorista, virtsaputken suuta ja emätintä.

Klitoris
Pieni, noin herneenkokoinen ihonyppylä. Kun 
klitorista kosketaan ja hierotaan, se saa  
kehon tuntemaan mielihyvää. Mielihyvä 
voi tuntua pistelevältä, lämpimältä ja 
mukavalta. Tämä tunne voi voimistua ja 
saavuttaa huippunsa. Tätä sanotaan orgasmin 
saamiseksi tai ”tulemiseksi”.

Virtsaputken suu
Pieni reikä virtsaputken päässä, 
mitä pitkin virtsa poistuu virtsarakosta.

Emätin
Emätin eli vagina on yhdystie kohdun ja ulkoisen 
kehon välillä. Kuukautisvuoto poistuu emättimen 
kautta. Emättimen aukko on joustava ja 
suurempi kuin virtsaputken suu. 
Emätin itsessään on noin 10 cm pitkä
joustava putki. Naisen kiihottuessa emätin 
kostuu. Yhdynnässä erektiossa oleva penis 
viedään naisen kostuneeseen emättimeen.

Immenkalvo
Hyvin hento rengasmainen side-
kudospoimu, joka suojaa
osittain emätintä. Immenkalvo 
saattaa revetä tytön kasvaessa,
urheilusuorituksessa tai esim.
ensimmäisessä yhdynnässä.  

Peräaukko
Aukko, josta uloste poistuu.
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Tietopaketti C

Miehen sukupuolielimet

Kivespussi
Pehmeä ihosäkki, joka suojaa ja ympäröi kahta
luumun muotoista kivestä. Se laajenee lämpimässä
ja kutistuu kylmässä (esim. kylmässä vedessä)
pitääkseen kivekset tasaisessa lämpötilassa.

Kivekset
Kiveksiä on kaksi ja ne ovat pienen pallon tai 
luumun muotoisia. Niitä suojaa kivespussi.
Tavallisesti toinen kiveksistä roikkuu 
alempana kuin toinen. Murrosiässä kivekset
alkavat tuottaa siittiöitä.

Penis
Putkimainen elin, joka muodostuu pehmeästä
kudoksesta. Virtsa ja siemenneste kulkevat
peniksen läpi virtsaputkea pitkin. Peniksessä on paisu-
vaiskudosta, jonne pakkautuva veri saa aikaan peniksen 
jäykistymisen ja kovettumisen pojan tai miehen
kiihottuessa. Tätä kutsutaan erektioksi. Peniksen päätä 
kutsutaan terskaksi ja se on miehen tuntoherkintä
aluetta. Peniksen koskettelu ja hieronta tuottaa mielihyvää
ja tämä tunne voi voimistua ja saavuttaa huippunsa orgasmissa.
Orgasmiin liittyy usein (ei aina) siemensyöksy, jossa
peniksen lihakset supistuvat rytmisesti ja työntävät 
siemennestettä ulos peniksestä (=ejakulaatio).

Virtsaputken suu
Virtsaputken päässä oleva pieni reikä, josta 
virtsa ja siemenneste tulevat ulos. Virtsa-
putki alkaa virtsarakosta. Virtsaputkeen liittyvät
myös siemenjohtimet, jotka lähtevät lisä-
kiveksistä.

Esinahka
Siittimen päällä on joustava nahka, jonka 
terskan peittävää ulointa osaa kutsutaan
esinahaksi. Esinahka peittää terskan
kokonaan tai osittain..

Peräaukko
Aukko, josta uloste poistuu. Kuva: Panu Helanterä
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