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984/Lomake 18: mies, 20, seurustelen, homo
Kerro ensimmäisestä seksikokemuksestasi samaa sukupuolta olevan kanssa: 13
vuotiaana ihastuin luokkamme parhaimman näköiseen poikaan, joka oli myös yksi
kavereistani. me oltiin molemmat erittäin kokeilunhaluisia ja selitettiin toisillemme ettei
yhdessä masturbointi tee meistä "homoja". ja siinä sitten sohvalla vedettiin toisiamme käteen.
pikkuhiljaa yhteiset hetket menivät vielä pidemmälle. uskaltauduttiin myös ottamaan suihin,
muttei koskaan ihan loppuun asti.
Mitä ajattelet siitä nyt? hauska muisto.
Kuvaile, minkälainen on ollut paras seksikokemuksesi samaa sukupuolta olevan
kanssa: seksi on parhaimmillaan silloin kun molemmat on a] riittävän läheisiä
uskaltautuakseen ilmaista omia halujaan vapaasti tai b] ventovieraita joille rankka seksisessio
on pelkkää vapautunutta seksiä.
Homomiehet, heteronaiset, biseksuaalit: Miksi tunnet vetoa miehiin? ne niin vahvoja ja
komeita... välillä jopa hauskoja. heh heh
Jos seurustelet, kuvaile kumppaniasi ja rakkaussuhdettanne: suhteemme on yhtä ylä ja
alamäkeä. emme ota kaikkia parisuhteen "sääntöjä" niin vakavasti ja pystymme nauramaan
tyypillisimmille roolijaoille. me vain ollaan yhdessä, koska halutaan olla yhdessä eikä yritetä
liikaa.
985/Lomake 29: nainen, 41, avoliitossa, homo
Kerro ensimmäisestä ihastumisestasi samaa sukupuolta olevaan: Ihastuin ihmiseen ja se
vei mukanaan, olimme tunteneet jo jonkin aikaa ja tiesin hänet lesboksi.
Kerro ensimmäisestä seksikokemuksestasi samaa sukupuolta olevan kanssa: Olimme
seurustelleen lyhyen aikaa kun saimme mahdollisuuden viettää yön yhdessä ja seksi tuntui
luonnolliselta ja nautin siitä heti ensimmäisellä kerralla enemmän kuin yhdenkään miehen
kanssa.
1512/Lomake 1791: nainen, 43, -, lesbo
Jos sinulla on kokemuksia sekä naisista että miehistä, kuvaile niiden eroavaisuuksia:
Nainen on aistillisempi, mies suoraviivaisempi. Toisaalta miehet ovat reilumpia ja suorempia.
Kerro ensimmäisestä ihastumisestasi samaa sukupuolta olevaan: Olin ihastunut
useampaankin luokkatoveriini, en vain tiennyt miestä oli kyse. Mutta ensimmäinen "suuri"
ihastus muutti koko maailmankatsomukseni. Suutelimme ja tajusin että tätä se on. Emme
koskaan alkaneet seurustella mutta olemme yhä hyviä ystäviä.
Kerro ensimmäisestä seksikokemuksestasi samaa sukupuolta olevan kanssa: Se oli
yhden yön juttu eikä kovin hyvä mutta auttoi avamaan polkua eteenpäin. Hän oli paljon
kokeneempi ja vanhempi kuin minä.
Mitä ajattelet siitä nyt? Ihan ok.
Kuvaile, minkälainen on ollut paras seksikokemuksesi samaa sukupuolta olevan
kanssa: Nykyisen tyttöystäväni kanssa joka viikko.
Lesbot, heteromiehet, biseksuaalit: Miksi tunnet vetoa naisiin? En osaa selittää, se vaan
tuntuu läheisetlä ja kiehtovalta.
Jos seurustelet, kuvaile kumppaniasi ja rakkaussuhdettanne: Elämäni nainen. Olen
seurustellut usein mutta nyt ensimmäistä kertaa voin sanoa seurustelun parantavan elämäni
laatua.
1513/Lomake 1794: nainen, 26, sinkku, lesbo
Jos sinulla on kokemuksia sekä naisista että miehistä, kuvaile niiden eroavaisuuksia:
Mielestäni erot johtuvat enemmän henkilöstä kuin sukupuolesta. Voisi kuitenkin sanoa, että
naisen kanssa helpommin muodostuva henkinen suhde nostaa naisten välisen kokemuksen
miehen kanssa koetun yläpuolelle.
Kerro ensimmäisestä ihastumisestasi samaa sukupuolta olevaan: Varhaisteininä olin
monasti poikien lisäksi ihastunut tyttöihin, mutta koska en voinut kuvitellakkaan olevani

lesbo, en tunnistanut sellaisia tunteita. Ensimmäinen oikea ihastuminen tapahtui 14vuotiaana. Näin kauniin ja kiinnostavan tytön discossa, ja oivalsin itsekin olevani lätkässä.
Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Surin kohtaloani ja koin itseni bi-seksuaaliksi. Välillä
seikkailinkin miestenmaailmassa. Ensimmäinen oikea rakkaussuhde naisen kanssa osui
kohdalla vasta parikymppisenä.
Kerro ensimmäisestä seksikokemuksestasi samaa sukupuolta olevan kanssa: Olimme
molemmat ensimmäistä kertaa sängyssä samaa sukupuolta olevan kanssa. Pelkäsin vähän
omia reaktioitani. Mitä jos alkaakin jostain syystä ällöttämään tai hihityttämään tai jotain
muuta outoa? Etenimme hyvin herkästi ja varovasti, tunnustellen. Mistään villistä aktista ei
voi puhua.
Mitä ajattelet siitä nyt? Kaikki oli kaunista. Olen iloissani, että se tapahtui juuri sillä tavalla.
Kuvaile, minkälainen on ollut paras seksikokemuksesi samaa sukupuolta olevan
kanssa: Seksiä kahden toistaan rakastavan ihmisen välillä. Jo silloin yritin kuvailla tunnetta
siinä onnistumatta.
Lesbot, heteromiehet, biseksuaalit: Miksi tunnet vetoa naisiin? Jokin outo voima ohjaa.
Mielenkiintoisen naisen tavatessaan vaan kiinnostuu, ihastuu. Naisia on helpompi lähestyä ja
naisten kanssa tulee paremmin toimeen.

