
  
 

Esim. seksi-, asuin-, kasvatus- 

ja elämänkumppanin ei 

tarvitse olla sama ihminen! 

 

Kumppanuusmatriisi* - kumppanuuteen liittyviä osa-alueita esimerkkeineen  

Tässä taulukossa kumppanuudella tarkoitetaan aikuisten,  

ei-sukulaisten välisiä suhteita, jotka ovat 
 

A) suostumuksellisia,  

B) intentionaalisia (tarkoituksellisia, aikomuksellisia, tietoisia)  

C) kommunikoituja (yhdessä ääneen sanoitettuja)  

ja sisältävät eroottisuutta, romanttisuutta, rakkautta, sitoutumista, vetovoimaa ja/tai syvää ystävyyttä. 

Seksuaalisuus 
▪ Kiihottumiseen ja/tai 
orgasmiin tähtäävä toiminta 
▪ Erogeenisiin alueisiin ja/tai 
genitaaleihin liittyvä toiminta 
 

Ystävyys 
▪ Yhteisiä kiinnostuksen 
kohteita / aktiviteetteja 
▪ Solidaarisuus 
▪ Leikkisyys, huumori 
▪ ”Filosofiset” tai syvälliset 
keskustelut 

Rakkaus 
▪ Kiintymys 
▪ Välittäminen, vastuu 
▪ Myötäilo 
▪ Kokonaisvaltainen 
luottamus ja hyväksyminen 

Romanttisuus 
▪ Ihastumisen tunteet 
(aivokemiallinen reaktio)  
▪ Rakastumiseen liittyväksi 
mielletyt eleet: viestit, lahjat, 
treffit (”kosiskelu”) 
▪ Kokemus erityisyydestä 

Kosketukseen liittyvä 
▪ Yhdessä nukkuminen tai 
makoilu 
▪ Halaaminen 
▪ Tanssiminen 
▪ Kädestä pitäminen 
▪ Hierominen 

BDSM-kumppanuus 
▪ Fetisseillä, valtasuhteilla tai 
kivulla leikkiminen 
▪ Sessiosuhde tai 
kokonaisvaltainen D/s-suhde 

Keskinäinen huolenpito  
▪ Perustarpeet, auttaminen 
▪ Taloudellinen tuki 
▪ Turvallisuus 

Kasvatuskumppanuus 
▪ Lapsen kehityksestä ja 
kouluttamisesta vastaaminen 

Muu huolenpitovastuu 
▪ Sukulaiset, vanhukset, 
lemmikit, talo, puutarha 
 jne. 

Emotionaalinen yhteys 
▪ Kuuntelu ja jakaminen 
▪ Uskottuna oleminen 
▪ Haavoittuvuuden 
paljastaminen 
▪ Neuvojen pyytäminen ja 
saaminen 

Sosiaalinen kumppanuus 
▪ Yhdessä näkyminen: some, 
juhlat, ystävien tapaaminen, 
sukulaiset, työpaikan 
tilaisuudet 

Taloudellinen kumppanuus 
▪ rahan/tilien jakaminen 
▪ yhteisvastuu laskuista 
▪ yhteiset hankinnat ja 
omistaminen 

Elämänkumppanuus 
▪ Yhteiset pitkän tähtäimen 
tavoitteet 
▪ Elämänmuutosten ja toisen 
kehittymisen vastaanottami-
nen yhdessä 
▪ Arjen jakaminen henkisellä 
tasolla 

Asuinkumppanuus 
▪ Yhteinen tai osittain jaettu 
koti/oleskelupaikka 
▪ Arjen jakaminen käytännön 
tasolla: ruokailut, kotityöt, 
rutiinit, säännöt 

Yhdessä luominen / 
työskentely 
▪ yhteisiä työ- tai opiskelu-
tavoitteita 
▪ yhteinen yritys tai muu 
toimeentulon lähde 
▪ yhteisiä projekteja 
▪ kannustaminen, mentorointi 
▪ kuvataide, käsityöt, musiikki, 
tanssi, liikunta jne. 

Kumppanuus sukupuolen 
validoimisen välineenä 
▪ Feminiinisyyden, maskuliini-
suuden, sukupuolettomuuden 
tai muunsukupuolisuuden 
ilmaiseminen ja/tai sen 
arvostaminen toisessa 

Juridinen kumppanuus 
▪ Avioliitto, avoliitto, 
rekisteröity parisuhde, 
adoptio jne. 

Arvojen jakaminen 
▪ Elämänkatsomus  
▪ Henkisyys, uskonnollisuus 
▪ Jaetut rituaalit, mystiikka  
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* Kehittelyn pohjana mm. Relationship Anarchy Smorgasboard. Jaotteluja ja kuvauksia  

on muokattu ja lisätty. Näkemykset ja suomennokset ovat kirjoittajan omia. 

https://www.phoenyxenterprising.com/relating.html

