
Luonnonmukaiset ry:n jäsenille suunnattu kyselytutkimus 31.3.2015 
MIKSI NATURISTIT OVAT NATURISTEJA? 
 

 
Vapaamuotoiset vastaukset 

 
Onko sinulla muita kuin yllä esitettyjä syitä alastomana olemiseen 
 

- Saunominen yhdessä kumppanini ja KAIKKIEN kavereidemme kanssa, ei 
ainoastaan samaa sukupuolta olevien. 

- Kaikki naturistit ovat samanarvoisia keskenään  
- Ei kiristä pipo!  
- Sisäinen rauha ja mielihyvä.  
- Toisten kaltaisten tapaaminen ja yhdessäolo.  
- Tärkein varmasti on se vapauden fiilis joka siitä tulee, etenkin kun 

nimenomaisesti on vapaalla ja vaatteet on tarpeettomat lämpötilan ja 
soveliaisuuden salliessa. 

- Parisuhdetta alastomuus myös mielestäni tukee, alastomuus symbolisoi aika 
hienosti pelkistettyä rehellisyyttä ja avoimuutta. Ja tuskin milloinkaan 
hyväksyvät ja "himoitsevat" katseet puolisolta on pahasta.  

- Jos vaatteet ovat epämiellyttäviä esim. korkeasta lämpötilasta johtuen, on 
tärkeää voida viilentää ottamalla vaatteet pois. Hikiset vaatteet ovat ikäviä. 

- Esim. autoa pestessä vaatteet ei kastu  
- Uiminen tuntuu hyvältä ilman uimapukua 
- Luonnollista olemista, alastomuus on kaunista  
- Koen erittäin tärkeänä tasa-arvoisuuden tunteen. 
- Kaikki ovat tasa-arvoisia ilman vaatteita  
- Tulee vähemmän pyykkiä, ei tule hiki niin helposti. Kehon 

lämmönsäätelyjärjestelmä toimii paremmin. Ruskean rasvan osuus kasvaa ja 
keho tottuu olemaan kylmässä. Ei palele niin helposti. Miksei olla alasti, jos ei 
mitään syytä olla puettuna? 

- Olotila on kevyt, rento ja luonnollinen! Etenkin kesällä nautin siitä: rusketun 
ja viihdyn auringossa! 

- Näkee ihania naisia parhaimmillaan  
- Ylläolevat väittämät kaiketi koskee juuri alastomana olemista, hieman outoja 

väittämiä, esim. koen itseni vapaaksi oli minulla vaatteet tai ei. 
- Sanaton syy... ihonalainen alitajunta... tod. näk.  
- Inhoan uimapukua, naturistiranta siksi erinomainen  
- Nautin siitä, että joku toinen näkee minut alastomana. no onhan se 

kieltämättä vähän eroottistakin  
- Ei edellisten lisäksi.  
- Helppous  
- Parisuhteen virkistäminen ja yhdessäolosta nauttiminen Olla mieheni mukana 

koska hän nauttii alastomuudesta enempi  
- Koen silloin hyväksyväni itseni paremmin ja varsinkin nukkuessa, kun nukun 

kyljelläni kädet rintaani vasten ristissä. Tunnen silloin jollain lailla 



vapauttavani itseni jonkinlaiseen kohdunaikaiseen turvallisuuden tunteen 
tilaan, tuntiessani alastomuuden ympäröivän minua.  

- Me kaikki alastomat olemme samanarvoisia  
- Ei tarvitse pukea ja riisua märkiä uikkareita 

 
Onko sinulla muita kuin yllä esitettyjä syitä kuulua naturisteihin 

 
- Suvaitsevaisuus on parasta naturismissa. Iällä ja ulkonäköseikoilla ei ole 

mitään sijaa ihmisten luokittelussa. Syntyy hyvä henki, kun ihmiset uskaltavat 
olla alasti, välittämättä "vioistaan".  

- Olen melkeinpä vain naturistiyhdistyksen kannattajajäsen, en ole jäsen siksi, 
että voisin tavata mahdollisimman paljon naturisteja. Tietyllä tapaa minulle 
riittää se, että en ole yksin "omituisen mielihaluni" kanssa. Naturisteista on 
löytynyt hyviä tuttuja ja jopa ystäviä, mutta he ovat enemmänkin sattumia 
kuin etsinnän tuloksia.  

- Naturisteja/alastomia ihmisiä tykkään katsella lähinnä siksi, että heistä tulee 
hyvä mieli ehkä samalla tapaa kuin koiraihmiselle koiran näkemisestä.  

- Jäsenyys avaa pääsyn joihinkin lomakohteisiin.  
- Myös muiden alastomuuteen rennosti suhtautuvien seura kiinnostaa. Heillä 

on usein muutenkin rennompi suhde itseensä ja ulkonäköönsä.  
- Metsägeenit-----ole oma itsesi -geenit  
- Ei edellisten lisäksi  
- Tuntea olemassaolonsa saman henkisten seurassa.  


