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PUHEENJOHTAJALTA 

Seksologinen seura järjesti 20-vuotisjuhlagaalan Helsingissä 9.9.2017. Juhlintaan osallistui lähes 
200 jäsentä. Juhlat onnistuivat palautteen perusteella erinomaisesti. Lämmin kiitokseni kaikille  
osallistujille ja varsinkin juhlan järjestelyihin osallistuneille. Tilaisuuden kuvat ovat kaikkien 
nähtävissä täällä: https://www.flickr.com/gp/159317658@N08/Gy6UcK  

Juhlassa kukitettiin yhdeksän mukana ollutta perustajajäsentä. Seksologisen seuran perustava 
kokous pidettiin 22.9.1997. Toiminta käynnistyi sen jälkeen vauhdikkaasti. Aluksi panostettiin  
tiiviiseen pohjoismaiseen NACS yhteistyöhön. Seuralla on nyt noin 1000 jäsentä. Jäsenmäärä on 
kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meitä on nyt enemmän kuin NACS:in 
kaikilla muilla jäsenjärjestöillä yhteensä! Myös kansainvälisesti jäsenmäärämme on poikkeuksel-
lisen iso. Voimme olla tästä ylpeitä. Toimintamme on toistaiseksi perustunut lähes pelkästään va-
paaehtoistyölle. Iso kiitos tästä kaikille aktivisteille, jotka ovat vuosien varrella mahdollistaneet 
toiminnan kehittymisen nykyiselle tasolle.  

Seuraava iso tapahtumamme on NACS konferenssi, jonka järjestämme Turussa 20.-23.9.2018. 
Gaala on Turun linnassa. Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa konferenssin ohjelmaan ja järjeste-
lyihin. Jos mielessäsi on jokin aihe ja luennoitsija, niin tee siitä ehdotus. Joitakin henkilöitä voidaan 
kutsua pohjoismaiden ulkopuolelta. Toivomme myös apua konferenssin järjestelyihin. Ottakaa 
tästä yhteyttä. Pistäkää tämä ensi vuoden tärkein tapahtuma kalentereihin. Toivottavasti 
tapaamme siellä. 

Mukavaa ja inspiroivaa syksyä kaikille. 
Osmo Kontula  

 

VUODEN 2017 PALKITUT 

Suomen seksologinen seura jakaa vuosittain Työn sankari, Elämäntyö ja Vuoden valopilkku -tun-
nustuksen ansiokkaasta työstä seksologian kentällä. Palkinnot jaettiin lauantaina 9.9.2017 upeissa 
puitteissa seuran 20-vuotisjuhlagaalassa Helsingissä. Pirjo Tervo palkittiin elämäntyöstä, Helena 
Seutu vuoden työnsankarina ja Vuoden valopilkku -tunnustuksen sai Heli Heinon Venuksen  
vuosi -teos. Lisätiedot ja aikaisempina vuosina palkitut: http://seksologinenseura.fi/seura/palkin-
not/  

UUDET SIVUT AVATTU 

Olemme avanneet syyskuussa uudistetun kotisivumme seksologinenseura.fi Palautetta sivuista 
voit laittaa seuran tiedottajalle tiedottaja@seksologinenseura.fi. Syksyllä on otettu käyttöön uusi 

https://www.flickr.com/gp/159317658@N08/Gy6UcK
http://seksologinenseura.fi/seura/palkinnot/
http://seksologinenseura.fi/seura/palkinnot/
http://www.seksologinenseura.fi/
mailto:tiedottaja@seksologinenseura.fi


jäsenrekisteripalvelu Membook, joka mahdollistaa sen, että voitte itse päivittää tietonne myös pian 
julkaistavaan asiantuntijaluetteloon.  

Jos et ole vielä rekisteröitynyt Membookiin, niin nyt on hyvä hetki tehdä se. Ohjeet rekisteröi-
tymiseen löytyvät tämän kirjeen lopussa. Rekisteröityäsi voit itse päättää haluatko asiantuntijati-
etosi julkisiksi kuten ne mahdollisesti olivat entisellä kotisivullamme. Asiantuntijatietosi tulevat julk-
isiksi vain jos sinä itse teet siitä merkinnän Membookin jäsentietoihisi. 

Kaikkien 15.9. mennessä rekisteröityneiden kesken arvottiin Mielen seksuaalisuus ja Venuksen 
vuosi -teokset. Palkinto lähtee Hämeenlinnaan. Onnittelut Sirkka! 

HALLITUKSELTA 

Hallitus valitsi 2. lokakuuta 2017 kokouksessa Maarit Sinisalo-Eskelisen seuran varapuheenjoh-
tajaksi. Susanna Ruuhilahti ja Suss Åhman valittiin seksuaalikasvatuksen jaoksen vetäjiksi. 
Toiminnasta lisää tietoa myöhemmin. Hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä: http://seksologi-
nenseura.fi/hallitus-2016-2017/ 

Pistä päivä kalenteriin: seuran kevätseminaari järjestetään Helsingissä perjantaina 20.4.2018 kipu-
teemalla.  

KOULUTUS

Seta järjestää 1.11.2017 Helsingissä koulutuspäivän ammattilaisille sukupuolen ja seksuaalisen 
suuntautumisen moninaisuudesta pari- ja monisuhteissa. Hinta 110 euroa. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen: http://seta.fi/tapahtuma/rakkaussuhteet2017/ 

 
Avusteinen seksi -koulutus Oulussa 14. -  15.2.2018 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, SETEKO–seksuaali- ja koulutuspalvelut, Kynnys ry:n Tanja 
Roth ja Artera Oy:n Hilkka Putkisaari järjestävät yhteistyössä avusteinen seksi -koulutuksen 
14.-15. helmikuuta 2018. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: tanja.roth@samat.kynnys.fi 

Työkaluja terapeuteille -koulutussarja 
Lokakuussa 2017 käynnistyy Työkaluja terapeuteille –koulutussarja, jossa syvennytään terapiatyön 
menetelmiin asiantuntijoiden johdolla. Päivä rakentuu teoriaosuudesta sekä käytännön työpajasta. 
Jokaiselle koulutuspäivälle on oma teemansa – voit osallistua niihin kaikkiin tai vain yhteen. En-
simmäinen koulutuspäivä on lauantaina 7.10.2017. Asiantuntijaksi saapuu psykologi Irmak Arslan, 
joka on erikoistunut Gottmanin terapiamenetelmään. Lisätiedot tulevista koulutuspäivistä ja ilmoit-
tautuminen: http://www.sexpo.fi/2017/08/22/httpwww-sexpo-fi20170822uutta-tyokaluja-ter-
apeuteille-koulutus/  

Seksuaalineuvojakoulutukset  
Oulussa alkaa vuoden kestävä seksuaalineuvojakoulutus (30op) marraskuussa 2017. Hakuaika 
12.10.2017 mennessä. Lisätiedot: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/seksuaalineu-
vojakoulutus-30-op-20172018/   

Sexpo Säätiön seuraava neuvojakoulutus alkaa tammikuussa 2018 Helsingissä. Seminaaripäivät 
ovat 18.-19.1. / 15.-16.2. / 15.-16.3. / 19.-20.4. /17.-18.5. / 14.-15.6. / 9.-10.8. / 6.-7.9. /11.-12.10. /
15.-16.11. Koulutuksen kohderyhmä on sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön ja opetusalan 
työntekijät. Koulutuksen hinta on 2600 euroa + alv 24%. Lisätietoja koulutuksesta: http://www.sex-
po.fi/koulutus/seksuaalineuvontakoulutus/  
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Turun ammattikorkeakoulussa toteutuu seksuaalineuvojakoulutus 25.1.-14.12.2018. Hakuaika 
päättyy 10.12.2017. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/
koulutushaku/seksologian-perusopinnot/ 

Seksuaalikasvatuskoulutukset 
Koulutus antaa valmiudet seksuaalikasvatuksen, -valistuksen ja -opetuksen toteuttamiseen lasten, 
nuorten ja aikuisten parissa. 

Sexpo Säätiön seuraava seksuaalikasvatuskoulutus (30 op) Helsingissä alkaa tammikuussa 2018. 
Seminaaripäivät ovat 16.-17.1. / 13.-14.2. / 13.-14.3. / 17.-18.4. / 15.-16.5. / 14.-15.8. / 11.-12.9. /
9.-10.10. / 6.-7.11. / 4.-5.12. Hakuaika päättyy 10.12.2017. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille noin 
kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Lisätietoja koulutuksesta: http://www.sexpo.fi/
koulutus/seksuaalikasvatuskoulutus/  
  
Kliinisen seksologian koulutus 
Uutta ja ainutlaatuista Suomessa: kliinisen seksologian koulutus (60 op) käynnistyy syksyllä 2018. 
Koulutus pitää sisällään kansainvälisiä luennoitsijoita, mentorointia, työnohjausta ja paljon muuta. 
Kaksivuotisen koulutuksen aikana syvennytään vaativaan seksologiseen asiakastyöhön mm. 
psykologian ja lääketieteen näkökulmista. Lisätietoja: http://www.sexpo.fi/clinicalsexology/ 

KIRJAUUTUUKSIA 

Tilkkanen terapiaa -kirja ilmestyy Otavalta lokakuussa. Roh-
kaisua, lohtua ja huumoria sopivina suupaloina elämän eri 
hetkiin. Tiedoss on pieni suuri kirja jättisuosion saavuttaneen 
CupOfTherapy -someilmiön tekijöiltä. Tekijöinä psykotera-
peutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Antti Ervasti & 
kuvittaja, taiteilija Matti Pikkujämsä. Lisätietoja ja lisää upeita 
ajatuskuvia:  

www.facebook.com/CupOfTherapy 
www.instagram.com/cupoftherapy/  
cupoftherapy.net  

TAPAHTUU 

Sis.klubi – jokainen tarina on tärkeä 
Uusi Sis.klubi -yhteisö tekee vaietut asiat näkyviksi niin verkossa kuin livenä. Lupa puhua ja kirjoit-
taa aiheista, joista yhteiskunnassamme monesti vaietaan – kuukautisista, synnytyksestä, vaihde-
vuosista ja ylipäänsä seksuaalisuudesta, elämästä kehossa joka aistii ja haluaa, väsyy ja herää, 
vihaa ja rakastaa, päästää irti ja luo uutta. 

Verkkosivusto www.sisklubi.fi kokoaa yhteen tarinoita ja tekee näkyväksi kokemuksia ja tunteita, 
jotka voivat opettaa niin kertojaansa kuin tarinan lukijaa, laajentaa ja avartaa tajuntaamme ja 
maailmaamme. Liveillat Helsingissä kutsuvat koolle ihmisiä jakamaan ja kohtaamaan kasvokkain 
aikana, jolloin monilla ei ole omaa yhteisöä, jossa tieto ja viisaus kulkevat sukupolvelta toiselle tai 
edes vertaiselta toiselle. Historian ensimmäisellä liveklubilla synnytystarinat valtaavat lavan 
Kansallisteatterin Lavaklubilla la 11.11. klo 17.00. Tarinoitaan ovat jakamassa mm. Ullariikka 
Koskela ja Piritta Hagman ja illan artistivieraita ovat muusikko Varpunen sekä burleskitaiteilija Mimi 
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de Froufrou. Iltaa emännöivät Sis.klubin luoja, doula ja auktorisoitu seksuaalikasvattaja Anna-Riitta 
Kässi sekä draamaohjaaja ja doula Lotta Rask. Lisätiedot: anna-riitta@sisklubi.fi  
www.sisklubi.fi 
www.facebook.com/sisklubi 
www.instagram.com/sis.klubi 

HALUATKO TIEDOTTAA 

Onko sinulla tiedossa tapahtuma, koulutus tai vaikkapa kirjan julkistus, josta haluat tiedottaa seu-
ran jäseniä? Jäsenkirjeiden aikataulu vuodelle 2017 löytyy alta ja Facebookiin viestisi saadaan toki 
nopeammin. Ollaan yhteyksissä: tiedottaja@seksologinenseura.fi, 050 5273043 

Jäsenkirje  Aineistopäivä  Ilmestyy 
6/2017   10.12.2017  12.12.2017

MEMBOOK 
Olemme siirtyneet uuteen jäsen- ja asiantuntijarekisteri Membookiin. Kiitos kaikille teille, jotka 
olette jo järjestelmään kirjautuneet! Jatkossa jäsenmaksut, seminaarimaksut ja asiantuntijarekisteri 
toimivat Membookin kautta, joten on erityisen tärkeää, että käyt rekisteröitymässä. Hienointa uud-
istuksessa on, että pääset itse muokkaamaan tietojasi, määrittelemään asiantuntijatiedot julkiseksi 
ja muuttamaan yhteystietojasi tarpeen mukaan.

Olet saanut Membookista kutsuviestejä syyskuun aikana tähän sähköpostiosoitteeseen. Klikkaa-
malla kutsussa ollutta linkkiä, pääset kirjautumisessa eteenpäin. Mikäli kutsuviestiä et ole nähnyt, 
eikä sitä löydy sähköposteista, ilmoita tästä Oonalle sihteeri@seksologinenseura.fi.

Kun olet kirjautunut Membookiin, kannattaa käydä muokkaamassa asiantuntijarekisterin tiedot:

1. Kirjaudu Membookiin ja mene kohtaan Yhteisösi -> Valitse Suomen Seksologinen Seura ry
2. Vasemmalla Yhteisön alla lukee Jäsentiedot, valitse se.
3. Jäsentiedoissa pääset muokkaamaan yhteystietojasi. Lisätiedot -osiosta haluamasi tiedot  

osaamisesta, auktorisoinneista ym.
4. Lisätiedot -kohdan alaosasta löytyy Asiantuntijarekisteri. Täydennä tiedot, jotka haluat näkyviin 

ja ruksaa kohtaan Salli osion tietojen julkaiseminen internetissä, mikäli haluat tietojesi 
julkisessa asiantuntijarekisterissä näkyvän.
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