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PUHEENJOHTAJALTA

Tämän vuoden tärkein Seksologisen Seuran tapahtuma on NACS konferenssi Turussa 
20.-23.9.2018. Torstaina järjestetään pre-konferenssi ja perjantaista sunnuntaihin ovat 
varsinaiset konferenssipäivät. Konferenssi pidetään Radisson Blu Marina Palace 
Hotellissa, joka on Turun keskustassa Aurajoen rannalla. Marinan etuna on, että suurin 
osa osanottajista voi halutessaan majoittua samassa paikassa jossa konferenssi 
järjestetään. Lähistöllä on lisäksi useita erihintaisia hotelleja. Konferenssin gaalaillallinen 
järjestetään lauantai-iltana Turun linnassa. Tämä historiallinen ympäristö sopii juhlaamme 
hyvin senkin vuoksi, että juhlimme Turussa NACS:n 40-vuotisjuhlia. NACS perustettiin jo 
vuonna 1978 eli se on yhtä vanha järjestö kuin WAS. NACS:n historia tulee näkymään 
konferenssin ohjelmassa. Konferenssiin tulee osallistumaan monia NACS:n 
perustajajäseniä muista pohjoismaista.  Yhdessä rakennamme konferenssille kiinnostavan 
ohjelman. Valittu teema on Better Sex, joka mahdollistaa mielenkiintoisia näkökulmia 
seksologiaan. Jos mielessäsi on jokin aihe tai luennoitsija, jota mieluusti haluaisit kuulla, 
niin pistä toiveesi tulemaan. Voit myös ehdottaa itseäsi puhumaan. Konferenssille avataan 
maaliskuussa oma nettisivu. Toivottavasti tapaamme isolla joukolla syyskuussa Turussa. 
Tavoitteena on järjestää kaikkien aikojen NACS-konferenssi.


Osmo Kontula


KEVÄTSEMINAARI 20.4.2018

Tervetuloa kevätseminaariin perjantaina 20.4.2018 klo 11 - 15:30 Helsingissä Metropolian 
ammattikorkeakoulun tiloissa, Tukholmankatu 10. Osallistuminen on jäsenille maksutonta, 
mutta ilmoittauduthan tarjoilujen varmistamiseksi.


Ilmoittautuminen: https://fi.surveymonkey.com/r/BFTHRGK  


Ohjelma

11:00 - 12:00 	 Lounas

12:00 - 13:00 	 Vastaanotolla vulvodyniaa sairastava nainen – mitä minun tulisi 
	 tietää ja taitaa? Minna Törnävä (TfT, ft, Erityistason seksuaaliterapeutti)

13:00 - 14:00 	 Ai sattuu! Saisinko lisää?”  
	 Tiia Forsström (Sexpo Säätiön puheenjohtaja, ammattidomina)

14:30 - 15:30 	 Henkinen kipu.  
	 Maarit Huuska (Transtukipiste)


SEKSOLOGISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 20.4.2018

Kevätseminaarin jälkeen järjestetään Seksologisen seuran vuosikokous, jossa muun 
muassa valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten (6) tilalle uudet jäsenet sekä 
käsitellään seuran toiminta- ja talouskertomus. Kokouskutsu lähetetään jäsenille erikseen.


Kaikkien vuosikokoukseen osallistuneiden kesken arvotaan matka-avustus (arvo 800€) 
Turussa 20.-23.9.2018 järjestettävään Pohjoismaisen NACS-kattojärjestön konferenssiin.


https://fi.surveymonkey.com/r/BFTHRGK


ASIANTUNTIJAREKISTERI

Olethan käynyt päivittämässä tietosi seuran asiantuntijarekisteriin http://
seksologinenseura.fi/asiantuntijat/. Uusien nettisivujen kautta pyrimme mahdollistamaan 
niin asiakkaille, medialle kuin muille toimijoille seksologian ammattilaisen helpon ja 
kohdennetun löytämisen. Asiantuntijarekisterissä näkyvät ne henkilöt, jotka ovat 
Membookiin kirjautuneet, Lisätiedot-välilehdellä tiedot päivittäneet ja niiden julkaisemisen 
sallineet. Tämän kirjeen lopuksi vielä ohjeistusta Membookiin kirjautumisesta. 


Teknisiä ongelmia Membookin kanssa, ota yhteys: info@membook.fi 

Jäsenyyden tai jäsenmaksun kanssa hämminkiä, ota yhteys Talvikkiin: 
taloudenhoitaja@seksologinenseura.fi


OPINTOPIIRIT

Tervetuloa Turkuun! Opintopiiritoiminta on seuran jäsenilleen tarjoama etu, joten aivan 
kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita Turun opintopiirin tapaamisiin. Mukaan voi 
ilmoittautua vaikka vain yhdelle tapaamiskerralle osoitteessa 
taloudenhoitaja@seksologinenseura.fi. 


Tapaamme TYKS:n T-sairaalan tiloissa, osoitteessa Hämeentie 11, jossa kokoonnumme 
pääsisäänkäynnin aulassa. Kaikki opintopiirin tapaamiset ovat klo 17-19, mutta HUOM! 
viikonpäivä vaihtelee, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua 
tapaamisiin.  
 
Iloisin terveisin, Talvikki Härmä ja Kirsi Forss


Kevään ohjelma:

TO 8.2. Milla Sahla (KM, pari- ja seksuaaliterapeutti): Tunnekeskeinen pariterapia

KE 21.3. Kollegiaalista työnohjausta (valitaan yhdessä asiakaskeissit lähempänä)

TO 12.4. Hilkka-Liisa Vuori (musiikin tohtori, pedagogi): Rentouttava äänenkäyttö 
synnytyksessä ja raskauden aikana

KE 16.5. Elokuvanäytös ja keskustelu ohjaaja Jaakko Jaskarin kanssa: "Jack in the Land 
of Trans-Spinays" (2015)


KOULUTUS

 

Seksuaalineuvontakoulutus

Seksuaalineuvontakoulutus antaa valmiuksia seksuaalineuvonnan ja -kasvatuksen 
tekemiseen erityisesti terveys-, sosiaali- ja kasvatusaloilla.


Metropolian ammattikorkeakoulu järjestää seksuaalineuvontakoulutuksen (30 op) alkaen 
elokuussa 2018. Opinnot noudattavat NACS:n (The Nordic Association of Clinical 
Sexology) seksologian perusopinnoille asettamia koulutustavoitteita ja antavat 
mahdollisuuden hakea Suomen Seksologiselta seuralta seksuaalineuvojan auktorisointia. 
Opinnot on tarkoitettu vähintään opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneille sosiaali- ja 
terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan ammattihenkilöstölle. 
Ilmoittautuminen  9.8.2018 mennessä. Lisätiedot: http://www.metropolia.fi/koulutukset/
taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveysala/koulutustarjonta/seksuaalineuvonta-30-op/ 
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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: 
www.sexpo.fi/koulutus/koulutuskalenteri/clinical-sexology.html 


Autismin kirjo ja suhteissa eläminen

Aktuaalin koulutuspalvelu toteuttaa keväällä Autismin kirjo ja suhteissa eläminen -
koulutuksen 26.3.2018 klo 14-15.30. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ihmissuhdetyön 
ammattilaisten ymmärrystä niistä moninaisista tekijöistä, jotka erityisesti vaikuttavat 
autismin kirjon ihmisten elämään suhteissa.

https://www.facebook.com/events/1669177593128829/ 


Transsukupuolisuus ja suhteissa eläminen

Aktuaalin koulutuspalvelu toteuttaa Transsukupuolisuus ja suhteissa eläminen -
koulutuksen 23.4.2018 klo 14-15.30. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ihmissuhdetyön 
ammattilaisten ymmärrystä niistä moninaisista tekijöistä, jotka erityisesti vaikuttavat 
transsukupuolisten ihmisten elämään suhteissa. Keskitymme elämänhistorian 
vaikutukseen, korjausprosessin ulottuvuuksiin ja arjen tilanteisiin.

https://www.facebook.com/events/205151343383832/ 


Vammaisuuden tai vammautumisen vaikutus seksuaaliseen hyvinvointiin

Verkossa 26.3.-14.5.2018 toteuttavan koulutuksen (3 op) tavoitteena on rikkoa myyttejä 
sekä antaa tietoa niin seksuaalioikeuksista kuin siitä, mitä erityistarpeita vammaisella tai 
vammautuneella voi olla liittyen seksuaaliseen hyvinvointiin. Ilmoittautuminen 11.3.2018 
mennessä. Lisätiedot: https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/vammaisuuden-tai-
vammautumisen-vaikutus-seksuaaliseen-hyvinvointiin-3-op-2/

 

SEKS2018  
SEKS2018 järjestetään 23.3.2018 Helsingissä teemalla Erillisyys & intiimiys moninaisissa 
suhteissa. Lisätiedot: https://www.sexpo.fi/seks2018.html


Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 

Verkossa 4.6.-12.8.2018 toteutettavan koulutuksen (3 op) tavoitteena on saada valmiuksia 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimimiseen ja taustoiltaan erilaisten 
asiakkaiden kohtaamiseen. Lisäksi käsitellään asiakkaan kulttuuritaustan merkityksen 
tunnistamista  seksuaaliohjauksen onnistumiseen vaikuttavana tekijänä. Ilmoittautuminen 
20.5.2018 mennessä. Lisätiedot: https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/
monikulttuurisuus-seksuaaliohjauksessa-3-op-5/

 

Seksuaaliterveyden edistäminen kuntoutuksessa 

Verkossa 6.-12.8.2018 toteutettavan koulutuksen (3 op) tavoitteena on ymmärtää 
seksuaaliterveyden edistämisen merkitys kuntoutuksessa sekä ottaa puheeksi 
seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on, että kuntoutusasiakkaat saavat 
tietoa, miten toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan vammasta tai sairaudesta huolimatta. 
Ilmoittautuminen 20.5.2018 mennessä. Lisätiedot: https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-
kurssit/seksuaaliterveyden-edistaminen-kuntoutuksessa-3-op-2/
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KIRJAUUTUUKSIA


Iso O – Matkaopas huipulle


Marja Kihlströmin Iso O on käytännönläheinen orgasmikirja niin 
vasta-alkajille kuin niille jotka hakevat järistyksiä richterin asteikon 
ääripäästä. Mikä orgasmi on, miten se syntyy ja mitkä ovat parhaat 
kikat saada itsensä laukeamaan ennenkokemattomalla tavalla? 
Mitkä ovat tavallisimmat esteet matkalla huipulle ja miten ne 
ylitetään? Entä miten miten tuottaa kumppanille tajunnanräjäyttävä 
kliimaksi?  “Ammattilaiset voivat käyttää tätä kirjaa työvälineenä 
asiakastyössään ja saada siitä uudenlaisia näkemyksiä – niin 
seksuaaliterapeutin näkökulmasta kuin naisten omien 
kokemustenkin kautta. Kirjan tekoon osallistui lähemmäs sata 
sydämeltään rohkeaa naista ja miestä.”

Marjan löydät: www.menaiset.fi/blogit/puhu-muru 


HALUATKO TIEDOTTAA?

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


2/2018	 	 18.3.2018	 	 21.3.2018

3/2018	 	 19.4.2018	 	 23.4.2018

4/2018	 	 13.5.2018	 	 16.5.2018

5/2018	 	 17.6.2018	 	 20.6.2018


MEMBOOKIIN KIRJAUTUMINEN

Asiantuntija- ja jäsenrekisteri ovat uudistuneet syksyllä 2017. Pääset jatkossa itse 
muokkaamaan niin yhteystietojasi kuin näkyvyyttä seuran sivuilla olevaan 
asiantuntijahakuun. Jäsenmaksut ja koulutusmaksut hoituvat jatkossa myös Membookin 
kautta. Varsin oleellinen osa jäsenyyttä siis.


Mikäli et vielä ole kirjautunut Membookiin, on syytä tehdä se nyt. Olemme syksyllä 
lähettäneet useampia kutsuviestejä sähköpostilla. Helpointa on klikata kutsua, joka vie 
sinut suoraan rekisteröitymisprosessin läpi. Jos et ole saanut, on meillä varmaan eri 
sähköpostiosoite. Vaan ei hätää - voit kirjautua myös seuraavaa ohjetta noudattaen.


1. Hengitä muutaman kerran syvään.

2. Rekisteröidy tästä linkistä: https://secure.membook.fi/#/account/register 

3. Luo itsellesi tunnus ja salasana.

4. Mene kohtaan Yhteisösi -> Valitse Suomen Seksologinen Seura

5. Vasemmalla Yhteisön alla lukee Jäsentiedot, valitse se.

6. Jäsentiedoissa pääset muokkaamaan yhteystietojasi. Lisätiedot -osiosta haluamasi 
tiedot jäsenasioista vastaavien tiedoksi osaamisesta, auktorisoinneista ym.

7. 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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8. Valmis. Onnittele itseäsi! Hyvin tehty.  
 
Ei tullut valmista, tuli ongelmia? 
 
Jos ongelmasi liittyy Membookin teknisiin asioihin (tiedot eivät näy rukseista huolimatta, 
et löydä seksologisen seuran yhteisöä, olet hukannut jo luomasi tunnukset, edellä 
mainittuja kohtia ei löydy…), ota yhteyttä:info@membook.fi 


Jos ongelmasi liittyy jäsenyyteen, jäsenmaksuun, yhteystietoihin, seuraan liittymiseen tai 
eroamiseen, ota yhteys Talvikkiin: taloudenhoitaja@seksologinenseura.fi


Asiantuntijarekisteri löytyy seuran sivuilta http://seksologinenseura.fi/asiantuntijat/ 
Huomioithan, että muuttamasi tiedot eivät tule hakuun välittömästi näkyviin, tietokanta 
päivitetään kerran vuorokaudessa.
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