
 
 
 

 
JÄSENKIRJE 4 /2019  

 
 
PUHEENJOHTAJALTA 

 
Hyvä jäsen! Näin kesällä seksologisen seuran hallitus pitää taukoa         
kokoustamisesta, vaan heti elokuussa on luvassa lisää tietoa muun         
muassa tulevasta Oodi seksuaalisuudelle -konferenssista, johon      
toivomme runsaslukuisesti esityksiä seuran jäseniltä eli juuri Sinulta!        
Konferenssin tarkoitus on palvella Suomen seksologista kenttää       
lisäämällä tietoa, vahvistamalla taitoja ja edistämällä yhteydenpitoa.       
Seuran jäsenille on luvassa edullinen jäsenhinta kaksipäiväiseen,       
suomenkieliseen konferenssiin, joka on täynnä monipuolista ohjelmaa       
Keskustakirjasto Oodissa Helsingissä.  

 
Kesäkuun hallituksen kokouksessa valitsimme uudet jäsenet auktorisointityöryhmiin. Vielä        
lämmin kiitos ihan jokaiselle tehtävästä kiinnostuneelle! Ilahduttavan moni lähetti hake-          
muksen ja oli valmis ottamaan osaa tärkeään toimeen. Tällä kertaa emme voineet valita             
kaikkia, vaan toivon, että myös jatkossa jokainen hakija ja seuran jäsen kokee mielekkääksi             
olla mukana toiminnassa.  
 
Seuralla on kaksi auktorisoinneista vastaavaa työryhmää. Seksuaalineuvojien ja seksuaali-         
kasvattajien kansalliset auktorisoinnit käsittelee ryhmä, jonka puheenjohtaja on Henriikka         
Sundell. Auktorisointiryhmän muut jäsenet ovat Haija Kankkunen, Tuulia Kovanen ja Anne           
Merta.  
 
NACS-auktorisointihakemukset puolestaan käsittelee ryhmä, jonka puheenjohtaja on Maarit        
Sinisaari-Eskelinen. Auktorisointiryhmän muut jäsenet ovat Vilho Ahola, Sari Hälinen ja Tarja           
Santalahti. NACS-ryhmä käsittelee hakemukset ensin Suomessa ja toimittaa oikein täytetyt          
ja alustavasti hyväksytyt hakemukset yhteispohjoismaisen auktorisointiryhmän käsittelyyn.  
 
Auktorisointihakemuksen täyttäminen on työlästä ja tarkkaa puuhaa, mistä johtuen järjes-          
tämme elokuussa jäsenille maksuttoman auktorisointiklinikan, jossa autamme hakemuk-        
sen selättämisessä. Ajankohta on 15. elokuuta klo 17.30–19.00, paikkana Ihmissuhde-          
terapiakeskus osoitteessa Hämeentie 29, 5. kerros, 00500 Helsinki. Voit tulla paikan päälle            
tai ottaa yhteyden puhelimitse numeroon 050 363 2852. 

Tähän kirjeeseen olemme lisäksi koonneet hieman tietoa siitä, mitä etuja seksologinen           
seura jäsenilleen tarjoaa. Ja lisää on tulossa! Kiitos, että olet liittynyt mukaan. 
 

Kesäterveisin, 

 
Tiina Vilponen 
 

 



 
 
 

MITÄ HYÖDYN JÄSENYYDESTÄ? 

Seksologisen seuran jäsenenä saat jäsenetuna maksuttoman osallistumisen opintopiiriin.        

Lisää tietoa toiminnasta ja opintopiiripaikkakunnat löydät täältä.  

Jäsenille kaikki kevät- ja syysseminaarit ovat maksuttomat, minkä lisäksi kevään 2020           

seksologian konferenssiin tulee edullinen jäsenhinta. Lisäksi saat sähköpostiisi tämän         

jäsenkirjeen, jossa voit maksutta tiedottaa oman alasi seksologisista tapahtumista, tutki-          

muksista, koulutuksista tai muista ajankohtaisista asioista.  

 

Jäsenenä sinulla on myös käytössäsi seksologisen seuran kotisivuilla asiantuntijatietokanta,         

johon kannattaa lisätä tietosi ja päivittää niitä aina kun tarvetta! Asiantuntijahaun           

perusteella moni asiakas löytää itselleen sopivan ammattilaisen ja myös toimittajat          

hyödyntävät hakemistoa etsiessään haastateltavia. Tietoja voit päivittää itse Membookin         

omalla sivullasi, kun olet kirjautunut sisään tunnuksillasi. 

 

Seuran sivuilta on lisäksi mahdollisuus lukea Seksologista aikakauskirjaa, joka on Suomen           

seksologisen seuran noin vuosittain julkaisema avoin tieteellinen kausijulkaisu. Aikakauskirja         

sisältää tutkimustietoa ja käytännön työn kuvauksia seksologian eri osa-alueilta, artikkelien,          

tutkimusraporttien, katsausten ja arvosteluiden muodossa. Jäsenenä voit tarjota julkaisuun         

sisältöä. Syksyllä 2019 ilmestyvä aikakauskirja etsii kirjoittajia, oletko se sinä? Lue lisää            

tästä. 

 

Jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus maksuttomaan konsultaatioon. Seksuaalieettisen        

toimikunnan konsultaatiopalvelu tarjoaa apua seksuaalietiikkaan ja seksologian ammatti-        

etiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tutustu konsultaation mahdollisuuteen tarkemmin seuran        

sivuilla. 

 

Seura on yhtä kuin jäsenensä. Yhdessä olemme Pohjoismaiden vaikuttavin seksologinen          

yhdistys, joka tarjoaa ammatillisen kodin kaikille jäsenilleen. Kiitos että olet osa meitä! 

 

AUKTORISOINNIT 

Muistathan, että jos haet seksuaalikasvattajan, seksuaalineuvojan, seksuaaliterapeutin,       

kliinisen seksologin, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter tai Sexual Science           

auktorisointia, hakemukset on jätettävä 30.8.2019 mennessä. Lue lisää auktorisoinneista         

tästä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seksologinenseura.fi/opintopiirit/
http://seksologinenseura.fi/
http://seksologinenseura.fi/aikakauskirja/
http://seksologinenseura.fi/aikakauskirja/
http://seksologinenseura.fi/ammattieettinen-konsultaatio/
http://seksologinenseura.fi/ammattieettinen-konsultaatio/
http://seksologinenseura.fi/seksuaalikasvattaja/
http://seksologinenseura.fi/seksuaalineuvoja/
http://seksologinenseura.fi/kliininen-tyo/
http://seksologinenseura.fi/kliininen-seksologi/
http://seksologinenseura.fi/asijantuntijatyo/
http://seksologinenseura.fi/asijantuntijatyo/
http://seksologinenseura.fi/auktorisointi/


 
 
 

 

SEURAN JÄRJESTÄMÄÄ KOULUTUSTA 

 

Syysseminaari 

Seuran syysseminaari on Joensuussa pe 15.11.2019 klo 10.00–16.00. Seminaaripaikkana on          

maineikas musiikkiravintola Kerubi Joensuun Ilosaaressa. Seminaari on seuran jäsenille         

maksuton.  

Susirajan Seksologit -opintopiiri yhdessä seuran hallituksen kanssa toivottaa Sinut         

tervetulleeksi mielenkiintoiseen koulutuspäivään. Ohjelma tarkentuu ja seminaarin       

ilmoittautuminen on elokuun alussa, joten pidä silmällä seksologisen seuran Facebook-sivua          

ja nettisivuja.  

 

Oodi seksuaalisuudelle -konferenssi keväällä 2020 

Helsingin Keskustakirjasto Oodissa järjestetään huhtikuussa 2020 seksologian alan        

kotimainen konferenssi. Konferenssin ohjelma on muotoutumassa hiljalleen. Suomen        

seksologisen seuran jäsenillä on valtavan paljon tietoa ja osaamista joten toivommekin           

seuran jäseniltä konferenssiin abstrakteja ja puheenvuoroja. Tiedätkö tahon, joka olisi          

kiinnostunut sponsoroimaan tapahtumaa tai haluaisi tulla esittelemään tuotteitaan? Laita         

ehdotuksesi ja yhteistyöhön liittyvät vinkkisi puheenjohtajalle:      

(puheenjohtaja@seksologinenseura.fi) 

 

Seksuaalikasvatusopinnot 

Helsinki, seksuaalikasvatuksen syventävät opinnot syksyllä 2019: Aktuaali koulutuspalvelu        

toteuttaa seksuaalikasvatuksen perusteet II - syventävän koulutuskokonaisuuden (4 op).         

Koulutuksessa syvennetään seksuaalikasvatuksen perusteita ja vahvistetaan pohjaa seksuaa-        

likasvatuksen toteuttamiselle oman ammatin puitteissa. Luvassa on teoriaa, dialogista         

pohdintaa ja erityiskysymysten äärelle pysähtymistä. Koulutus sisältää 4 tuntia         

työnohjausta. Lue lisää koulutuksesta (Facebook) 

 

Avoin ammattikorkeakoulu 

Verkko-opinnot: Vammaisuuden tai vammautumisen vaikutus seksuaaliseen hyvinvointiin 5        

op, Ajankohta: 16.9.–10.11.2019. Kohderyhmänä ovat kaikki asiasta kiinnostuneet. Lue lisää 

 

Täydennyskoulutusta 
 

Uniseminaari, Helsinki 11.10. Väestöliitto: Onko sinulla asiakkaita, jotka kärsivät         

unettomuudesta tai unihäiriöistä? Unettomuus on yleisin unihäiriö. Unettomuus voi olla          

tilapäisenä olla elämän kriisitilanteeseen liittyvästä normaalista reaktiosta, itsenäinen unet-         

 

mailto:puheenjohtaja@seksologinenseura.fi
https://www.facebook.com/events/2181320975512695/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDNNtbpq3OGNlo0jgUC6I27hq077STMKJ9VXfADky-LoqXN3evhmDb2MaeV-lA-k2Q2BFMihyixgyaD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBLni1fCbyEuoLI3i1aUWZ8Y-3kW777IHSLH3LLvTXNmeRZdIMlFXdp5LyrJ6ialpqOR3T_Q5gmc1Frq8xyoY-O0-mx-ig3Jk2D4I7KvfEJtB0B1-uNjKw4T04Xm7HftLEFJmXXygT2gL0Zb8DNmanARAFKJa7dhZSD_8-ErlyC_6hFjF7CSJdWYL4NWYJhRuYPbhnaKyVTZcg307WRNEumybEdLB2yX1p8p5WIFs_O1kv2LXvyDef3zhQ53Zy0WDvonl8EbcYw1He9Ze6FdtTfeRlLFkZnhwPRiCrAlTCKb42XqRLdjxLDSmFZ-8ngq7kwNd9JIgiPbZG389hcwt2wpA
https://urly.fi/1f63


 
 
 

tomuushäiriö, merkki ei-elimellisestä unihäiriöstä tai oire muusta psyykkisestä sairaudesta         

kuten masennuksesta tai yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä. Jatkuvalla väsymyksellä on        

suuri merkitys myös seksuaalisuuteen! Lue lisää Uniseminaarista.  

 

Pedofiili asiakkaana, Helsinki 21.–22.11. Sexpo: Koulutus tarjoaa menetelmiä ennalta-         

ehkäisevään auttamistyöhön asiakkaiden kanssa, joilla on lapsikohteista seksuaalista        

kiinnos- tusta. Ensimmäisessä koulutuspäivässä tarkastellaan pedofiliaa ilmiönä, saadaan        

tietoa seksuaalirikoksista sekä paneudutaan ennaltaehkäisevän työn merkitykseen. Toinen        

koulu- tuspäivä keskittyy terapeuttisiin menetelmiin asiakastyössä. Lue lisää Pedofiili         

asiakkaana -koulutuksesta. 

 

Seksologian koulutuspäivä, Oulu 25.10.209, Club Teatria: Mielenkiintoisessa koulutuksessa        

teemoina ovat seksuaalisuuden puheeksiottaminen, seksu- aaliset rajat, moninaisuus ja         

kehollisuus. Katso luennoitsijat tästä. Koko päivän koulutus maksaa opiskelijoille 60 € ja            

muille 120 € (Sis. alv). Myynti: myynti@teatria.fi tai ovelta.  

 

KIRJAUUTUUKSIA 

Lukusuosituksia lomakaudelle  

 

Lähes kaikki seksin muodot kelpaavat nykyaikana etusivulle, mutta        

kaikkein harmittomin ja yleisin seksuaalisuuden muoto on kiusallista ja         

häpeällistä. Sen tunnustaminen katsotaan olevan aidon radikaalia.       

Thomas W. Laqueur vie lukijan masturbaation historiaan esihisto-        

rialliselta ajalta kolmannen aallon feminismin ja käsitetaiteilijoihin ja        

internetiin. Kirjassa on Suomen tunnetuimman seksitutkijan Osmo       

Kontulan esipuhe. Lue lisää. 

 

 

 

Hehku – Naisten aitoja fantasioita on kokoelma eroottisia fantasioita,         

joita erilaiset, eri ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat naiset         

ovat kirjoittaneet. Ne ovat tarinoita seksuaalisen halun herättämiseen        

ja mielikuvituksen vauhdittamiseen. Kirjan on toimittanut ja koonnut        

seksuaaliterapeutti Armi Valkia. Eroottisten fantasioiden kokoelma on       

syntynyt tarpeesta saada miehisen materiaalin vastapainoksi jotain       

sellaista, joista nainen syttyy ja jonka tavallinen nainen on luonut. Lue           

lisää.  

 

 

 

 

https://vaestoliitonterapiapalvelut.fi/koulutukset/uniseminaari-11-10-2019/?fbclid=IwAR20Hl8sO70WYyb_iTCTdAvADa-TquekL_1zzHmPekFg0f5BqQAMEsfD4-Y
https://www.lyyti.fi/reg/Pedofiili_asiakkaana_5285
https://www.lyyti.fi/reg/Pedofiili_asiakkaana_5285
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTbzVsbmdcpFAVYPOwuDHmIrgBXomRfvBd0CQpGIIm5zwn0SZeUbKc62NfQItkz9OI2QZsuMaPSlIkt/pub
mailto:myynti@teatria.fi
https://kauppa.intokustannus.fi/kirja/seksia-yksin-masturbaation-kulttuurihistoria/
https://www.adlibris.com/fi/kirja/hehku-9789515249081
https://www.adlibris.com/fi/kirja/hehku-9789515249081


 
 
 

 

 

Läsnäolo on avautumista asioille sellaisina kuin ne ovat. Kun olet läsnä           

seksissä, vapaudut odotuksista ja mielen luomista epävarmuuksista.       

Seksi ja läsnäolo -kirjassa syvennytään aiheeseen teemoittain ja yli 40          

harjoituksen avulla. Oman läsnäolon merkityksestä siirrytään      

kumppanin kanssa tapahtuvan kommunikaation tutkailuun. Kirja sopii       

niin nuorille kuin kokeneemmillekin lukijoille. Seksi ja läsnäolo on         

syvällinen ja kaunis teos, josta jokainen voi ammentaa lisää syvyyttä          

omalle seksuaaliselle matkalleen. Lue lisää. 

 

Rakkaudella Suomen seksologinen seura -PODCAST 

Voit kuunnella podcastia täältä, Spotifysta ja iTunesista.  

Podcastissa on vieraana Pirkanmaan Setan Sinuiksi-palvelun      

toiminnanjohtaja, seksuaalineuvoja Mikko Väisänen ja psykiatrian      

erikoislääkäri, psykoterapeutti, psykoanalyytikko ja pastori Peppi      

Sievers. Peppi ja Mikko kertovat muun muassa käytännön        

esimerkkejä siitä, mitä kaikkea eheyttäminen tarkoittaa ja mitä        

kaikkea se voi olla. Peppi ja Mikko antavat hyviä neuvoja siihen,           

kuinka työyhteisöt ja palvelut voivat näyttää ulospäin sitä, että he          

ovat turvallisia ammattilaisia myös sateenkaareville henkilöille.  

 

Mistä aiheesta haluaisit kuulla? Kenet sinä toivoisit vieraaksi? Laita viestiä joko 

tiedottajalle tai jätä ajatuksesi seuran Facebook-sivujen Messengerin kautta! 

 
Podcast seksuaalioikeuksista 

 

Väestöliiton podcast-sarjassa Sexual Rights Q & A nuoret ympäri         

maailmaa vastaavat kysymyksiin seksuaalioikeuksista. Kuulet     

myös, miten seksuaalioikeudet liittyvät kestävään kehitykseen. Se       

puhuu nuorille antaen samalla äänen nuorille itselleen. Jokainen        

podcastin jakso esittelee yhden seksuaalioikeuden ja kertoo,       

miten sen avulla muutetaan maailmaa. Kuuntele sarjaa täältä 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://basambooks.fi/sivu/tuote/seksi-ja-lasnaolo/2456214
https://wordpress.com/posts/suomenseksologinenseura.blog
https://www.hyvakysymys.fi/podcast/jakso-1-mihin-sa-ihastut-oikeus-omaan-seksuaalisuuteen-ja-sukupuoleen/


 
 
 

 

Oletko jo nähnyt?  

 

Avoimesti intiimistä – naiset ja miehet kertovat.       

Tanska- laisen sarjan aiheena on seksuaalisuus. Kaikilla       

on jalkojen välissä jotain, mistä ei useinkaan puhuta.        

Mitä kaikkea siitä ajatellaan? Aiheina ovat muun       

muassa ensimmäinen masturbaatio, penis,    

seksivälineet, intii- mialueen karvoitus, eka kerta. Katso       

sarja YLE areenasta.  

 

 

Seksi-Suomen historia on vuonna 2017 valmistunut,      

neliosainen sarja. Ohjelma kertoo, millaisia yhteiskun-      

nallisia kamppailuja seksuaalisuuden ympärillä on     

käyty. Lähes koko viime vuosisadan kirkko ja valtio        

pyrkivät suitsimaan seksuaalisuutta. Kontrollin koh-     

teeksi joutuivat usein naiset. Seksuaalinen vapautu-      

minen eteni samaan tahtiin ehkäisyn ja aborttilain-       

säädännön kehityksen kanssa. Viimeisenä sensuurista     

pääsi porno. Katso sarja YLE areenasta.  

 

 

Vuosi on 2013. Tukholmassa aloittaa toimintansa      

Ruotsin ja kenties koko maailman ensimmäinen      

sateenkaariväen senioritalo nimeltä Regnbågen.    

Agneta, Ingbritt ja Thomas ovat sen ensimmäisiä       

asukkaita. Kolmen vuoden aikana kuvatussa     

koskettavassa dokumentissa he kertovat siihen     

astisesta elämästään – ja löytävät ensi kertaa oikean        

kodin. Elää, rakastaa löydät YLE Areenasta ja tästä.  

 

 

HALUATKO TIEDOTTAA? 

Onko sinulla tiedossa tapahtuma, koulutus tai vaikkapa kirjan julkistus, josta haluat tiedottaa 

seuran jäseniä? Seuraavien jäsenkirjeiden aikataulu löytyy alta. Facebookiin viestisi saadaan 

toki nopeammin. Ollaan yhteyksissä: tiedottaja@seksologinenseura.fi.  
 

Uutiskirje nro Aineistopäivä Ilmestyy 

5/2019 12.8.2019 22.8.2019 

6/2019 1.10.2019 14.10.2019 

 

https://areena.yle.fi/1-4457072
https://areena.yle.fi/1-4457072
https://areena.yle.fi/1-4202848
https://areena.yle.fi/1-4280103
mailto:tiedottaja@seksologinenseura.fi

