SEKSOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA
1(1), 2014

JULKAISIJA:
Suomen Seksologinen Seura ry
Helsinki
Toimittajat:
J. Tuomas Harviainen
Pirkko Brusila
Osmo Kontula
Hanna Vilkka

ISSN 2342-723X

SEKSOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA 1(1)

Suomalaisen seksologian kausijulkaisu
ESIPUHE
J. Tuomas Harviainen, FT, sopimustutkija, TaY
Pirkko Brusila, LL, pari- ja seksuaaliterapeutti
Osmo Kontula, VTT, tutkimusprofessori, Väestöliitto
Hanna Vilkka, VTT, yliopistonlehtori, TaY

Tervetuloa ensimmäisen Seksologisen Aikakauskirjan pariin. Alallamme,
tai pikemminkin aloillamme, on jo pitkään ollut toiveita yhteisen
julkaisukanavan luomiseksi suomenkieliselle seksologian tutkimukselle.
Tämä aikakauskirja on yksi vastaus noihin toiveisiin.
Tämän ensimmäisen numeron kirjoittajakunnassa on ihmisiä sekä Suomen
Seksologisen Seuran yli 900 hengen jäsenistöstä että seuran ulkopuolelta.
Seksologia on yhä kenttä, jota tehdään Suomessa monilla aloilla, ja välillä
on jopa vaikea sanoa, missä menee seksuaalilääketieteen ja seksologian,
tai seksologian ja opastusmateriaalin, välinen raja. Useissa tapauksissa
esimerkiksi seksuaalilääketiede asettuu erääksi seksologian alalajeista, ja
seksioppaat puolestaan ovat niistä johdettua käytännön ajattelua. Välillä
kuitenkin rajat korostuvat, kun keskustellaan esimeriksi näkemyseroista
sen suhteen, onko jokin taipumus mahdollisesti sairaus vai vain
toisenlaista seksuaalikäyttäytymistä.
Samoin maallikon voi olla vaikeaa hahmottaa, millaista koulutusta eri
työnimikkeillä olevilla seksologian alan toimijoilla on – tai ei ole. Seura on
pyrkinyt,
yhteistyössä
pohjoismaisten
sisarjärjestöjensä
kanssa,
selkeyttämään
tätä
tilannetta.
Yksi
keskeinen
väline
ovat
yhteispohjoismaiset NACS-auktorisoinnit, joilla selkeytetään alan
ammattilaisten koulutuksen määrittelyä.
Toinen keskeinen väline ovat asiantuntijoiden väliset vuoropuhelut, myös
tieteenalojen yli, ja käytännönläheisesti. Seksologinen Aikakauskirja on
tarkoitettu väyläksi tähän. Haluamme tarjota seksologian alan
ammattilaisille, ja muillekin siitä kiinnostuneille, tuoretta, asiallista tietoa
seksuaalisuuden tutkimuksen kentältä, monilta eri aloilta. Toivomme
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jokaisen tämän ensimmäisen numeron teksteistä inspiroivan lukijoitaan –
ainakin käytännön työssään, kenties myös kirjoittamaan aiheesta lisää.
Aikakauskirjan rakenne
Koska Seurassa on yli 900 jäsentä, he edustavat paitsi lukuisia eri aloja,
myös erilaisia koulutuksia ja ilmaisutapoja. Tästä johtuen emme ole
halunneet tehdä Aikakauskirjasta ainoastaan perinteistä vertaisarvioitua
julkaisukanavaa. Hyvin suuri osa suomalaisesta seksologiasta tapahtuu
käytännön työssä, välittömässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.
Se perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja haluun auttaa. Nämä ovat
kuitenkin piirteitä, joita monen voi olla vaikea välittää tieteellisen, viitteitä
täynnä olevan tekstin muodossa. Seksologian luonteen takia kaikki
käytännön työssä tehdyt tutkimukselliseen kehittämistoimintaan tai
käytäntötutkimukseen nojaavat selvitykset ja tutkimuskuvaukset/artikkelit
ovat tervetulleita Aikakauskirjaan.
Ratkaisuna tähän olemme valinneet moniportaisen julkaisumuodon, jossa
erilaiset tekstit pääsevät paitsi paremmin oikeuksiinsa, myös lähemmäs
lukijoitaan. Inspiraationamme toimi Pelitutkimuksen vuosikirja (Suominen
ym., toim. 2009-), joka on jo viiden vuoden ajan tarjonnut tilaa niin
tutkimusartikkeleille, katsauksille kuin arvosteluillekin.
Artikkelit ovat täyden kaksoissokkovertaisarvioinnin läpäisseitä tieteellisiä
julkaisuja, joissa esitellään uutta tutkimustietoa. Johanna Pohtinen
käsittelee omassa artikkelissaan kinky-seksuaalisuuden suhdetta arkeen,
sekä sitä, miten sen toteuttamisen kautta myös irrottautuvat arjestaan.
Rittakerttu Kaltiala-Heino, Maria Sumia, Hanna Savioja ja Nina Lindberg
puolestaan analysoivat niitä seksuaaliterveydellisiä kysymyksiä, jotka
liittyvät nuoriin, jotka hakeutuvat sukupuolen uudelleenmäärittelyyn.
Myöskin Tutkimusraportit sisältävät uusia tuloksia, mutta tiiviimmin
raportoituina, pohjaksi myöhemmälle analyysille. Ne ovat läpäisseet
toimituskunnan arvostelun ja hiomisen. Ensimmäiseen numeroon sopivasti
Osmo Kontula, Tommi Paalanen ja Sirpa Valkama esittelevät seksologian
ammattilaisten tilannetta ja koulutuksia suomessa 200-luvun aikana. Taru
Liski käy läpi haasteita ja merkityksiä kinky-yhteisöjen tapahtumien
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järjestämiselle, kulttuurituotannon näkökulmasta. Ja Ulla-Sisko Lehto,
Heidi Lonka ja Arpo Aromaa käsittelevät miesten seksuaalielämälle heidän
eturauhassyövän hoidoistaan aiheutuneita haittoja.
Katsauksissa julkaisemme kuvauksia käytännön työn tematiikasta,
tiivistyksiä jonkin seksologisen aihepiirin kirjallisuudesta ja ammatillisia
mielipiteitä ja keskustelunavauksia. Toivomme erityisesti niiden rakentavan
toiminnallista siltaa tieteellisen tutkimuksen ja seksologia arjen välillä.
Jaana Susi esittelee katsauksessaan, miten TAYSin naistenklinikalla
yhdistetään seksuaalineuvontaa vagina-aplasian hoitoon. Maaret Kallio
kuvaa lapsuuden vuorovaikutuksen tärkeyttä myöhemmän elämän
intiimeille suhteille, ja Susanna Ruuhilahti haastaa lukijansa laajaalaisempaan asenteeseen nuorten seksuaalikasvatuksessa.
Tästä tyylien ja tieteenalojen monipuolisuudesta johtuen olemme myös
halunneet säilyttää eri alojen ilmaisukäytäntöä, viittaustekniikkaa ja
kirjoittajien omaa kielenkäytön tyyliä. Seksuaalisuuden kaltaisella alueella,
jossa jokainen kirjoittaja ja lukija on myös kokemusasiantuntija, on
ensiarvoisen tärkeää, että kunkin ihmisen oma ajatus heijastuu jopa
tieteellisen ilmaisun läpi. Liitymme tässä bell hooksin (2007, 118) ajatuksiin
ja haluamme moniportaisuudella houkutella lukijoita kriittiseen
reflektointiin. Äänen antaminen kokemuksille auttaa ohjaamaan omaa ja
toisten elämää, rakentavasti ja yhdessä. Seksologisen Aikakauskirjan yksi
tavoite onkin antaa tunnustus kaikkien olemassaololle seksologian kentällä
ja toisiaan kuunnellen.
Toivomme, että Aikakauskirjasta muodostuu vuosittainen kausijulkaisu,
jonka ottavat omakseen niin käytännön työn tekijät, seksuaalisuuden
yliopistotutkijat, kuin nekin, jotka tekevät molempia.
Kirjallisuus
hooks, b. (2007). Vapauttava kasvatus. Helsinki: Kansanvalistuseura.
Suominen, J., ym. (toim.) (2009-). Pelitutkimuksen vuosikirja. Tampere:
Tampereen yliopisto.
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