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Suomen Seksologinen Seura ry (FIAS)  

Toimintasuunnitelma 1.1. - 31.12.2021 

Toiminnan yleistavoitteet 

Seuran tavoitteena ja tehtävänä on toimia verkostojen luojana seksologian alalla niin Suomessa kuin 

kansainvälisesti eri yhteisöjen, asiantuntijoiden ja Seuran jäsenten välillä. Seura toimii eri 

ammattitahojen toimijoiden yhteen kokoajana, tiedonvälittäjänä ja yhteistyön edistäjänä. Pyrimme 

tukemaan seksologian ammattilaisten ammatti-identiteettiä ja alan ihmisten työskentelyä erilaisissa 

olosuhteissa. Toiminnan yleisenä tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti seksologiaan liittyvän 

ammatillisen toiminnan edellytyksiä ja edistää sitä kautta seksuaalisia oikeuksia ja seksuaaliterveyttä 

Suomessa. Seura tarjoaa jäsenilleen kahdesti vuodessa seksologian seminaarin ammatillisen 

osaamisen vahvistamista ja verkostoitumista varten. Vuoden 2021 kevätseminaari on jäsenille 

maksuton ja syysseminaari on maksullinen.  

 

Seksologisen Seuran hallinnosta vastaa hallitus, joka valittiin poikkeuksellisesti 30.11.2020 

kaksivuotiskaudelle. Sen vuoksi kevätkokouksessa 2021 ei tehdä henkilövalintoja. Puheenjohtajana 

jatkaa Pirjo Tervo, varapuheenjohtajana Hannu Piispanen, taloudenhoitajana Satu Perttunen, 

tiedottajana Heidi Näppi, järjestösihteerinä Satu Söderström ja muina hallituksen jäseninä Tiina 

Alakärppä, Sini Harju, Mari Huistinoja, Osmo Kontula, Krista Linnus, Ansku Luostarinen, Tanja 

Roth ja Tanja Simola. Hallituksella on viestintätiimi ja taloustiimi.  

Tämän lisäksi Seurassa toimii NACS-auktorisointityöryhmä ja seksuaalineuvojien ja 

seksuaalikasvattajien auktorisointiryhmä.   

Seura tiedottaa asioistaan jäsenille jäsenkirjeissä, Facebookissa sekä seuran kotisivuilla 

www.seksologinenseura.fi.   

Toiminnan painopistealueet vuonna 2021 

Seksologinen Seura jatkaa vuonna 2021 työtään jäsentensä ja suomalaisen seksologian hyväksi 

erityisesti seuraavilla tavoilla: 

1. Vakiinnuttamalla seuralle hyvä yhteistyöhenki myrskyisen vuoden 2020 jälkeen.  

http://www.seksologinenseura.fi
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2. Jatkamalla jäsenten auktorisointia neljän pohjoismaisen nimikkeen ja niiden yhdessä 

sovittujen pätevyyskriteerien mukaisesti samoin kuin osallistumalla aktiivisesti tätä 

koskevaan NACS yhteistyöhön.    

3. Jatkamalla seksuaalineuvojien ja seksuaalikasvattajien auktorisointia yhteisesti sovittujen 

ammatillisten pätevyyskriteerien mukaisesti. 

4. Edistämällä koko vuoden ajan aktiivisesti pohjoismaista seksologista yhteistyötä NACS:n 

työryhmissä ja toimimalla aktiivisesti NACS:n hallituksessa. 

5. Järjestämällä jäsenistölle seminaarin kevätkokouksen yhteydessä 16.4.2021 ja toinen 

seminaari syyskokouksen yhteydessä lokakuussa 2021.    

6. Ylläpitämällä ja tukemalla paikallista valtakunnallista opintopiiriverkostoa, joka toimi 

vuonna 2020 yhdeksällä paikkakunnalla.  

7. Uutena palveluna järjestetään valtakunnallisia opinto- ja lukupiirejä Zoomin välityksellä, 
joihin mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan paikkakunnasta riippumatta esteettömästi. 

8. Tiedottamalla aktiivisesti jäsenistölle jäsenkirjeillä, Facebookissa ja Seuran kotisivun kautta 

ajankohtaisista asioista, auktorisointiasioista ja tapahtumista.  

9. Palkitsemalla seksologian alalla vaikuttaneita ammattilaisia syyskokouksen yhteydessä. 

Vuoden 2021 tapahtumia 

Vuoden 2021 tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan Koronarajoitukset. 

Vuoden 2020 syyskokous pidetään poikkeuksellisesti uudesta hallituksesta riippumattomista syistä 

vasta 22.1.2021.  

Seksologisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Metropolia ammattikorkeakoulussa 

perjantaina 16.4.2021 alkaen klo 17.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 

ajankohtaisia asioita. Näihin kuuluu vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilipäätöksen käsittely.   

Ennen vuosikokousta samassa tilassa järjestetään kevätseminaari teemalla yrittäjyys klo 12.00-16.30. 

Seminaari on jäsenille maksuton.  
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Lokakuussa 2021 suunnitelmissa on pitää sääntömääräinen syyskokous. Kokous on suunniteltu 

pidettäväksi hybridinä, jolloin myös etäyhteydellä pääsee osallistumaan. Syyskokouksen yhteydessä 

järjestetään seminaari myöhemmin ilmoitettavista teemoista.  

Pohjoismainen yhteistyö  

Pohjoismaiden yhteistyö on edelleen tärkeässä asemassa Seksologisen Seuran toiminnassa. Yhteistyö 

toteutuu osallistumalla NACS:n työryhmien ja hallituksen kokouksiin. Uusi hallitus nimeää 

yhteistyöhenkilöt NACSin työryhmiin. Seuran edustajiksi on toistaiseksi nimetty Pirjo Tervo ja 

Hannu Piispanen. NACSin yhdistyksen rekisteröinti Suomeen saatetaan päätökseen.  

Vuoden 2021 NACS konferenssi järjestetään Reykjavikissa 1.-3.10.2021.  

Eurooppa yhteistyö 

European Federation of Sexology (EFS) järjestää joka toinen vuosi toteutuvan konferenssinsa tällä 

kertaa Aalborgissa, Tanskassa 10.-13.6.2021. Osa Seuran jäsenistä osallistuu konferenssiin.  

WAS-yhteistyö 

Osmo Kontula jatkaa World Association for Sexual Health (WAS) hallituksessa. Hän osallistuu 

WAS:n hallituksen useisiin zoom-kokouksiin ja webinaareihin. Lisäksi hän jatkaa WAS:n 

seksuaalikasvatuskomitean puheenjohtajana ja seksuaalikasvattajien verkoston koordinaattorina.  

Tommi Paalanen jatkaa WAS:n seksuaalioikeuskomitean puheenjohtajana.  

WAS:n konferenssi pidetään 18.-21.9.2021 Cape Townissa Etelä-Afrikassa sekä virtuaalisesti. Osmo 

Kontula jakaa konferenssissa WAS:n seksuaalikasvatuspalkinnot.   

Seksologinen aikakauskirja  

Seksologisen aikakauskirjan numeroa 4 toimitetaan vuoden 2021 aikana. Aikakauskirjaa toimittaa 

tutkimusjaoksen toimikunta.  

Jaosten ja toimikunnat 
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Jaokset ja toimikunnat toimivat Seksologisen Seuran hallituksen alaisina ja toteuttavat sovittua 

työtehtävää seksologian alan ammatillisen toiminnan edistämiseksi. 

Seksologian alan koulutustyöryhmän perustaminen 

Perustetaan vuonna 2021 seksologian alan koulutustyöryhmä seksologian alan yhtenäisten  

koulutuskriteerien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

Opintopiiritoiminta 

Opintopiirien koordinaattorina jatkaa vuonna 2021 Helena Seutu. Opintopiiri toimi vuonna 2020 

yhdeksällä paikkakunnalla (Turku, Oulu, Rovaniemi, Joensuu, Tampere, Helsinki, Lahti, Pori, 

Kuopio). Opintopiirit toimivat tärkeänä väylänä verkostoitua, jakaa tietoa ja saada vertaistukea 

muilta alan toimijoilta.  

Vuoden 2021 aikana käynnistämme valtakunnallisen luku- ja opintopiiritoiminnan, joka mahdollistaa 

jokaiselle jäsenelle osallistumisen koulutuksiimme, asuinpaikasta tai esteellisyydestä riippumatta. 

Seuralle hankitun Zoom-lisenssin myötä kykenemme varmistamaan, että koulutukset saapuvat 

jokaisen jäsenen ulottuville. Edellisten vuosien tavoin kouluttajiksi etsimme ansioituneita puhujia, 

joiden tuoma sisältö antaa koulutuksiin ja lukupiireihin lisää jäsentemme kaipaamaa laadullista 

sisältöä. 

Opintopiiriohjaajien tapaamiset pidetään seuran kevät- ja syysseminaarin yhteydessä sekä 

tarvittaessa etänä. Tapaamisessa kuullaan opintopiirien kuulumiset ja saadaan ideoita toisilta 

opintopiireiltä omaankin toimintaan, sekä verkostoidutaan.  

Seksuaalikasvatusjaos  

Suomen seksologisen seuran seksuaalikasvatusjaos toivoo lisää jäseniä. Jäseniksi voivat hakeutua 
seksuaalikasvatusta opiskelleet ja sitä työssään toteuttavat seuran jäsenet. Seksuaalikasvatuksen 
jaoksen vetäjinä toimivat Susanna Ruuhilahti ja Suss Åhman. 

Vuoden 2021 kevään aikana seksuaalikasvatusjaos tarjoaa seuran jäsenille lyhyitä tietoiskuja 
videoiden ja tekstien muodossa seksuaalikasvatuksesta ja siihen liittyvistä teemoista. 

Syksyllä 2021 juhlistetaan Maailman Seksuaaliterveyden päivää koulutuspäivän merkeissä. Luvassa 
on myös seksuaalikasvatusjaoksen perinteikäs joulukalenteri. 
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Tutkimusjaos 

Tutkimusjaoksen toiminnasta vastaavat Tiina Alakärppä ja Tanja Simola. Tutkimusjaoksesta 

vastaavat henkilöt tulevat tiedottamaan seuran jäseniä jaoksen toiminnasta. 

Seksuaalieettinen toimikunta 

Toimikunnan toiminta ja jatko arvioidaan kevään 2021 aikana.  

Auktorisointityö 

Seuran kansallinen auktorisointityöryhmä seksuaalineuvojille ja seksuaalikasvattajille ja 

pohjoismainen NACS-auktorisointityöryhmä jatkavat toimintaansa.  

NACS auktorisointityöryhmä Seksuaaliterapeutit NACS ja Kliininen Seksologi  

Auktorisointiryhmän kokoonpano keväällä 2021: Maarit Sinisaari-Eskelinen (pj.), Tarja Santalahti, 

Sari Hälinen ja Vilho Ahola. Kevään aikana valitaan ja vahvistetaan uusi auktorisointiryhmä, joka 

jatkaa auktorisointi toimintaa syksystä 2021 alkaen.  

Seksuaalineuvojien ja seksuaalikasvattajien auktorisointiryhmä  

Auktorisointiryhmän kokoonpano keväällä 2021: Henriikka Sundell (pj.), Tuulia Aho, Haija 

Kankkunen ja Anne Merta. Kevään aikana valitaan ja vahvistetaan uusi auktorisointiryhmä, joka 

jatkaa auktorisointi toimintaa syksystä 2021 alkaen.  

Työryhmä jatkaa aktiivisesti toimintaansa auktorisointihakuprosessien, hakemusten käsittelyaikojen 

ja nettisivuston ohjeistusten selkiyttämiseksi ja kehittämiseksi. Auktorisointityöryhmä jatkaa 

seksuaalineuvojien ja seksuaalikasvattajien auktorisointeja aiemmin työryhmässä sovittujen 

kriteerien mukaisesti. 

Helsingissä 18.1.2021 

Suomen Seksologinen Seura ry:n hallitus 
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