
 

 

 

JÄSENKIRJE  nro 2/2021  

HALLITUKSEN TERVEISIÄ  

Ihanaa huhtikuuta, hyvät Suomen seksologisen seuran (myöhemmin Seura) jäsenet. 

Ruudullasi on kuluvan vuoden toinen jäsenkirje, jossa viimeisimpiä kuulumisia ja tietoa 

kevään tapahtumista. Olemme Seuran hallituksessa pohtineet, että muutaman kerran 

vuodessa lähetettävän jäsenkirjeen alkuun voisi tulla jatkossa puheenjohtajan tervehdyksen 

sijaan hallituksen tervehdys. Jokainen hallituslainen pääsee halutessaan jatkossa 

kirjoittamaan ajankohtaisia kuulumisia.  

Perjantaina 16.4.2021 vietettiin Seuran historian ensimmäinen täysin verkossa toteutunut 

kevätseminaari. Kiitos kaikille paikalla olleille, tilaisuus oli onnistunut ja saimme kuulla 

erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja liittyen seksologian alan yrittäjyyteen ympäri 

Suomen. Maastamme löytyy huikeaa osaamista! Totesimmekin seminaarin jälkeen yhdessä 

sen olleen todella hyvän mielen tapahtuma. Kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille on 

lähetetty seminaarin tallenne katsottavaksi. Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.  

Seuran kevään toinen iso kokoontuminen on toukokuussa toteutettava kevät- eli 

vuosikokous. Sormet ja varpaat ristiin, että maamme epidemiatilanne sallii kokouksen 

toteutuksen tuolloin. Tarkoituksena käydä läpi edellisen vuoden toimintakertomus, luoda 

visiota tulevasta ja jatkaa seksologian kentän vakauttamista hitaasti mutta varmasti.  

Vuoden 2021 aikana on jo tapahtunut paljon! Opintopiiritoimintaa on laajennettu zoomin 

avulla tavoittamaan yhä laajemmin jäsenkuntaa, ensimmäinen kirjapiiri zoomissa on tulossa 

ja seksologisen aikakausikirjan julkaisuprosessi on hyvässä vauhdissa. Kansainvälinen 

yhteistyö on myös päässyt hyvään alkuun ja Seuran edustus osallistuu kokouksiin tasaisin 

väliajoin. Seksologian alan kouluttajatahojen välinen tapaaminen on toukokuussa, ja 

kuulumisia kokouksen tiimoilta kuulemme myöhemmin. On erittäin tärkeää että kouluttavat 

tahot kansallisesti ovat yhdessä päättämässä asioista.  

Tämänhetkinen hallitus on vetänyt yhtä köyttä kohta viisi kuukautta, ja kohta alkaakin 

kesälomakausi jo siintää edessä. Tähän kirjeeseen liitimme pienet esittelyt jäsenistä. 

Kevätkokouksen jälkeen hallitus kokoontuu vielä kertaalleen kesäkuussa ja jää sen jälkeen 

kesätauolle jatkaen toimintaansa elokuussa syyskauden ensimmäisestä hallituksen 

kokouksesta alkaen. Järjestösihteerin tavoittaa vielä kesäkuussa akuuteissa asioissa, 

kiireettömiin asioihin palataan elokuussa.  

 

Keväisin terveisin  

Suomen seksologisen seuran hallitus 

 



 

 

 

 

PIRJO TERVO 

Olen seksologia alan "grand old lady". Koulutuksia ja niistä tulleita 
pätevyyksiä on kertynyt paljon, suurin osa seksologian ja psykoterapian 
alalta. Koulutus, opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät asiat ovat minun 
osaamistani. Seuran hallituksessa seksologian alan koulutukseen liittyvät 
asiat ovat minulle tärkeitä. Seksologian alan koulutusta haluan kehittää 
yhdessä kaikkien saman asia äärellä olevien seksologian alan kouluttajien 
kanssa. Seuran hallituksen puheenjohtajana haluan viedä seksologian alaa 
eteenpäin yhdessä hallituksen ja seura jäsenten kanssa. Vapaa aikani vietän 
mieluiten liikkuen ulkona kaikissa ilman aloissa. Ihminen on kokonaisuus -

"koppa" ja kroppa. Molemmista tulee pitää hyvää huolta.

TIINA ALAKÄRPPÄ

Toimin projektipäällikkönä ja seksuaaliterapeuttina ROAD - Kohti 
rikoksetonta elämää -hankkeessa, jossa työskennellään seksuaalirikoksiin 
syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten parissa. Vapaa-ajallani puurran 
uskontotieteen väitöskirjan parissa. Hallitustyössä aion tehdä parhaani, jotta 
seuran toiminta on moninaisen jäsenistönsä näköistä ja tutkimusjaoksen 
toiminta pääsee uuteen nousuun. 

HEIDI NÄPPI

Toimin Hyks nuorisopsykiatriassa sairaanhoitajana. Olen seksuaaliterapeutti 
ja sivutoiminen yrittäjä. Vapaa-ajallani nikkaroin milloin mitäkin, mökkeilen 
sekä ajankohtaisesti myös pakerran YAMK kehittämisprojektia liittyen 
seksuaalisuuden puheeksi ottoon nuorisopsykiatriassa. Hallitustyössä haluan 
varmistaa, että psykiatrinen auttamistyö tulee seksologian kentällä 
huomioiduksi. Hallitustyössä tiedottajana pyrin muodostamaan 
kokonaiskuvaa Seuran tilanteesta ja yhdessä viestintätiimin kanssa 
välittämään tietoa jäsenkunnalle. Vakauttava, hyvään pyrkivä ja verkostot 
huomioiva työtapa on päämääräni toimintamiljööstä riippumatta. 

SATU K. PERTTUNEN

Olen ohjauksen ammattilainen Oulusta; ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, 
ART®-ohjaaja, seksuaalineuvoja (SSS) ja pariterapiasta on lisäkoulutuksia. 
Minulla on kansainvälinen tausta; olen tehnyt työtä kääntäjänä ja tulkkina. 
Olen työskennellyt myös mm. yrittäjänä ja seksuaaliväkivallan asiantuntijana. 
Työskentelen tällä hetkellä sekä terapeuttina että yliopisto-opettajana. 
Hallitustyössä toimin taloudenhoitajana yhdessä taloustiimin kanssa. 
Kasvatustieteilijänä pidän tärkeänä seksologisen alan koulutuksen 
kehittämistä. Olen myös Ratkesin hallituksessa varajäsen.

                HALLITUS 2020-2022 



 

 

 

 

SATU SÖDERSTRÖM 

Terveisiä Turunmaan saaristosta! Hallitustyöskentelyssä olen kiinnostunut 
talousasioista, joihon olen perehtynyt yrittäjänä toimiessani pankkiiriliikkeessä ja 
erilaisissa järjestöissä. Turun Yrittäjänaisten hallituksessa olen toiminut jo kohta 6-
vuotta sihteerinä, sekä viestintävastaavana. Syksyllä 2020 suoritin hallitusosaaja -
koulutuksen, jonka myötä kiinnostuin myös Seuran jäsenistön hyväksi 
työskentelemisestä. Taustaltani olen seksuaalineuvoja. 

ANSKU LUOSTARINEN

Uusien tuulien ja uusien elämän tapahtumien myötä työelämä on murroksessa. 
Ennen ruohojuuritasolla työskennelleenä vuosikausia oli aika kouluttautua. 
Seksuaaliterapeutin paperit tulivat uurastuksella 2020 jouluna. Tällä hetkellä luennoin 
seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, sensitiivisestä kohtaamisesta ja 
turvallisuuden luomisesta. Samalla toimin myös kokemuspuhujana. Työ ja vapaa-aika 
menevät mukavasti lomittain ja siinä mukana toheltaa Borderterrieri. Seuran 
hallituksessa haluan panostaa jäsenistön ääneen ja sen esille tuomiseen. Hallituksen 
opintopiiriyhdyshenkilönä ja opintopiirivastaavana jatkan opintopiirien järjestämistä.  

HANNU PIISPANEN

Työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikössä mielenterveys-, 
päihde- ja kriisihoitotyön lehtorina. Toimin yhtenä vastuuopettajana kollegoideni 
kanssa JAMKin seksuaalineuvoja -ja seksuaaliterapia-opinnoissa. Lisäksi toimin 
projektipäällikkönä  Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteissa -projektissa. 
Koulutukseltani olen psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja sekä 
psykiatrinen SH. Teen myös yksityisesti asiakastyötä.Hallitustyöskentelyssä edistän 
avointa ja rakentavaa hallitustyötä sekä vuoropuhelua jäsenten, seuran hallituksen ja 
yhteistyötahojen kanssa. Haluan olla mukana ylläpitämässä ja kehittämässä 
seksologian koulutuksia sekä niiden opetussuunnitelmien sisällöllistä laatua.



 

 

 

 

TANJA SIMOLA 

Työskentelen seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyn parissa ja vapaa-ajallani teen 
väitöskirjaa lähisuhdeväkivallasta yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, Tampereen 
yliopistossa. Olen aiemmin työskennellyt lähes kymmenen vuotta kouluttaen 
seksologiaa ja tästä(kin) syystä pidän hallitustyössä tärkeänä seksologian alan 
koulutuksen ja tutkimuksen nostamista keskiöön.

MARI HUISTINOJA

Olen toiminut yksinyrittäjänä Kokkolassa ja Kaustisella iloseksi:ssä vuodesta 2014 
saakka. Sen lisäksi olen Väestöliiton terapiapalveluissa verkostoterapeuttina. 
Koulutukseltani olen mielenterveys-ja päihdetyön lähihoitaja ja nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja, seksuaaliterapeutti sekä auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS). 
Hallitustyössä minulle tärkeitä asioita on koulutus/auktorisointiasiat sekä 
syrjäisempienkin seutujen huomioiminen seuran toiminnassa. Vapaa-ajalla vietän 
aikaani luonnossa ”eräillen”.. 

TANJA ROTH

Toimin Kynnys ry:n SAMAT- toiminnassa lähiesihenkilönä, seksuaalikasvattajana- ja 
neuvojana. Olen toiminut seksologian alalla 10 vuotta eri tavoin vammaisten, 
vammautuneiden ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden auttamistyössä. Toimin myös 
sivutoimisena yrittäjänä Tasapainoiseksi yrityksessä. Hallitustyössäni haluan pitää 
esillä esteettömyyden, saavutettavuuden sekä yhdenvertaisuudenhuomioimista 
seksologian kentällä. Koulutukseltani olen mm. kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 
seksuaaliterapeutti (NACS) ja seksuaalikasvattaja (SSS). Opiskelen tällä hetkellä 
kliinistä seksologiaa ja työnohjausta. Harrastuksiani ovat vaikuttaminen, 
”kaikenlainen tuunaaminen” ja melonta. Doulaan koulutettuna vapaaehtoisena 
tarvittaessa.



 

 

 

 

 

 

 

SINI HARJU

Kiitän seuran jäseniä luottamuksesta hallituspaikan suhteen. On ollut mukavaa päästä 
mukaan hallitustyöhön edes hetkeksi. Olen kuitenkin päätynyt siihen, että eroan 
hallituksesta 26.2.2021 ja jään viettämään juuri alkanutta äitiyslomaani.

EDIT: Suomen seksologisen seuran hallitus toivottaa Sinille ihania, ansaittuja 
perhevapaita ja vauvantuoksuisia päiviä sekä paljon voimia elämänmittaiselle matkalle. 
Hienoa saada maahamme seuraavaa sukupolvea, liekö sieltä varttumassa tuleva 
seksologian alan ammattilainen.. Kiitos kun olit joukossa mukana, nähdään!

KRISTA LINNUS

Toimin osastonylilääkärinä HUS nuorisopsykiatriassa Hyvinkään alueen tehostetun 
avohoidon yksikössä. Töissäni kohtaan nuorten seksuaalisuutta ilossa, surussa ja 
monimuotoisuudessa. Psykoterapiatyö iltavastaanotolla,  nuorten kanssa 
työskentelevien ammattilaisten kouluttaminen ja aikaisemmat tutkimustyön 
kokemukset ovat lisänneet näkemystä seksuaalisuuden kehittymisestä 
monitahoisuudessaan. Hallitustyössä erityisesti nuorten seksuaalisuuteen liittyvät asiat 
ovat sydäntäni lähellä.

OSMO KONTULA

Olen tutkimusprofessorina Väestöntutkimuslaitoksella Väestöliitossa. Olen toiminut 
pitkään erilaisissa tehtävissä Suomen seksologisessa seurassa ja alan kansainvälisissä 
järjestöissä. Tuotan tutkittua seksologista tietoa ja teen parhaani seksologian alan 
avoimen ja miellyttävän yhteistyön edistämiseksi. Seksologisen seuran myönteinen 
kehitys on meidän yhteinen etumme. 



 

 

 

 

TULEVIA SEKSUAALINEUVOJA, -KASVATTAJA, -TERAPEUTTI JA KLIININEN 

SEKSOLOGI –KOULUTUKSIA VUONNA 2021 

 

Huom! Jos olet kiinnostunut osallistumaan joihinkin seuraavista tiedossa olevista 

koulutuksista, pyydämme sinua tarkastamaan tarvittaessa koulutuksen 

auktorisointikelpoisuuden.  

 

• Seksuaalineuvoja 30op. Hyria, Hyvinkää. Alkaa 8/2021.  

https://www.hyria.fi/koulutukset/hae_jatkuvassa_haussa/koulutustarjonta/sosia

ali-_ja_terveysala#course-P6776  

 

• Seksuaalineuvoja 30op. Metropolia, Helsinki. Alkaa 8/2021.  

https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-

taydentaminen/taydennyskoulutus/seksuaalineuvonta  

 

• Seksuaaliterapiakoulutus seksuaalineuvojille ja seksuaaliterapian 

täydennyskoulutus psykoterapeuteille 30op. Väestöliitto, Helsinki. Alkaa 8/2021.  

https://vaestoliitonterapiapalvelut.fi/koulutukset/seksuaaliterapiakoulutus-

psykoterapeuteille/  

 

• Seksuaalineuvoja 30op. Sexpo ry, Helsinki / verkko-opetus. Alkaa 8/2021.  

https://www.lyyti.fi/reg/Seksuaalineuvontakoulutus_etana_2021_6113  

 

• Seksuaalineuvoja 30op. TAMK, Tampere. Alkaa 8/2021.  

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/seksuaalineuvojakoulutus#switcher-

trigger--overview  

 

• Seksuaalineuvoja 30op. Lapin kesäyliopisto, Rovaniemi / hybridi. Alkaa 9/2021.  

https://www.lapinkesayliopisto.fi/events/Seksuaalineuvoja-koulutus-30-op-

2292021-%E2%80%93-2552022/gajrc1pg/210c0372-5618-436d-8cef-

6879db7ac1fb  
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MUUTA 

 

• World Association for Sexual Health (WAS)  järjestää konferenssin 9-12.9.21 

virtuaalisesti.  

https://mailchi.mp/c960ec0572b3/was-e-alert-5069962?e=eab64ee0f1  

 

• Webinaari terapeuttista työtä tekeville sote-alan ammattilaisille teemalla 

vähemmistöstressi. https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/events/event/webinaari-

terapeuttista-tyota- tekeville-sote-alan-

ammattilaisille/?fbclid=IwAR1uD2LtYT8w10yX0e7KzMBXxuZtmVQty_PRG8nHEQh

14JcmaFT7TK29wSQ  

 

• Väestöliitto ry toteuttaa Työ – ja elinkeinoministeriön tilauksesta kevään 2021 

aikana seksuaalioikeustemaattisen koulutussarjan. Koulutukset sopivat kaikille 

maahanmuuttajia ohjaus- ja neuvontatyössä kohtaaville toimijoille. Osallistuminen 

on maksutonta, eikä edellytä ilmoittautumista. Pääset mukaan kuhunkin 

koulutuspäivään päivämäärän mukaisen linkin kautta.  Kyselyt ja info:  

anita.novitsky@vaestoliitto.fi   

 

✓ 20.4. klo 9-12  Puheena seksuaalioikeudet – menetelmäkoulutus. Materiaali– 

ja menetelmäesittely, työskentelyä ja keskustelua.   Liity kokoukseen 

napsauttamalla tätä   

✓ 26.4. klo 13-16  Puheena seksuaalioikeudet – menetelmäkoulutus. Materiaali- 

ja menetelmäesittely, työskentelyä ja keskustelua. (sama kuin 20.4) Liity 

kokoukseen napsauttamalla tätä   

✓ 4.5. klo 9-12 Pari- ja perheriidat, seksuaalinen väkivalta ja tuki.  Liity 

kokoukseen napsauttamalla tätä   

✓ 4.5. klo 13-16 Pari- ja perheriidat, seksuaalinen väkivalta ja tuki. (sama kuin 

klo 9-12)  Liity kokoukseen napsauttamalla tätä   

 

 

• Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus on julkaissut uudistetun 

oppaansa sukupuolen moninaisuuteen ja kehon kirjoon liittyen. Odotettu opas on 

perusteos, joka tarkastelee sukupuolen moninaisuutta ja intersukupuolisia 

kehovariaatioita esimerkiksi psykologian, kulttuurintutkimuksen, lääketieteen ja 

ihmisoikeustyön näkökulmasta. Opas on suunnattu erityisesti sote-, opetus- ja 

kasvatusalojen parissa työskenteleville. Opas on kaikkien luettavissa verkossa  

 

 

SEURAAVA JÄSENKIRJE SÄHKÖPOSTITELLAAN JÄSENISTÖLLE 

KESÄKUUSSA, KUULEMISIIN!  
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