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Esipuhe: Paluu tauon jälkeen 
 
J. Tuomas Harviainen, FT, TM, MBA, Tenure Track -professori, Tampereen 

yliopisto 

 

Tervetuloa Seksologisen aikakauskirjan neljännen numeron ääreen. 

Edellisestä on kulunut jo useita vuosia. Tähän on selkeä syy: julkaisuumme 

tarjotaan paljon materiaalia, mutta suurin osa siitä muodostuu 

katsaustyyppisistä teksteistä. Se on hyvä asia, sillä tiedämme, että myös suurin 

osa lukijoistamme on käytännön työtä tekeviä seksologeja – kasvattajia, 

neuvojia, terapeutteja ja muita seksuaaliterveyden ja -hyvinvoinnin 

ammattilaisia – ja heille juuri katsaustyyppiset tekstit ovat osoittautuneet 

arvokkaimmiksi. 

 

Samalla kuitenkin tieteellisen julkaisutason säilyttäminen vaatii sitä, että 

jokainen numero sisältää vähintään yhden vertaisarvioidun tieteellisen 

artikkelin. Näitä saapuu meille harvemmin ja lehden arvosteluprosessi on 

tiukka, joten kuten nyt, voi mennä vuosia ennen kuin saamme riittävästi 

aineistoa uutta numeroa varten. 

 

Tuloksena syntyy sen kaltaisia numeroita kuin tämä, jota parhaillaan luette. 

Mukana on yksi tieteellinen artikkeli, useita katsauksia, yksi pohdiskeleva 

essee, sekä kaksi jo vuosia sitten lausuttua Lectio Praecursoriaa, eli 

väitöstilaisuuden avaavaa esipuhetta, jotka halusimme niiden iästä huolimatta 

julkaista painettuina, sillä hyvä tutkittu tieto ei hevillä vanhene. 

 

Numeron avaa Sanna Spišákin (2022) vertaisarvioitu artikkeli “Seksi on kahden 

ihmisen välinen intiimi tapahtuma.” Alaikäiset, pornografia ja käsitykset 

seksistä. Artikkelissaan Spišák esittää alaikäisten vastaajien omia näkemyksiä 

pornografiasta ja sen suhteesta ”oikean elämän” seksiin, sekä osoittaa, että 

vastaajat osaavat tehdä eroa näiden välille, samalla kun toisaalta toisintavat 

mononormatiivisen romanttisen intiimiyden ihannetta. 

 

Katsauksista ensimmäinen, Henna Kekkosen ja Tiina Mannisen (2022) 

Aivovamma osana elämää – miten huomioida seksuaalisuus kuntoutuksessa? 

käsittelee aivovamman vaikutusta ihmisten seksuaalisuuteen sekä 

kuntoutustyöntekijän mahdollisuuksia auttaa. Nita Taivalojan (2022) 

Monisuhteisuuden kohtaaminen seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa 

puolestaan tarjoaa sekä huomioimisen arvoisia asioita että käytännön työkaluja 

neuvojille ja terapeuteille, jotka työssään kohtaavat ei-monogamisissa 

suhdemuodoissa eläviä ihmisiä. Tapani Valkosen (2022) Kemseksi Suomessa 

2020-luvulla keskustelee erityisesti miesten välisestä seksikulttuurista, johon 

liittyy päihteiden, varsinkin huumausaineiden, viihdekäyttö ja Henni 

Hännikkälän ja Tiina Alakärpän (2022) Helluntailaisuus, seksuaalikasvatus ja 

nautinto esittelee helluntailaisuudessa käytettyjä seksuaalikasvatuksen 

linjauksia ja oppeja sekä välittää haastattelujen kautta liikkeeseen kuuluvien tai 

kuuluneiden ihmisten kokemuksia opeuksesta ja sen suhteesta seksuaaliseen 

nautintoon heidän elämissään.  

 

Sari Hälisen (2022) essee Kun ei olla valmiina - miesten kokemuksia 

raskaudenkeskeytyksistä hyödyntää laadullista kyselyaineistoa ja kertoo 48 

miesvastaajan kokemuksista suhteessa heidän elämiinsä vaikuttaneisiin 

raskaudenkeskeytyksiin. Mukana olevat lectiot, Toni Haavan (2022) Tartunnan 

saaneen aikuisen kokemukset seksitaudin kanssa elämisestä ja Marika 

Haatajan (2022) Seksuaalisuuden muuttuvat mahdollisuudet täydentävät 

kokonaisuutta seksologeille keskeisillä aiheilla. Niistä kiinnostuville 

suosittelemme myös mitä lämpimimmin heidän väitöskirjojaan (Haapa 2018 ja 

Haataja 2019). 

 

Lehden numero 5 on jo työn alla. Toivottavasti saamme teiltä siihen runsaasti 

lisää materiaalia. 

Toimitus haluaa aivan erityisesti kiittää kaikkia heitä, jotka ovat tehneet 

aktiivista vapaaehtoistyötä tätä numeroa edeltäneissä vertaisarvioinneissa, 

sekä kaikkia meille materiaalia tarjonneita kirjoittajia. Ilman teidän arvokasta 

aikaanne Seksologinen aikakauskirja ei olisi mahdollinen. 
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