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Suomen Seksologinen Seura ry (FIAS)

Toimintakertomus 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.

Seksologisen Seuran 2021 hallitus valittiin poikkeuksellisesti 30.11.2020 kaksivuotiskaudelle, jonka
vuoksi kevätvuosikokouksessa 16.4.2021 ei tehty henkilövalintoja. Puheenjohtajana toimii Pirjo
Tervo, varapuheenjohtajana Hannu Piispanen, taloudenhoitajana Satu K. Perttunen, tiedottajana
Heidi Näppi (erosi hallituksesta 28.8.21 ), järjestösihteerinä Satu Söderström ja muina hallituksen
jäseninä Tiina Alakärppä (erosi hallituksesta 31.10. 21), Sini Harju (erosi hallituksesta 1.3.21), Mari
Huistinoja (erosi hallituksesta 28.8.21), Osmo Kontula, Krista Linnus, Ansku Luostarinen (erosi
hallituksesta 30.10.21), Tanja Roth ja Tanja Simola (erosi hallituksesta 28.8.21. ). Hallituksella on
viestintätiimi ja taloustiimi.

Suomen seksologinen seura on tiedottanut vuonna 2021 toiminnastaan kolmella jäsenkirjeillä, useilla
tiedotteilla sekä seuran nettisivujen, Membookin ja seuran Facebook-ryhmän kautta. Seuran
Instagram tili avattiin 15.6.2021.

Vuoden 2021 lopussa seurassa oli 1347jäsenmaksun maksanutta jäsentä.
Vuosi 2021 oli Suomen seksologisen seuran kahdeskymmenesneljäs. Seuran vuoden 2021 toimintaan
vaikutti edellisvuoden tapaan Covid-19 viruksen leviämisen estämiseen kohdistuneet THL:n ja
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hallituksen antamat ohjeet ja toimenpiteet. Ohjeet kohdistuivat mm. matkustamiseen, liikkumiseen ja
kokoontumiseen.
Vuonna 2021 Suomen Seksologisen Seuran hallitus kokoontui 19 kertaa.
Marraskuun loppuun asti, 30.11.2020, toiminut edellinen ja tuolloin irtisanoutunut hallitus jätti
järjestämättä vuoden 2020 syyskokouksen. Tämän vuoksi vuoden 2020 Sääntömääräinen syyskokous
pidettiin vasta 22.1.2021. Kokous pidettiin Helsingissä Radisson Blu Royal hotellin tiloissa
pelkästään Zoom-välitteisenä kokouksena. Osallistujia oli 46.
Vuoden 2021 kevätvuosikokous pidettiin 10.6.2021 Helsingissä Radisson Blu Royal hotellin tiloissa
hybridi-kokouksena. Syyskokous pidettiin 29.10.2021 Helsingissä Radisson Blu Royal hotellin
tiloissa hybridi-kokouksena.Kevätvuosikokoukseen osallistui 52 seuran jäsentä ja syyskokoukseen
39 seuran jäsentä.
Tilintarkastaja ei suosittanut tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2020 hallitukselle. Käydyn
keskustelun jälkeen vuosikokous päätti myöntää hallitukselle oikeuden nostaa korvauskanne
edellisen hallituksen vastuuhenkilöille vuoden 2020 taloudenhoidosta.
Suomen Seksologinen Seura palkitsee vuosittain seksologian alalla ansioituneita henkilöitä.
Syyskokouksessa ”Elämäntyö” kunniamaininnan sai psykoterapeutti, kliininen seksologi ja
seksologian kouluttaja Päivi Minkkinen. ”Työn sankari” kunniamaininnan sai kätilö,
seksuaalikasvattaja ja Authorised Sexual Educator (NACS) Susanna Ruuhilahti seksuaalikasvatuksen
edistämistyöstään niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Vuoden valopilkku kunniamaininta myönnettiin oppaasta ”Mahdollisuus nautintoon – opas seksin ja
nautinnon välineisiin”. Oppaan tekijöitä ovat Henna Kekkonen (erityistason seksuaaliterapeutti)
Marjo Viinanen (seksuaaliterapeutti), Fanni Kevätniemi (erityistason seksuaaliterapeutti),Tiina
Manninen (erityistason seksuaaliterapeutti), Jouni Forström (seksuaalineuvoja) ja Raila Riikonen
(seksuaalikasvattaja).

Toimintavuonna pidettiin jäsenille ja seksuaalineuvonnan, -kasvatuksen, -terapian ja kliinisen
seksologian opiskelijoille yrittäjyyttä monipuolisesti käsittelevä kevätseminaari Zoom-tilaisuutena
16.4.2021 sekä hybridinä toteutettu syysseminaari Rovaniemellä 8.10.2021. Syyseminaariin
osallistui 69 jäsentä.
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Suomen Seksologinen Seuran vuoden 2020 ikävien ja osin traumaattisten tapahtumien kokeneille
järjestettiin mahdollisuus jälkipuintiin, jossa oli mahdollista edistää henkilöiden hyvinvointia.
Tilaisuus jouduttiin siirtämään kolme kertaa korona rajoitteiden takia. Yksi ainoa tilaisuus voitiin
toteuttaa 20.11. Tilaisuuteen osallistui kolme seuran jäsentä tilaisuudesta vastaavien henkilöiden
lisäksi.

Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaiden yhteistyö oli edelleen tärkeässä asemassa Seksologisen seuran toiminnassa. Seuran
edustajina NACS:n työryhmien ja hallituksen kokouksiin osallistuivat Satu Söderström, Pirjo Tervo
ja Hannu Piispanen. Vuonna 2021 jatkettiin NACS:in yhdistyksen rekisteröintiä Suomeen.

Vuoden 2021 NACS-konferenssi järjestettiin 1.-3.10.2021 Reykjavikissa. Seuraa edustivat Satu
Söderström ja Hannu Piispanen. Samalla pidettiin NACS auktorisointiryhmän-,
auktorisointihakemusten käsittely- ja NACS:n hallituksen kokoukset.

Eurooppa yhteistyö
Vuonna 2021 European Federation of Sexology (EFS) konferenssia ei järjestetty.

WAS-yhteistyö
Osmo Kontula osallistui World Association for Sexual Health (WAS) hallituksen jäsenenä useisiin
WAS:n Zoom-kokouksiin ja webinaareihin. Hän toimii myös WAS:n seksuaalikasvatuskomitean
puheenjohtajana ja seksuaalikasvattajien verkoston koordinaattorina.

WAS:n konferenssi järjestettiin 9-12.9.2021 hybridinä. Osmo Kontula jakoi siellä WAS:n
seksuaalikasvatuspalkinnot. Hän valittiin jatkamaan kaudella 2021-2025 WAS:n hallituksessa
(Advisory Committee).

Seksologinen aikakauskirja
Alkuvuodesta 2021 julkistettiin Seksologisen Aikakauskirja numero 4. kirjoittajakutsu. Seksologisen
aikakausikirjan julkaisuprosessi edistyi hyvin lukuisten kirjoittajien ansiosta. Aikakauskirja
julkistetaan kevään 2022 aikana.
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Jaokset ja toimikunnat
Jaokset ja toimikunnat toimivat Seksologisen Seuran hallituksen alaisina ja toteuttavat sovittua
tehtävää seksologian alan ammatillisen toiminnan edistämiseksi.

Kansallinen kirja ja -opintopiiritoiminta

Korona epidemian tuomien rajoitteiden johdosta hallituksessa ideoitiin ja päätettiin ryhtyä
järjestämään Zoom-välitteisiä tapahtumia jäsenille. Tämä osoittautui erinomaiseksi tavaksi tavoittaa
jäsenistöä ja tarjota laadukasta koulutusta ja verkostoitumista. Hallituksessa päätettiin jatkaa ja
kehittää Zoom-välitteisiä kirja ja -opintopiiri tapahtumia korona rajoitteiden purkautumisen jälkeen.
Toteutetuista kirja- ja opintopiireistä saatu jäsenpalaute oli kiitettävää. Etätoteutus mahdollistaa
jäsenen osallistumisen tilaisuuteen asuinpaikasta tai esteellisyydestä riippumatta. Saimme
kouluttajiksi ansioituneita puhujia, joiden tuoma sisältö antoi koulutuksiin ja lukupiireihin
jäsentemme kaipaamaa laadullista sisältöä

Zoom-välitteinen kansallinen kirjapiiri järjestettiin 26.4.2021 ensimmäisen kerran Suomen
Seksologisessa Seurassa. Kirjapiirissä keskustelun aiheena oli kirja Halut jäissä Naisten seksuaalisen
halun puute teemat. (Kontula Osmo & Sandberg, Tarja). Tilaisuuteen osallistui 21 seuran jäsentä.
Zoom-välitteinen opintopiiri toteutui 20.5.2021 ensimmäisen kerran Suomen Seksologisessa
Seurassa. Luennoitsijana oli Jussi Nissinen ja aiheena ”Esineellistäminen”. Tilaisuus oli erittäin
suosittu. Kansalliseen opintopiirin osallistui 121 seuran jäsentä.
Paikallinen opintopiiritoiminta
Seuran toiminnassa merkittävää toimintaa ovat olleet jäsenten ylläpitämät alueelliset opintopiirit,
jotka toimivat tärkeinä verkostoitumisen väylinä.

Opintopiirien koordinaattorina jatkoi vuonna 2021 Helena Seutu. Opintopiirejä oli vuonna 2021
yhdeksällä paikkakunnalla.

Vuonna 2021 seuran alueellisia opintopiirejä oli seuraavasti: Helsinki, ohjaajana Veera Mäkinen;
Joensuu, ohjaajana Helena Seutu ja Sirkka Näsänen; Kuopio, ohjaajana Corina Rosemarie Iire; Lahti,
ohjaajana Ansku Luostarinen (30.11.asti); Oulu, ohjaajana Mirka Isoniemi; Pori, ohjaajana Anna
Varheenmaa; Rovaniemi, ohjaajana Irma Tuisku; Tampere, ohjaajina Salla Asplund ja Eveliina
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Keskinen; Turku, ohjaajina Talvikki Härmä ja Rene Saaristo. Opintopiirien tapahtumia järjestettiin
yhteensä 20 kertaa, joista osa oli lähitapaamisia ja osa etänä.

Seksuaalikasvatusjaos
Seksuaalikasvatuksen jaoksen vetäjinä toimivat Susanna Ruuhilahti ja Suss Åhman. Suomen
seksologisen seuran seksuaalikasvatusjaos haki jaokseen lisää jäseniä. Seksuaalikasvatusjaos tuotti
materiaalia seuran Facebook sivuille maailman Seksuaaliterveyden päivänä 4.9.
Tutkimusjaos
Tutkimusjaoksen toiminnasta vastasivat Tiina Alakärppä ja Tanja Simola. Keväällä pidettiin kaksi
Tutkija-kahvila tapaamista Zoom-välitteisesti. Tutkija- kahvila tapaamisissa vieraina olivat Osmo
Kontula ja Sanna Spisak. Kahvila tapaamiset pidettiin 22.2. ja 22.3.2021 ja osallistujia oli yhteensä
30 henkilöä.

Seksologian alan koulutustyöryhmä
Suomen Seksologinen seura järjesti Suomessa toimivien seksologian alan kouluttajien yhteisen
tapaamisen 6.5.2021 Zoomissa. Tapaamisessa käytiin läpi seksuaalineuvojakoulutuksen
koulutuskriteereitä, pohjakoulutusvaadetta ja käytiin keskustelua näyttöpohjaisesta
seksuaalineuvojan auktorisoinnista.

Koulutustyöryhmän tavoitteena on selkiyttää ja kehittää seksologian alan koulutuskriteerejä
Suomessa ja tiedottaa kouluttajia pohjoismaisen koulutustyöryhmän päätöksistä seksologian
koulutukseen ja auktorisointeihin. Koulutustyöryhmän tavoitteena on jatkossa tarkastella ja kehittää
seksologian alan yhtenäisiä kriteereitä.

Seksuaalieettinen toimikunta
22.1.21 järjestetyssä vuoden 2020 syyskokoukseen päätöksellä Seksologisen Seuran eettisen
toimikunnan toiminta ja jatko piti arvioida kevään 2021 aikana. Hallitus päätti siirtää toiminnan
jatkon suunnittelua vuoden 2022 toimenpiteeksi.

Auktorisointitoimikunnat
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Seura toteutti keväällä Kansallisen ja NACS-auktorisointitoimikuntien jäsenten haun ja valitsemisen
kahden vuoden toimintakausille maaliskuu 2021-2023. Kansallinen auktorisointitoimikunta
käsittelee ja myöntää seksuaalikasvattajien ja seksuaalineuvojien kansalliset auktorisoinnit. NACSauktorisointitoimikunta käsittelee ensin kansallisesti omassa ryhmässään kaikki NACS-auktorisointia
vaativat hakemukset ja esittelee ne pohjoismaisessa auktorisointityöryhmässä kaksi kertaa vuodessa.
31.3.2021 mennessä saapui 21 seksuaaliterapeutin auktorisointihakemusta, joista 20:lle myönnettiin
pohjoismainen auktorisointi. 31.8.2021 mennessä saapui 11 seksuaaliterapeutin
auktorisointihakemusta, joista 10:lle myönnettiin pohjoismainen auktorisointi.
NACS auktorisointityöryhmä Seksuaaliterapeutit NACS ja Kliininen Seksologi
Auktorisointiryhmän kokoonpano maaliskuu 2021-2023. Hannu Piispanen (pj) ja muut jäsenet ovat
Leena Väisälä ja Outi Santavuori. Ryhmän mentorina toimi 2021 Maarit Sinisaari-Eskelinen.

Seksuaalineuvojien ja seksuaalikasvattajien auktorisointiryhmä
Auktorisointiryhmän kokoonpano maaliskuu 2021-2023: Hilkka Putkisaari (pj) ja muut jäsenet ovat
Tuulia Kovanen ja Irma Tuisku.
Seksuaalineuvojahakemuksia keväällä 2021 tuli 72, joista 70:lle myönnettiin auktorisointi. Syksyllä
2021 seksuaalineuvojahakemuksia tuli 35, joista 35:lle myönnettiin auktorisointi.
Keväällä 2021 tuli yksi seksuaalikasvattajahakemusta, joka hyväksyttiin. Syksyllä 2021 tuli yksi
seksuaalikasvattajahakemus, joka hyväksyttiin.

Pohjoismainen NACS-auktorisointityöryhmä on viimeisten vuosien aikana pyrkinyt yhteisten
kriteerien luomiseen Kliinisen seksologin pohjoismaisille auktorisointikriteereille, eikä tämä
toteutunut vielä vuoden 2021 aikana. Tämän johdosta kliinisen seksologin auktorisoinnit ovat olleet
tauolla vuoden 2021 auktorisointien osalta.

Työryhmä jatkoi aktiivisesti toimintaansa auktorisointihakuprosessien, hakemusten käsittelyaikojen
ja nettisivuston ohjeistusten selkiyttämiseksi ja kehittämiseksi. Auktorisointityöryhmä jatkoi
seksuaalineuvojien ja seksuaalikasvattajien auktorisointeja aiemmin työryhmässä sovittujen
kriteerien mukaisesti.

Talous
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Seuran kevätvuosikokouksessa 10.6. 2021 käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös. Seuran vuosikokous ei
myöntänyt edelliselle hallitukselle tili ja -vastuuvapautta vuosista 2018, 2019 ja 2020 yhdistyksen
varojen käytöstä. Nykyisellä hallituksella on oikeus pyytää selvitys kuluista ja oikeus nostaa kanne
niistä kuluista jotka eivät kuulu yhdistyksen toimintaan tai joiden liittymisestä yhdistyksen
toimintaan ei saatu varmuutta.

Helsingissä 10.4. 2022

Suomen Seksologinen Seura ry:n hallitus

