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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Hyvä Seksologisen Seuran jäsen
Ensimmäiseksi tahdon lämpimästi kiittää kaikkia NACS 2012 – toimikuntaan kuuluneita
jäseniä, jotka tekivät Helsingissä pidetyn kansainvälisen konferenssin loistokkaaksi. Siis
kiitos Osmo Kontula, Susanna Ruuhilahti, Leena Väisälä, Katriina Bildjuschkin, Juha
Kilpiä, Salla Järvinen, Tommi Paalanen, Leena Hattunen, Anu Kinnunen, Suss Åhman,
Pirjo Tervo, Katri Ryttyläinen-Korhonen, Maija Ritamo, Tiina Vilponen ja Veera Mäkinen.
NACS 2012 –konferenssi oli pitkän työn tulos. Suuri kiitos onnistumisesta kuuluu myös
lukemattomille puhujille ja asiantuntijoille, jotka olivat halukkaita tuomaan omaa
osaamistaan osaksi muiden osaamista.
NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) eli Pohjoismaisen seksologiyhdistyksen
vuosikokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle allekirjoittanut.
Seura palkitsi ensimmäistä kertaa kolme seksologian alalla ansioitunutta NACS –
konferenssin gaalaillallisella 6.10.2012.
Palkinnon Elämäntyöstä seksologian edistämiseksi sai Seuran perustajajäsen, pitkä
hallituslainen ja sitkeä seksologian uranuurtaja Maija Ritamo.
Kunniamaininnan Työnsankari ansiokkaasta urastaan seksologian kentällä sai Seija
Mattila.
Vuoden valopilkku –kunniamaininnan sai Kansallisteatterissa esitetty näytelmä Homo!,
jonka on ohjannut Pirkko Saisio.
Vielä kerran sydämelliset onnittelut palkituille!
Joulun jälkeen katseet kohdistuvat kohti uutta vuotta 2013. Ole rohkeasti yhteydessä
meihin toiveissasi, haasteissasi ja oman panoksesi jakamisessa. Toivottavasti tapaamme
viimeistään kevätseminaarin ja vuosikokouksen yhteydessä 26.4.2013.
Lempeää loppuvuotta toivottaen
Maaret Kallio
Puheenjohtaja

SIHTEERIN TERVEISET
Lumiset terveiset kaikille Suomen Seksologisen Seuran jäsenille.
Tiedoksenne muutamia asioita.
Suomen Seksolgisella Seuralla on ollut elokuusta 2012 alkaen osa-aikainen työntekijä,
joka vastaa mm. asiantuntijarekisterin päivityksistä, jäsenrekisterimme ylläpidosta ja
sähköpostiimme tulevista viesteistä, jotka tulevat osoitteeseen info@seksologinenseura.fi..
Työntekijänämme on Anu Kinnunen.
Osmo Kontulan toimittamaa NACS2012 Proceedings -julkaisua voi tilata 15 euron hintaan
(kirja + toimituskulut) sihteeriltä: susanna.ruuhilahti@gmail.com.
Kirjan voi myös ladata Suomen Seksologisen Seuran Internet-sivuilta maksutta oheisesta
linkistä: http://www.seksologinenseura.fi/~sss/index.cfm?sivu=29
Mikäli tietosi ovat asiantuntijarekisterissä, pyydän sinua varmistamaan tietojen
ajantasaisuuden. Mikäli tietosi eivät ole ajan tasalla, toivon sinun tekevän päivityspyynnön
tietojen ajantasaistamiseksi oheisesta linkistä
http://www.seksologinenseura.fi/~sss/index.cfm?sivu=82.Työntekijämme tekee tarvittavat
päivitykset pikaisesti.
Suomen Seksologisen Seuran varapuheenjohtaja, Osmo Kontula, palkittiin Vuoden 2012
Seksuaalikasvatusteko -palkinnolla kirjastaan ”Mielen seksuaalisuus, matka kiihottumisen
alkulähteille. Kirjan lisäksi palkittiin myös RFSUn opetusvideo ”Sex på Kartan”.
Onnittelut Rakkauden lähettiläille!

Hyvää joulua ja rauhaisaa uutta vuotta!
Susanna Ruuhilahti
Sihteeri

SEKSOLOGISEN SEURAN VUOSIKOKOUS JA KEVÄTSEMINAARI 26.4.2013 HELSINGISSÄ

Vuosikokouksen yhteydessä Seura järjestää jäsenilleen maksuttoman seminaarin. Tänä
keväänä seminaarin teemana on: Vanhuus ja seksuaalisuus.
Lisätietoa vuosikokouksesta ja seminaarista luvassa alkuvuodesta 2013.

KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT

World Association for Sexual health, WAS the 21st World Congress of Sexual Health, in
Porto Alegre, Brazil, 21.-24.9. Syyskuussa 2013! Sexual issues straight from the heart
www.2013was.com

KOULUTUSTA, OPINTOPIIREJÄ, RYHMIÄ, HANKKEITA
-

Miesten kokema seksuaalinen väkivalta - koulutus terapeuteille 31.1.–1.2.2013
ilmoittautumiset ja lisätiedot info@rajat.fi www.rajat.fi

-

Väestöliitto ry järjestää seksuaaliterapian ammatilliset erikoistumisopinnot
8.4.2013–21.10.2014. Koulutukseen valittavan tulee olla sosiaali-, terveys-,
kasvatus- tai muun soveltuvan alan ammattilainen, jolla on alan korkeakoulututkinto
tai sosiaali- ja terveysalan vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto. Hakijalla tulee
olla seksuaalineuvojakoulutus tai vastaava määrä seksologian perusopintoja.
Hakuaika on 1.9.2012–14.12.2012.
https://vaestoliitto.fi.directo.fi/ammattilaiset/koulutusta_ja_seminaareja/seksuaalitera
piakoulutusta/

-

Sexpon uudet koulutukset ensi vuodelle löydät koulutuskalenterista! Vuonna 2013
käynnistyy Syventävä seksuaaliterapiakoulutus psykoterapeuteille ja työnohjaajille,
Erityistason seksuaaliterapiakoulutus sekä Seksuaalineuvojakoulutus.
http://www.sexpo.fi/koulutus/

-

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu järjestää seksuaalineuvojakoulutuksen 23.4.2013–
30.5.2014 ja seksuaaliterapian 30 ov täydennyskoulutuksen 8.4.2013–15.9.2014
hakuaika päättyy 4.3.2013 http://www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus

-

Oletko iskijä tai isketty? Oletko myrskyn silmässä tai joudutko katsomaan vierestä?
Alla olevista linkeistä avun hakeminen itselle tai kaverille on itse asiassa aika
helppoa. www.iskeoikein.fi

-

Exit-hanke tarjoaa matalan kynnyksen apua ja tukea nuorille jotka ovat ajautuneet
seksuaalisen hyväksikäytön tai vastikkeellisen seksin piiriin. Haluamme vahvistaa
nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tukea positiivisen minäkuvan
kehitystä. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja koordinoi Exit – Pois
prostituutiosta ry. Exit hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta www.exithanke.fi

AUKTORISOINTIASIAA
ONNITTELUT lokakuussa NACS-auktorisoinnin saaneille Suomen Seksologisen Seuran
jäsenille sekä marraskuussa auktorisoiduille uusille Auktorisoidulle seksuaalineuvojalle!
Auktorisointien hakeminen
Jälleen on mahdollisuus hakea Seuran kautta sekä pohjoismaisia NACS-auktorisointeja
että kotimaista auktorisointia seksuaalineuvojaksi.
Hakemuksia otetaan vastaan 31.3.2012 asti. Tarkemmat tiedot näistä
auktorisoinneista löytyvät Seuran sivulta
http://www.seksologinenseura.fi/index.cfm?sivu=13
Pohjoismaisia NACS-auktorisointeja voi hakea neljään nimikkeeseen:
Specialist in Sexological Counselling (NACS)
Specialist in Clinical Sexology (NACS)
Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
Authorized in Sexual Science (NACS)
Auktorisointiehtojen tarkemmat tiedot löytyvät Seuran Internet-sivuilta:
www.seksologinenseura.fi
KIRJALLISUUTTA JA MATERIAALIA
Aaltonen, Jussi. 2012. Turvataitoja nuorille: opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen
väkivallan ehkäisyyn THL Opas 21/2012 tilattavissa THL:n sivuilta
http://www.kauppakv.fi/sis/THL/tuote/9789522455963. Kirjan voi ladata myös maksutta
tästä linkistä: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/b953f441-755e-4daa-a3c8-6994b16fb718
Bailey, Nicole. 2012. Bättre sex med tantra ta ditt kärleksliv till högre höjder. Ica
Bogförlag.
Franklin, Leanne.2012. Gender. Palgrave Macmillan.
Hakim, Catherine. 2011. Honey Money - Why attractiveness is the key to success. Allen
Lane.

Herbenick, Debby & Stoddard, Grant. 2012. Mahtava Sängyssä Schildts & Söderströms
Bildjuschkin, Katriina, Ruuhilahti, Susanna (toim.). HOT - huolehdi, Ohjaa, Tue
Selkenevää! hankkeen lokakuussa 2012 julkaisema kirja, joka sisältää puheenvuoroja
seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisestä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Voit
ladata sen myös maksutta netistä: www.turku.fi/selkenevaa
Kallio, Maaret. 2012. Sopivasti ihana, Q&A tyttöjen seksuaalisuudesta ja seksistä. WSOY.

Kontula, Osmo (toim.). 2012Pleasure and Health by Education, Counselling and Health.
Proceedings of NACS 2012 Conference in Helsinki. Finnish Association for Sexology
2012.( kirja NACS2012 konferenssipuhujien artikkeleista, jota voi tilata sihteeriltä, ostaa
vuosikokouksessa tai ladata Seuran nettisivuilta maksutta itselleen)
Kontula, Osmo. 2012. Mielen seksuaalisuus. Matka kiihottumisen alkulähteille. Duodecim
Lajunen Kaija, Andell Minna , Jalava Leena , Kemppainen Kaija, Pakkanen Marjo ja
Ylenius-Lehtonen Mirja . 2012. Turvataitoja lapsille. THL. kuudes painos.
tilattavissa Granumista http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=13551
Lehtikangas, Maija. 2012. Murkkumanuaali - tietoa ja vastauksia teinin vanhemmille.
Väestöliitto. kirja on tilattavissa nettikaupasta http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=1871399
Bildjuschkin, Katriina, Ruuhilahti, Susanna. Mitä ihmettä? seksuaalikasvatusta 3 - 9 –
vuotiaille – opas ammattilaisille. Lataa maksuton aineisto Nektarian sivuilta
http://www.nektaria.fi/site/?p=383

van Driel Mels. 2012. Kädellä. Itsetyydytyksen historia, Finn Lectura 2012
Määttä Kaarina, Uusiautti Satu Early Child Care and Education in Finland kansainvälinen
uutuusteos suomalaisesta lapsuudesta, Routledge 01/2013

VÄITÖKSIÄ
Hautamäki-Lamminen Katja Seksuaalisuuden muutokset syöpään sairastuessa tiedontarpeet ja tiedonsaanti http://acta.uta.fi/teos.php?id=1000111
Ihamäki Katja Venäläistä rulettia Nuorten perhesuunnittelun esteet ja tarpeet Pietarissa
sekä Riiassa, Turun yliopisto 2012
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/73895/AnnalesC330.pdf?sequence=3
Kimpimäki Anneli Puolison rinnakkaissuhteen paljastuminen, äkillinen ero ja
intimiteettiloukkaus Narratiivinen tutkimus intiimin suhteen päättymisestä Acta Universitatis
Lapponiensis 240 http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=22980
Koskela Jari Avioero suomalaisen miehen kokemana Ero ja erosta toipuminen
prosessina, Itä Suomen Yliopisto 2012 http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-610906-0/urn_isbn_978-952-61-0906-0.pdf
Kuortti Marjo Suomalaisten tyttöjen seksuaaliterveys ja -kulttuuri. Arvot, riskit ja valinnat
Tampereen yliopisto 2012 http://acta.uta.fi/teos.php?id=1000136

Lankila Tuomo: Proclus, Erototokos and "the Great Confusion" Neoplatonist Defense of
Polytheistic Piety in Early Byzantine Athens, Jyväskylän yliopisto 10/2012 Kristinuskon
nousu demonisoi Afroditen ja asetti seksuaalisuuden kielteiseen valoon
http://users.jyu.fi/~tukalank/

TIEDOKSI
-

-

Parisuhde- ja seksuaalisuusaiheisia uutisia ja artikkeleita uutisoiva Rakkaudeksi.fi
etsii asiantuntijakirjoittajia. Haluaisitko saada uudenlaisen kontaktipinnan
mahdollisiin asiakkaisiin? Asiantuntija-artikkeleissa pari- ja seksuaaliterapeutit
saavat pohdiskella ajankohtaista tai muutoin mielestään tärkeää aihetta. Samalla
nämä artikkelit toimivat asiantuntijalle hänen omien terapiapalveluidensa
markkinointina. Kysy lisää Rakkaudeksi.fi:n toimittaja Taru Jussilalta
(tositaru@gmail.com).
Mikäli haluat välittää tietoa seuran jäsenkirjeen kautta, voit lähettää julkaisupyynnön
seuran sähköpostiin info@seksologinenseura.fi otsikolla jäsenkirjeeseen.

Yhteystiedot: www.seksologinenseura.fi info@seksologinenseura.fi
Puheenjohtaja: maaret.kallio@vaestoliitto.fi
Sihteeri: susanna.ruuhilahti@gmail.com

