
Seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja suhteiden monimuotoisuuden terapian (SSSMT)
ammatillinen, yksivuotinen täydennyskoulutus

Sisältö: Seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja suhteiden monimuotoisuuden terapian (SSSMT)* yksivuotinen, poikkitieteellinen 
täydennyskoulutus yhdistelee psykologista, seksologista, lääketieteellistä, sosiologista, eettis-filosofista sekä sukupuolen-
tutkimuksellista näkökulmaa. Fokus on erityisasiantuntemuksen tuomisessa kliinisen työn kohtaamisiin näiden asiakas- ja potilas-
ryhmien kanssa työskenneltäessä. Täydennyskoulutus koostuu 16 seminaaripäivästä, joissa on mukana sekä kotimaisia että ulko-
maisia vaihtuvia asiantuntijakouluttajia (kaksi englanninkielistä seminaaria). Koulutus perehdyttää lukuisiin aihepiirin erityiskysymyksiin,
tutustuttaa tutkimustietoon sekä syventää ja täydentää jo aiemmin hankittua koulutuksellista tietopohjaa. Lisäksi koulutuksessa on 
vahva työnohjauksellinen komponentti, joka perehdyttää kognitiivisen psykoterapian menetelmien soveltamiseen. Koulutus ei tuo 
erillistä ns. pätevyyttä tai ammattinimikettä. Vastuukouluttajana toimii Aleksi Jalava.   *engl. Gender, Sexual and Relationship Diversity Therapy (GSDRT)

Tavoitteet: Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet ymmärtää seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja suhteiden monimuotoisuuden laajaa
aihepiiriä sekä integroida tätä erityisasiantuntemusta osaksi omaa työtä. Koulutus tukee yksilöllisesti kunkin koulutettavan jo aiemmin 
hankkimaa osaamista ja asiantuntemusta. Tavoitteena on käynnistää ammatillista kasvua pitkäkestoisesti tukeva, refleksiivinen ja 
introspektiivinen kehittymisprosessi aihepiirin asiantuntijuuteen.

Kohderyhmä: Terapeuttista tai terapeuttisluontoista vuorovaikutuksellista työtä tekevät terveydenhuollon, seksologian, sosiaalialan 
sekä kasvatus- ja ohjaustyön ammattihenkilöt, jotka haluavat laajentaa ymmärrystään seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja suhteiden 
monimuotoisuuden ilmiöistä osana omaa työtään

Suoritustavat: seminaareihin osallistuminen (sis. harjoitukset, keskustelut ja demonstraatiot) ryhmätyönohjauksiin osallistuminen, 
oman esityksen pitäminen koulutusryhmälle itse valitusta aiheesta (ei kirjallista lopputyötä), seminaarikohtaiseen etukäteislukemistoon 
perehtyminen, henk.koht. HOPS-keskustelu vastuukouluttajan kanssa valitussa vaiheessa täydennyskoulutusta

Aikataulu: Koulutus on 13 kk mittainen, alkaen 12 / 2021 ja päättyen 01 / 2023. Seminaarit ovat kaksipäiväisiä lähiseminaareja 
Helsingissä, aina perjantai (aloitus klo 10.00) ja lauantai (mahdollisesti hieman lyhyempi päivä). Etäosallistumismahdollisuus on 
kaikkiin seminaareihin.

seminaari I 10.-11.12.2021
seminaari II 11.-12.02.2022
seminaari III 08.-09.04.2022
seminaari IV 17.-18.06.2022
seminaari V 26.-27.08.2022
seminaari VI 14.-15.10.2022
seminaari VII 02.-02.12.2022
seminaari VIII 13.-14.01.2023

Haku: Viimeistään 11.10.2021. Paikat määräytyvät hakemusten saapumisjärjestyksen sekä ammattiryhmäpainotuksen yhdistelmällä. 
Mikäli ryhmä täyttyy jo ennen hakuajan umpeutumista, vahvistetaan kurssipaikat jo aiemmin. Hakulomake → www.sateenkaarisohva.fi

Kustannukset: Koulutus maksetaan kolmessa erässä à 950 e: 12 / 2021, 06 / 2022 ja 01 / 2023, yhteensä 2850 e (hintaan ei lisätä 
ALV). Osallistujien koulutusmäärärahabudjetoinnin helpottamiseksi kustannukset siis jakautuvat kolmelle eri kalenterivuodelle.



KOULUTTAJAT JA SEMINAARIOTSIKOT (opinto-ohjelman mukaisessa kronologisessa järjestyksessä)

Aleksi Jalava (vastuukouluttaja) 1) Tutustuminen seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja suhteiden 
monimuotoisuuden (SSSM) terapiaan. – Erityishuomioitavia seikkoja 
kliinisessä työskentelyssä SSSM-tematiikan äärellä
2)  SSSM kohtaaminen pariterapiassa

Jari Aho Mieheys, maskuliinisuus sekä miesten homo- ja 
biseksuaalisuus – Terapeuttinen näkökulma

Laura Blomqvist Naiseus, feminiinisyys sekä naisten homo- ja 
biseksuaalisuus – Terapeuttinen näkökulma

Helga Mannerström Sukupuoli-identiteetin tutkimusjakso Suomessa sekä trans- 
sensitiivisen psykoterapian hyödyntäminen osana prosessia.

Dagfinn Majeskog Stigma ja stigmatisaatio

Teemu Kärnä 1) Sukupuolen korjaushoidot Suomen julkisessa 
palvelujärjestelmässä –  hyödyt ja vaikuttavuus
2)  Sukupuolenkorjauksen katuminen, pettymys ja 
takaisinkorjautumisen mahdollisuudet

Teija Niemelä Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden 
psykoterapeuttisen kohtaamisen äärellä: ahdistuneisuus, 
sosiaalinen jännittäminen ja kehodysforia

Jussi Nissinen & Tommi P. Pesonen Lapsikohteinen seksuaalisuus – Lapsikohteisten tunteiden ja tekojen 
sekä niiden vaikutusten kohtaaminen ja työstäminen terapiassa, kun 
asiakas on huolissaan omista lapsikohteisista tunteistaan tai on 
joutunut lapsikohteisten seksuaalisten tekojen kohteeksi. 

Jael Tuominen Miten psykoterapialla voidaan vahvistaa transihmisten
itsemäärittelyoikeutta ja tukea korjausprosessissa jaksamista?

Jo Russell Asexuality (engl.)

Agata Loewe-Kurilla Beyond monogamy – Workshop on alternative lifestyles (engl.)

Maarit Huuska Androgynia ja kulttuurin äänet sisäisessä maailmassa

Maarit Grönroos & Jaana Pirskanen Kinky seksuaalisuus: BDSM-kirjo, fetissit, valtasuhdedynamiikka, 
sadomasokismi, sidonta, suostumuksellisuus ja turvallisuus

LISÄKSI MUITA MAHDOLLISIA LUENTO-OSUUKSIA NÄIDEN LISÄKSI. YHDEN SEMINAARIN YHTEYDESSÄ KATSOTAAN YHDESSÄ ELOKUVA.

Oikeudet sisältömuutoksiin pidätetään. Englanninkieliset seminaarit toteutetaan etäyhteydellä, muut lähtökohtaisesti lähiopetuksena.



KOULUTTAJIEN ESITTELY (opinto-ohjelman mukaisessa kronologisessa järjestyksessä)

Aleksi Jalava - psykologi, kouluttajapsykoterapeutti                                                                                                               
             (kognitiivinen psykoterapia, pariterapia, kliininen hypnoterapia)

Aleksi on tutkinut SSSM-tematiikkaa psykoterapiakoulutustensa kolmessa eri lopputyössä.
Hän kurssittaa ja kouluttaa aktiivisesti aihepiiriin liittyen. Oppia Aleksi käy säännöllisesti
ammentamassa lontoolaisen asiantuntijapsykoterapiayhteisö Pink Therapyn koulutuksista.
Hän pitää  vastaanottoa yksilöille, pariskunnille, monisuhteisille kokoonpanoille sekä perheille.
Lisäksi Aleksi tekee SSSM-teematyönohjausta yksilöille sekä ryhmille. Hän on kirjoittanut
aihepiiriä käsittelevän, paljon kiitosta saaneen kirjan psykoterapeuteille.

Aleksi luennoi joulukuussa 2021 otsikolla Tutustuminen seksuaalisuuden, sukupuolisuu-
den ja suhteiden monimuotoisuuden (SSSM) terapiaan. – Erityishuomioitavia seikkoja kliinisessä 
työskentelyssä SSSM-tematiikan äärellä sekä myöhemmässä seminaarissa vielä teemalla
SSSM kohtaaminen pariterapiassa

"Vastuukouluttajana odotan innolla tätä täydennyskoulutusta, joka on Suomessa ainutlaatuinen ja ensimmäistä kertaa 
järjestettävä kokonaisuus! Tämän on mahdollistanutkymmenen vuoden aktiiviset ponnisteluni SSSM-tematiikan 
tuomiseksi laajemmin suomalaiselle psykoterapiakoulutuskentälle, joten olenkin nyt aivan äärimmäisen ilahtunut 
täydennyskoulutuksen toteutuessa!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jari Aho - psykologi, seksuaalineuvoja, työnohjaaja, Pink Therapy (Lontoo) Gender,
    Sexuality & Relationship Diversities Therapy -koulutuksessa

Jari on perehtynyt seksologian opinnoissaan seksuaalisuuden, seksin, sukupuolen ja suhtei-
den moninaisuuteen. Kansainvälinen Pink Therapy -koulutus on syventänyt ammatillista ja
henkilökohtaista ymmärrystä sekä tuonut uusimman tiedon äärelle. Jarilla on parinkymme-
nen vuoden kouluttajakokemus, mm. sosiaali- ja terveysalalla sekä opettajankoulutuksessa.
Vastaanottotyötä hän tekee sekä työterveyshuollossa että seksuaalineuvonnassa.

Jari luennoi helmikuussa 2022 otsikolla Näkökulmia mieheyteen, maskuliinisuuteen
sekä miesten homo- ja biseksuaalisuuteen

”Odotan, että voidaan reflektoida ihmisyyttä perinteisestä ja monimuotoisemmastakin
miehisyyden näkövinkkelistä!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laura Blomqvist - psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (valmistuminen 2021)

Laura on potilastyössään erikoistunut työskentelemään seksuaali- ja sukupuolivähem                                                
mistöjen kanssa. Hän on seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksiin                                       
erikoistuneen Terapiatalo Quun perustajajäsen.

Laura luennoi helmikuussa 2022 otsikolla Näkökulmia naiseuteen, feminiinisyyteen                                                   
sekä naisten homo- ja biseksuaalisuuteen

"Odotan mielenkiinnolla tulevaa täydennyskoulutusta ja sen mahdollistamaa yhteistä                                            
keskustelua naiskuvan muutoksesta ja heteronormin rikkomisesta viime vuosikymmenten aikana"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Helga Mannerström - psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

Helga työskentelee HYKS:n sukupuoli-identiteetintutkimuspoliklinikalla ja on perehtynyt
transsensitiiviseen psykoterapiaan. Helga tekee myös väitöskirjaa sukupuolidysforian
hoitoon liittyen.

Helga luennoi huhtikuussa 2022 otsikolla Sukupuoli-identiteetin tutkimusjakso Suo-
messa sekä transsensensitiivisen psykoterapian hyödyntäminen osana prosessia. 

"Mahdollisuus olla mukana lisäämässä tietoa sukupuolen moninaisuuten liittyvistä tee-
moista ja sukupuolidysforian hoidosta on minulle merkityksellistä, koska nämä asiat
edesauttavat tasa-arvoisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan hoidon toteutumista."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagfinn Majeskog - LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri, osa-aikainen yleislääkäri, väitöskirjatutkija,
kliinisen hypnoterapian täydennyskoulutus

Väitöskirjatyössään Dagfinn tutkii pääasiallisesti kvalitatiivisin menetelmin yksilöiden
kokemusta äänihallusinaatioista. Sen osatyössä hän tarkastelee erilaisten yhteiskun-
nassa stigmatisoiduiksi käsitettyjen ilmiöiden taustaa, mekanismeja ja lainalaisuuksia
monitieteisestä näkökulmasta. Hän on luennoinut ja kirjoittanut aiheesta eri yhteyksissä.
Stigmatisaatioon liittyvät mekanismit liittyvät edelleen myös sukupuolen ja seksuaalisuu-
den moninaisuuteen ja aiheuttavat eri tavcin pahoinvointia leimattujen yksilöiden elä-
mässä. Dagfinn on kouluttautunut seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuu-
desta sekä Lontoossa että Varsovassa ja jatkaa kouluttautumistaan aihepiirin parissa.

Dagfinn luennoi huhtikuussa 2022 otsikolla Stigma ja stigmatisaatio

”Odotan innolla lisäkoulutusta, sillä koen työssäni vahvasti, että seksuaalisuuden ja
sukupuolisuuden moninaisuus liittyy terveyteen ja sairauteen ja monet aiheeseen liitty-
vät ilmiöt ovat vahvasti edelleen yhteiskunnassa leimaantuneita, mikä tuottaa leiman
kantajille sekä psyykkistä että erilaisten mekanismien kautta fyysistä kärsimystä. Minulla on vahva näkemys siitä, että eri 
tieteenalojen kuuluisi käydä dialogia, jotta keinotekoiset rajanvedot aikanaan hälvenisivät. Tämän vuoksi, lääketieteellisen
koulutuspohjan omaavana, mutta sitä riittämättömänä lääkärintyössä pitävänä, odotan koulutukselta myös monipuolista 
näkemystä tematiikkaan.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teemu Kärnä - LL, psykiatrian erikoislääkäri

Teemu on tehnyt kliinistä työtä sukupuolivähemmistöjen terveyspalveluissa yli 10 vuoden
ajan. Hän on myös Suomen Psykiatriyhdistyksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän HLBTIQA-jaoksen sekä eettisen neuvos-
ton puheenjohtaja. Teemu toimii myös sukupuolen moninaisuuden asiantuntijalääkärinä
Kustannus Oy Duodecimilla.

Teemu luennoi kesäkuussa 2022 otsikoilla  Sukupuolen korjaushoidot Suomen                                                  
julkisessa palvelujärjestelmässä –  hyödyt ja vaikuttavuus sekä Sukupuolen-
korjauksen katuminen, pettymys ja takaisinkorjautumisen mahdollisuudet

"Sukupuolen hahmottamiseen liittyvä ajattelutavan muutos kaksinapaisesta mies-nainen-
jaottelusta kohti laajempaa sukupuolien spektriä avaa meille ennennäkemättömiä mahdol-
lisuuksia ihmisten oman yksilöllisen kokemuksen kunnioittavaan kohtaamiseen."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Teija Niemelä - YTM, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti, integratiivinen paripsykotera-
peutti, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi.

Teija tekee yksilö-, pari- ja seksuaaliterapiaa sekä työnohjausta omalla vastaanotolla Num-
melassa ja Sexpon ihmissuhdeterapiakeskuksessa Helsingissä sekä toimii kouluttajana.

Teija luennoi kesäkuussa 2022 otsikolla Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moni-
muotoisuuden psykoterapeuttisen kohtaamisen äärellä: ahdistuneisuus, sosiaalinen
jännittäminen ja kehodysforia

"Minusta jokainen ihmisten kanssa työskentelevä työntekijä ansaitsee lisäkoulutuksen
SSSM-aihepiiriin, jotta hänellä on riittävä varmuus ja tietotaito kohdata kaikki asiakkaansa."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jussi Nissinen - sosiaalipsykologi, psykoterapeutti (hahmoterapia sekä perhe- ja verkostoterapia)

Jussi on toiminut psykoterapeuttina, työnohjajana ja kouluttajana Sexpo-säätiössä ja
Avoinna kasvuun J&T:ssä sekä sosiaali- ja pääsihteerinä Seta ry:ssä. Hän on perehtynyt
työssään vuodesta 1986 lähtien monipuolisesti seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhde-
muotojen moninaisuuden huomioonottamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vuodesta
2000 lähtien Jussi on perehtynyt myös lapsikohteisen seksuaalisuuden kohtaamiseen ja
työstämiseen terapiassa.

Jussi luennoi elokuussa 2022 yhdessä Tommi P. Pesosen kanssa otsikolla Lapsikohtei-
nen seksuaalisuus – Lapsikohteisten tunteiden ja tekojen sekä niiden vaikutusten
kohtaaminen ja työstäminen terapiassa, kun asiakas on huolissaan omista lapsi-
kohteisista tunteistaan tai on joutunut lapsikohteisten seksuaalisten tekojen
kohteeksi. 

"Moninaisuuteen tutustuminen on jatkuva prosessi, jossa turvallisuutta rakentaen tutus-
tumme siihen, mikä on itse kullekin totta."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tommi P. Pesonen - sosiaalikasvattaja, hahmoterapeutti

Tommi toimii seksuaaliväkivaltatiimin esihenkilönä Helsingin Tyttöjen talossa ja Poikien
talossa. Terapiavastaanottoa hän pitää Avoinna kasvuun J&T:ssä. Tommi on toiminut
Sinuiksi-palvelun puhelinpäivystäjänä.

Tommi luennoi elokuussa 2022 yhdessä Jussi Nissisen kanssa otsikolla Lapsikohteinen
seksuaalisuus – Lapsikohteisten tunteiden ja tekojen sekä niiden vaikutusten koh-
taaminen ja työstäminen terapiassa, kun asiakas on huolissaan omista lapsikohtei-
sista tunteistaan tai on joutunut lapsikohteisten seksuaalisten tekojen kohteeksi. 

"Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla, jotka eivät tule nähdyksi, kuul-
luksi ja arvostetuksi omana itsenään, on kohonnut riski joutua seksuaalisen kaltoinkoh-
telun kohteeksi." 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Jael-Aleksis Tuominen - sukupuolentutkija (FM) ja kokemusasiantuntija

Jael on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan transihmisten itsemäärittelyä sekä juridislääke-                                       
tieteellisen sukupuolenkorjausprosessin sisällä että sen ulkopuolella. Hänen mukaansa                               
korjausprosessin ulkopuolella järjestetyllä psykoterapialla voidaan tukea sekä hoidoissa                                        
jaksamista että positiivisen identiteetin rakentamista. Jael myös painottaa psykoterapian                                            
mahdollistavan epävarmuuksista ja pettymyksistä puhumisen ilman pelkoa hoitojen                                                   
vaarantumisesta.

Jael luennoi lokakuussa 2022 otsikolla Miten psykoterapialla voidaan vahvistaa                                          
transihmisten itsemäärittelyoikeutta ja tukea korjausprosessissa jaksamista? 

"Tulen mielelläni kertomaan sekä omasta psykoterapiaprosessistani että myös muiden
transyhteisöön kuuluvien ihmisten psykoterapiaan liittämistä toiveista!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joanna ”Jo” Russell - trainer, consultant, supervisor and psychotherapist

Jo works with GSRD clients and supervises in private practise. She is on the faculty for
Pink Therapy's (London) two year diploma course in GSRD specialist therapy. Jo lives and
works in Glasgow, Scotland.

Jo luennoi lokakuussa 2022 englanniksi otsikolla Asexuality

"It is my privilege to be with you for this small part of the training course, and hope that I
can help you understand better what it means to identify as asexual."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agata Loewe-Kurilla - clinical cross-cultural psychologist, systemic family psychotherapist
and PhD in Human Sexuality.

Agata is the founder of Polish Sex Positive Institute, sex positive activist, advocate and
educator. She works in NGOs dealing with equal opportunities for people at risk of social
exclusion and the promotion of mental, sexual and reproductive health. Agata is an
accredited Pink Therapy GSRD therapist and a member of the advisory of WAS. She has
her private practice.

Agata luennoi joulukuussa 2022 otsikolla Beyond monogamy – 
  Workshop on alternative lifestyles

”I'm very excited to talk about conscious relationships in hopefully post-pandemic world!
Looking forward to meeting you all!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Maarit Huuska - sosiologi, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti

Maarit on työuransa aikana työskennellyt tuhansien sateenkaari-ihmisten kanssa ja
erikoistunut mm. sukupuolen moninaisuuteen liittyvään identiteettityöhön, vähemmistö-
stressiin sekä dialogiseen perheterapiaan. Hän johtaa Sukupuolen moninaisuuden
osaamiskeskusta (SETA ry) ja tekee myös vastaanottotyötä yksilöiden, pari- ja moni-
suhteisten ja perheiden kanssa. Hän on kirjoittanut SSSM-teemaan liittyviä ammatillisia
artikkeleita, tukimateriaalia aikuisille ja tarinoita lapsille.

Maarit luennoi joulukuussa 2022 otsikolla Androgynia ja kulttuurin äänet
                                                                   sisäisessä maailmassa

"Arvostan mahdollisuutta jakaa asiakkailtani oppimaani sekä kehittämiämme työmetodeja
liittyen sukupuoleen ja huomioida samalla, miten sisäistämme kulttuurimme ääniä."'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maarit Grönroos - psykologi, seksuaaliterapeutti, integratiivinen psykoterapeutti (2021)

Maarit työskentelee terapeuttina sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuu-
den parissa Terapiatalo Quussa. Hän kouluttaa näistä teemoista sote-ammattilaisia ja on
lisäksi ollut kirjoittamassa ammatillista ohjeistusta psykologeille.

Maarit luennoi tammikuussa 2023 yhdessä Jaana Pirskasen kanssa otsikolla
Kinky seksuaalisuus: BDSM-kirjo, fetissit, valtasuhdedynamiikka,
sadomasokismi, sidonta, suostumuksellisuus ja turvallisuus

”Odotan kovasti pääseväni kouluttamaan kinkystä seksuaalisuudesta ja uskon aihepiiriin
syventymisen avaavan monia oivallusmahdollisuuksia!” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaana Pirskanen - psykologi, työterveyspsykologi, FM, tanssitaiteen kandidaatti
(BA Dance Studies), psykofyysisen psykoterapian perusopinnot (valmistuminen 06 / 21),
integratiivinen psykoterapeutti (valmistuminen 2023)

Jaana on tehnyt jatko-opintoja sukupuolentutkimuksesta Helsingin yliopistossa. Viime vuo-
det hän on työskennellyt Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa intersukupuoli-
suuden, kehojen moninaisuuden ja sukupuolen moninaisuuden teemojen parissa ja
kouluttanut sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia valtakunnallisesti. Tällä hetkellä
Jaana tekee psykoterapeuttista asiakastyötä Terapiatalo Quussa. Hän toimii aktiivisesti
myös kulttuuri- ja taidekentällä ja on taiteellisena johtajana Aistikkaat-projektissa, joka
käsittelee yli 60-vuotiaiden ihmisten moninaista seksuaalisuutta.

Jaana luennoi tammikuussa 2023 yhdessä Maarit Grönroosin kanssa otsikolla
Kinky seksuaalisuus: BDSM-kirjo, fetissit, valtasuhdedynamiikka,
sadomasokismi, sidonta, suostumuksellisuus ja turvallisuus

”Odotan innolla, että pääsemme yhdessä Maaritin kanssa kouluttamaan kinky-teemasta ja kinkyjen moninaisuudesta. 
Seksuaalisuuden monimuotoisuuden ymmärtäminen lisää ammattilaisten mahdollisuuksia kohdata ihmiset arvostavasti ja
sensitiivisesti.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminaariopetuksen lisäksi henk.koht. HOPS-keskustelu vastuukouluttajan kanssa valitussa vaiheessa
täydennyskoulutusta, oman oppimisprosesssin ja henkilökohtaisten oppimistavoitteiden tueksi!



KOULUTUKSEN PÄÄTTEEKSI MAHDOLLISUUS OSALLISTUA RYHMÄN OPINTOMATKALLE LONTOOSEEN

Koulutus päättyy tammikuussa 2023 ja maaliskuussa 2023 halukkaat  koulutuksen suorittaneet  voivat  osallistua

yhteiselle opintomatkalle Lontooseen! Opintomatka ei ole osa täydennyskoulutuksen varsinaista opinto-ohjelmaa,

eikä täydennyskoulutukseen osallistuminen vaadi opintomatkalle osallistumista.

Ryhmämme  osallistuu  vuosittaiseen,  yleensä  aina  maaliskuun  lopulla  Lontoossa  järjestettävään  psykoterapia-

yhteisö Pink Therapyn konferenssiin (erillismaksullinen, joskin kovin edullinen), jossa on kulloinkin vaihtuva teema,

joka yleensä tiedotetaan noin vuotta aikaisemmin. Konferenssi on tyypillisesti kaksipäiväinen (pe-la).

Lisäksi tutustumme Lontoon sateenkaarevaan historiaan sekä nykykulttuuriin mm. opastetuilla kaupunkikävelyillä ja

vierailemme joissakin SSSM-alakulttuureille merkityksellisissä paikoissa (esim.  teeman kirjakauppa).  Tapaamme

myös paikallisia kollegoita ja kuulemme sateenkaareville asiakkaille kohdennetuista erityispalveluista sekä niistä

erityisteemoista,  jotka  SSSM-asiakkaiden  kanssa  työskenteleviä  lontoolaiskollegoitamme juuri  nyt  mietityttävät.

Sateenkaarevaa pubi-illallistakaan tuskin jätämme pois ohjelmasta!

Opintomatkaa  koordinoi Aleksi  Jalava  –  joskaan  ei  ns.  muodollisessa  matkaoppaan  roolissa.  Mahdollisesti

opintomatkalle osallistuu myös  täydennyskoulutuksen joitakin vierailevia kouluttajia.



VASTUUKOULUTTAJASTA JA KOULUTTAJATAHOSTA

Aleksi Jalava on turkulainen psykologi (täyd.koul. kognitiivisen psykoterapian

kouluttajapsykoterapeuttikoulutus /  vaativa erityistaso, pariterapia,  kliininen

hypnoterapia).  Aleksi  on  tehnyt  ylemmän  erityistason  psykoterapia-

koulutuksensa  lopputyön  aiheesta  Seksuaalisuuden  ja  sukupuolisuuden

monimuotoisuuden  terapian  (SSM-terapia)  työote  kognitiivisessa  psyko-

terapiassa sekä  pariterapiakoulutuksensa  lopputyön  aiheesta

Seksuaalisuuden  ja  sukupuolisuuden  monimuotoisuuden  kohtaaminen

pariterapiassa.  Kognitiivisen  psykoterapian  kouluttajakoulutuksen  loppu-

työnsä  otsikkona  taas  oli  Seksuaalisuuden  ja  sukupuolisuuden  moni-

muotoisuuden  kohtaaminen  psykoterapiassa  –  Psykoterapeuttien  omia

näkemyksiä koulutuksen tarpeesta. Aiheeseen hän on perehtynyt kirjallisen

tiedonhankinnan  lisäksi  hankkimalla  erityiskoulutusta  Lontoossa  psyko-

terapiayhteisö Pink Therapy:n koulutuksissa, joissa käy noin puolivuosittain.

Aleksi  asuu ja työskentelee Turussa,  jossa hän pitää yksityisvastaanottoa

Pohjolan puutalokaupunginosassa, 1920-luvun idyllisessä puutalossa. Aleksi

on perustanut  Turkuun  Sateenkaarisohvan, Suomen ensimmäisen nimen-

omaisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuutta edustaville

asiakkaille  profiloidun  psykoterapiavastaanoton.  Sateenkaarisohva toimii

lisäksi  monipuolisesti  konsultaatio-,  työnohjaus-  ja  koulutuspalveluita

tuottavana yksikkönä,  jonka aiemmissa,  eri  puolilla  Suomea toteutetuissa

yksipäiväisissä koulutuksissa on käynyt jo satoja terveydenhuollon ammatti-

henkilöitä. Aleksi on itse kouluttanut laajasti psykologian alalla yli 17 vuoden

ajan  ja  toimii   tällä  hetkellä  mm.  yhtenä  kolmesta  vastuukouluttajasta

Helsingin  yliopiston  lääketieteellisen  tiedekunnan  kognitiivisessa  psyko-

terapiakoulutuksessa.

                                                                    

                                                                        www.sateenkaarisohva.fi


