Seksologiapienryhmän toimintakertomus 1.9.2012-31.8.2013

Kuluneena toimikautena pienryhmässä Oulua edusti Hilkka Rautiainen, Kuopiota Hanna Collin,
Turkua Katja Kero, Tampereen aluetta Minna Maunola ja Helsinkiä Leena Väisälä Pirkko Brusilan
toimiessa puheenjohtajana.
Ilahduttavaa on ollut, että jo pitkään eri puolilla maata Lääkäripäivillä on järjestetty jokin
seksologinen kurssi, jonne asiantuntijoitamme on säännöllisesti kutsuttu luennoitsijoiksi.
Teemoina ovat kuluneena toimikautena olleet mm. ikääntymiseen liittyvät, kulttuurisista tekijöistä
riippuvat ja erilaisiin sairauksiin sekä niiden lääkityksiin liittyvät seksuaalisuutta sivuavat teemat
sekä parisuhdeväkivallan tai seksuaaliseen väkivallan aiheuttamat ongelmat. Myös
lääkärijärjestöjen tai muiden kouluttajatahojen tilaisuuksissa jäsenistöämme on säännöllisesti
kuultu. Pienryhmä on suunnitellut kurssikokonaisuuden Turun lääkäripäiville syksylle 2013 sekä
seminaarin syksyn 2014 SGY - päiville. Asiantuntijahaastatteluja on annettu lukuisia.
Sykliin Kaisu Luiro ja Minna Maunola työstivät artikkelin seksuaalisuuden kohtaamisesta tai
kohtaamattomuudesta gynekologisten potilaiden hoidossa. Se tulee julkaisuun loppusyksystä.
Leena Väisälä oli osakirjoittajana Duodecimin artikkelissa koskien kesän vaikutusta seksuaaliseen
halukkuuteen. Puheenjohtaja on kirjoittanut osion lihavien seksistä Duodecimilta tulossa olevaan
kirjaan. Hän on myös ollut päivittämässä THL:n seksuaaliterveyden edistämisen toimintaohjelmaa
ja hänet on kutsuttu jäseneksi Suomen Seksologisen Seuran seksologian aikakauskirjan
toimituskuntaan. Puheenjohtaja on kutsuttu myös SSS:n koulutusauktorisointityöryhmään
lääkärijäseneksi.
Suurin ponnistus liittyi lokakuussa 2012 pidettyyn NACS:n ( Nordic Association for Clinical
Sexology) konferenssiin, jonne pienryhmä laati presymposiumin ”Seksuaalisuus elämän eri
haasteissa (Sexuality and the Different Challenges in Life)” Leena Väisälän toimiessa sen
puheenjohtajana. Symposiumin luennoitsijat kutsuttiin eri pohjoismaista sekä yksi asiantuntija
Hollannista. Ohjelma saikin runsaasti ansaittua kiitosta. Pienryhmä oli muutoinkin aktiivisesti
mukana NACS- konferenssin suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa. Puheenjohtaja veti
konferenssin yhteydessä myös yhteispohjoismaisen symposiumin, jossa selvitettiin eri maiden
käytäntöjä lääkärikoulutuksen seksologiaopetuksessa. Seminaari liittyi meneillään olevaan
seksuaalilääketieteen opetuksen implementointiin, jonka käynnistämisen puheenjohtaja on
ottanut tehtäväkseen. Mukana implementointityöryhmässä toimii kliinisessä opetuksessa mukana
olevia pienryhmän jäseniä. Koulutussisältöjen suunnittelu jatkuu.
Pienryhmän virallinen edustusto kokoontui tammikuussa Helsingissä toiminnan
suunnittelukokoukseen. Jäsenistö on tavannut muutoin gynekologipäivien yhteydessä.
Marraskuussa kerrattiin Oulussa NACS:n antia, mm. konferenssin Proceedings - kokoomakirjat
toimitettiin kiinnostuneille. Hämeenlinnassa vahvistettiin tulevien koulutusten ohjelmat.
Helsingissä 12.9.2013 Pirkko Brusila, puheenjohtaja

