KOULUTTAUDU
SEKSUAALISEN
HYVINVOINNIN
OSAAJAKSI

LISÄOSAAMISTA JA TUKEA OMAAN TYÖHÖN
Lyhytkestoiset, ammatillista osaamista tukevat koulutukset on
tarkoitettu kaikille seksologian parissa työskenteleville.
Tarkista ajankohdat verkkosivuiltamme!
TYÖKALUJA TERAPEUTEILLE
Työkaluja terapeuteille -koulutussarjassa syvennytään terapiatyön
menetelmiin vaihtuvien asiantuntijoiden johdolla. Päivät rakentuvat
teoriaosuudesta sekä käytännön työpajasta. Jokaiselle koulutuspäivälle on oma teemansa – voit osallistua niihin kaikkiin tai vain
yhteen päivään.
PEDOFIILI ASIAKKAANA
Pedofiili asiakkaana -koulutus tarjoaa edellytyksiä työskentelyyn
asiakkaiden kanssa, joilla on lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta.
Koulutus on suunnattu terapeuteille, seksuaalineuvojille, psykologeille,
psykiatreille ja muille auttamistyön ammattilaisille.
AVUSTEINEN SEKSI
Koulutuspäivien aikana perehdytään vammaisten ihmisten
avustamiseen seksissä ja siihen liittyvissä toiminnoissa. Avustamista
käsitellään prosessiohjauksen, eettisyyden, ammatillisuuden ja
menetelmien näkökulmista. Koulutus sisältää asiantuntijaluentoja
sekä työpajatyöskentelyä.
SEKS-PÄIVÄ
Vuosittain maaliskuussa järjestettävässä SEKS-koulutuspäivässä
inspiroidutaan, verkostoidutaan ja opitaan uutta niin kotimaisten kuin
kansainvälistenkin huippuasiantuntijoiden johdolla. Suositun
tapahtuman teema vaihtuu joka kerta.

KOULUTTAUTUMINEN
SEKSOLOGIAN ALALLA
Työskenteletkö ihmisten parissa? Kohtaatko
työssäsi seksuaalisuuden teemoja, joiden
käsittelyyn koet kaipaavasi lisäosaamista?
Seksologian ammatilliset täydennyskoulutukset
tarjoavat tietoa ja osaamista seksuaalisuuden
sekä ihmissuhteiden aihepiireissä.
Sexpon monipuoliset koulutuskokonaisuudet
koostuvat Helsingissä järjestettävistä lähiopetuspäivistä, erilaisista ryhmätöistä ja
harjoituksista, käytännön harjoittelusta sekä
niiden tueksi tarjottavasta mentoroinnista.
Koulutukset noudattavat pohjoismaisen
seksologian koulutusohjelman (NACS)
rakennetta.
Sexpon koulutukset sisältävät työnohjausta.
Tarkempia tietoja ja hakulomakkeet
koulutuksiin: www.sexpo.fi/koulutus

SEKSUAALIKASVATUSKOULUTUS
(30 op)
Koulutus tarjoaa teoreettisen pohjan
sekä käytännön menetelmiä eettiseen ja
laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen
lasten, nuorten sekä aikuisten parissa.
Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena
on tuottaa kaikenikäisille valmiuksia
seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen
sekä omaehtoiseen ja turvalliseen
toimintaan. Koulutus on käytännönläheistä
ja työelämälähtöistä. Koulutus käynnistyy
vuosittain, tarkista alkamisajankohta
verkkosivuiltamme.

SEKSUAALINEUVONTAKOULUTUS (30 op)
Seksuaalineuvontakoulutus on seksologian peruskoulutusta, joka antaa valmiuksia asiakkaiden
yksilölliseen kohtaamiseen ja seksuaalisuuden kysymyksistä keskustelemiseen. Koulutuksessa
painotetaan omien seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvien asenteiden työstämistä.
Seksuaalineuvontaopinnot suoritettuaan on mahdollisuus hakea seksuaaliterapiakoulutukseen,
mikäli muut hakuedellytykset täyttyvät. Koulutus käynnistyy vuosittain, lisätietoja verkkosivuillamme.

TANTRAOHJAAJAKOULUTUS
(12 op)
Koulutuksessa saadaan perustietoa tantrasta, opitaan käyttämään tantrisia menetelmiä sekä
hyödyntämään tantran filosofiaa osana terapiaprosesseja. Koulutus on suunnattu terapiatyön
ammattilaisille, joilla on seksologian osaamista. Tarkista koulutuksen alkamisajankohta
verkkosivuiltamme.

SEKSUAALITERAPIAKOULUTUS
(30 op)
Seksuaaliterapiakoulutus luo edellytyksiä käsitellä terapeuttisesti seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Koulutus tarjoaa tietoa terapiatyön perusteista, moninaisista suhteista, seksuaalisuudesta sen eri
ilmenemismuodoissaan sekä ihmissuhde- ja seksuaaliongelmien työstämisestä terapiavastaanotolla.
Haku seksuaaliterapiakoulutukseen edellyttää seksologian perusopintoja 30 opintopisteen edestä,
esimerkiksi seksuaalineuvontakoulutuksen suorittamista. Koulutus käynnistyy vuosittain.

KLIININEN
SEKSOLOGIA
(60 op)
Kliinisen seksologian koulutus tarjoaa
kattavaa ja syvällistä tietoa ja osaamista
seksologian aiheista. Koulutus on
suunniteltu ammattilaisille, jotka
työskentelevät terveyden ja hyvinvoinnin
parissa. Koulutuksen luennoitsijoina
toimii kansainvälisen tason kokeneita
erityisasiantuntijoita. Osallistuminen
edellyttää maisterin tutkintoa tai ylempää
AMK-tutkintoa soveltuvalta alalta tai
vastaavan tasoista koulutusta sekä aiempaa
osaamista seksologiasta. Seuraava koulutus
käynnistyy vuonna 2020.

LISÄTIETOJA
www.sexpo.fi ja koulutus@sexpo.fi

KYSY MYÖS RÄÄTÄLÖITYJÄ
KOULUTUKSIAMME
Tarjoamme toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöityjä tilauskoulutuksia
esimerkiksi organisaatioille, työyhteisöille ja oppilaitoksille. Tilauskoulutukset voivat olla laajempia kokonaisuuksia, kuten seksuaalineuvontakoulutus,
lyhyempiä teemakoulutuksia tai yksittäisiä luentoja.

Koulutamme seksologian ammattilaisia pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla. Sexpo
on edistänyt seksuaalista hyvinvointia yhteiskunnassamme jo vuodesta 1969 alkaen.
Pyrimme siihen, että jokainen voisi toteuttaa seksuaalisuuttaan tyydyttävästi, turvallisesti
ja tasapainoisesti. Kannatamme moniarvoista yhteiskuntaa, jossa seksuaalisuuden, sukupuolen sekä ihmissuhteiden moninaisuus saa kukoistaa. Lisätietoja: koulutus@sexpo.fi

www.sexpo.fi/koulutus

