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SEKSUAALIKASVATTAJA

+

MINÄ

Syksystä 2015 olen saanut tehdä haaveilemaani seksuaalikasvattajan työtä, sekä
yrityksille että yksityisille. Minulla on kyky
toimia erilaisten ihmisten kanssa.

@

KOULUTUS

SEXPO, SEKSUAALIKASVATTAJAKOULUTUS 2014-2015 (30 OP)
HELSINGIN AVOIN YLIOPISTO, SOSIAALIPSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT 2004-05
TAMPEREEN TALOUDEN JA TEKNIIKAN
OPPILAITOS, YO-MARKKINOINTIMERKONOMI 1995-1997

+ TYÖKOKEMUS
TMI ILON KIPINÄ
Seksuaalikasvattaja, yrittäjänä syksystä 2015.

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ (VAMLAS)
Haastattelututkimus, kevät 2013.

VAMMAISTEN IHMISOIKEUDET ASUMISESSA (VIA) -PROJEKTI
Vertaisasiantuntija tuntityöntekijä, syksystä 2012 vuoden 2015 loppuun.

EVANTIA 0Y
Työsuhde alkoi 6/2006, vakituinen toimi 1/2007 - 4/2015.
•
Tulkkivälittäjä (6/2006 -1/2011), viittomakielisten ja puhevammaisten
tulkkitilausten koordinointi
•
Kommunikaatio-opetusten koordinaattori (2/2011 - 9/2011)

HERVANNAN LUKIO, 1992-1995

+ NYKYISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

@

JÄRJESTÖTOIMINTA

ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ ASPA
Asiakasryhmän puheenjohtaja 2009-13
• Asiakkaan äänellä -hankkeessa 2008-11
•

LIHASTAUTILIITTO RY/UUDENMAAN LIHASTAUTIYHDISTYS RY
•
•
•

KYNNYS RY
• Ote omaan elämään -nuorisoprojektin

johtoryhmän jäsen 2003-2005
• Tampereen toimikunnan hallituksen
jäsen, varapuheenjohtaja, nuorten
ryhmän jäsen ja vetäjä 1998-2003

B

VAPAAEHTOISTYÖ

SUOMEN PUNAINEN RISTI
• Kansainvälisessä kontaktileiri- 1994-2003
• KKR:n (Kontaktitoiminnan koordinaatioryhmä) jäsen vuosina 1998-2001
• Nälkäpäiväkerääjänä useina vuosina

NUORISOYHTEISTYÖ SEITTI
•

Lihastautiliiton puheenjohtaja 7/2018 - 6/2020
Lihastautiliiton 1.varapuheenjohtaja 1/2015 - 6/2016 & 7/2016-6/2018
Uudenmaan lihastautiyhdistyksen hallituksen jäsen 2006–
2019, hallituksen sihteeri 2007-2010, varapuheenjohtaja 2012->,
talousvastaava syksy 2012->

HESETA RY (Helsingin seudun Seta ry)
•
•

Kahden vähemmistön väki -ryhmän jäsen vuodesta 2002 ja
ryhmänvetäjä talvikauden 2006-2007 ja syksy 2016
HelsinkiPride -tapahtuman suunnittelutyöryhmän jäsen 2007-08

@ AMMATILLINEN KOULUTUS / KURSSIT 2018 - 2019
•
•
•
•
•
•

SEKS2016-2017, teema häpeä / keho, nautinto, aistillisuus
SEKS2018, teema Erillisyys & intiimiys moninaisissa suhteissa
SEKS2019, teema Addiktiot - näkökulmia riippuvuuksiin
Sexpo/ Työkaluja terapeuteille: Seksuaalista väkivaltaa kokeneen
kanssa työskentely 2019.
Sexpon Ja Sexpo Clubin koulutuksia

mm. seksuaalitukihenkilö-koulutus

YLEN DOKUMENTTI: APUA SEKSIIN
Katsottavissa ilonkipina.fi tai
https://youtu.be/d2z746FMcM8

YLEN DOKUMENTTI 2019: TARVITSEMME APUA SEKSISSÄ
Katsottavissa ilonkipina.fi tai
https://areena.yle.fi/1-4651057
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SEKSUAALIKASVATTAJA

ESIMERKKEJÄ PALVELUISTA:
KIPINÄLUENTO
Halutusta teemasta, esim.:
Vammaisuuden vaikutus seksuaalisuuteen
Seksuaalisuus murrosiässä
Seksuaalinen yhdenvertaisuus

Pyydä
tarjous

Luento räätälöidään tarpeen mukaan.

KIPINÄTUOKIO
Erilaisilla kursseilla seksuaalisuudesta kertominen ja puhuminen.
Keskustelu seksuaalisuudesta on luonteva ja toivottu osa monia
kursseja.

Pyydä
tarjous

Tarkoitus: Hyvin käytönnönläheisesti esim. yhden vammaisryhmän
kuntoutuskurssin osana tuoda esiin seksuaalisuus. Tämä yleensä
askarruttaa melkein kaikkia, mutta siitä on vaikea puhua.
Luento suunnitellaan yhdessä ja toteutetaan tavoitteiden mukaan.

KIPINÄÄ PARISUHTEESEEN
Vietä viikonloppua parisuhdetta parantaen. Tuotan koko sisällön tai
pyydetyt luennot.

Tarkoitus: Antaa eväitä parisuhteen haasteista selviämiseen. Erityisesti
toisen tai molempien vammaisuuden mukanaan tuomien suurten ja
pienten ongelmien ratkaisujen löytämiseen .

Tarjouksen
mukaan

Vammaisten kanssa työskenteleville:

KIPINÄÄ SILMÄKULMASSA
Esimerkiksi asumisyksiköissä vammaisten

kanssa työskenteleville tietoa
seksuaalisuudesta.

Pyydä
tarjous

Tarkoitus: Antaa jokaiselle vammaisen
kanssa työskentelevälle ymmärrystä kohdata
asiakkaittensa seksuaalisuuteen liittyviä asioita.

2019 Sosionomipäivien luennon palaute-esimerkki 2019 (pääpuhuja):
“Seksuaalisuuden monimuotoisuus ja jokaisen oikeus omaan seksuaalisuuteensa on tärkeä aihe.”.
Tarkista hinnat kotisivuilta, saattavat muuttua! www.ilonlopina.fi. Siellä myös täydellinen cv.

