ESO -koulutus 15op
Kohderyhmä
Erityisryhmien kanssa työskenteleville seksuaalineuvojille suunnatussa ESO -koulutuksessa (15 op), paneudutaan
vammaisuuden moninaisuuden, vammautumisen, pitkäaikaissairauksien, harvinaisten sairauksien, vakavien sairauksien, neurologisten- ja psyykkisten ongelmien, sekä ikääntymisen huomioimiseen seksuaalineuvonnassa. Hakijalta edellytetään seksuaalineuvojan (30 op) opintoja.
ESO-koulutus sisältää avusteisen seksin koulutusosion, jonka tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää mitä turvallinen seksissä avustaminen ja seksuaaliohjaus ovat. Opiskelija vahvistaa tieto-taitojaan turvalliseen seksissä avustamiseen, seksuaaliohjaukseen sekä seksuaalisuuden huomioimiseen palvelupäätöksissä, työyhteisön toimintamalleissa ja henkilökohtaisen avun tilanteissa.
Koulutuksen sisältöalueina ovat mm.
•
•
•
•

Monikulttuurisuus ja seksuaalisuus
Seksuaalisuus ja sairaudet
(pitkäaikais-, vakavat- ja harvinaiset sairaudet)
Vammaisuuden ja sairastumisen haasteet/
mahdollisuudet parisuhteelle ja perheelle
Traumatisoitumisen vaikutus seksuaalisuuteen

•
•
•
•

Seksuaalisuus ja vammautumisen moninaisuus
Vammaispalvelut ja lainsäädäntö
Kuntoutus ja seksin apuvälineet
Avusteinen seksi

Aika ja paikka
Syyskuu 2018–kesäkuu 2019, (9 lähiopetuspäivää):
7.9., 3.10., 28.11.2018, 30.1., 27.2., 28.3., 26.4., 22.5., 5.6.2019. Koulutuspaikkakunta Oulu.
Koulutukseen
ilmoittautuminen
kirjallisella
hakemuksella
31.8.18
mennessä
sähköpostitse:
tanja.roth@samat.kynnys.fi
Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa lyhyesti miksi haet koulutukseen. Hakemuksessa tulee olla lisäksi yhteystietosi, ikäsi, pohjakoulutuksesi ja työkokemuksesi.
Hinta 1800 euroa sisältäen lähiopetuksen, etäopintojen ja kehittämistyön ohjauksen, ryhmätyönohjauksen, koulutukset ja vierailut (matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista muista kustannuksista osallistuja vastaa itse).
Koulutus laskutetaan kolmessa erässä lukukausittain tai sopimuksen mukaan.
ESO -koulutuksen voi tilata myös erillisenä tilauskoulutuksena, jolloin hintaa tarkistetaan.
Kouluttajat

Tanja Roth
tanja.roth@samat.kynnys.fi
www.samat.kynnys.fi
Tanja on koulutukseltaan seksuaaliterapeutti
(NACS), seksuaalikasvattaja (SSS), kuntoutuksen ohjaaja (Amk), tunnekeskeisen pariterapian
peruskoulutus, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti koulutuksessa.
Tanjalla on vahvaa erityisosaamista kuntoutus/
seksologisesta työstä vammaisjärjestö Kynnys
ry:ssä. Tanja on Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti -oppaan kirjoittaja, asiantuntija joka
toimii SAMAT -toiminnassa, terapeuttina ja
kouluttajana. SETEKO- Kynnys ry

Hilkka Putkisaari
hilkka.putkisaari@artera.info
www.artera.info
Hilkka on koulutukseltaan opettaja (KM), sosionomi,
psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), auktorisoitu tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), sekä johdon- ja esimiesten työnohjaaja
MASTER CSLE®. Kliininen seksologi ja psykoterapeutti- kouluttaja (VET) koulutuksessa.
Hilkalla on vankka kokemus usealta työelämän osaalueelta, mm. koulu-, lastensuojelu- ja kuntoutus/terapiatyöstä. Tämän lisäksi hän toimii työnohjaajana ja kouluttajana. Artera Oy

