SAMAT-TOIMINNAN SEKSUAALINEUVONTA JA OHJAUS
SAMAT-toiminnan seksuaalineuvonta- ja ohjaus on vuorovaikutukseen perustuvaa
ammatillista asiakastyötä, jonka kohderyhmänä ovat eritavoin vammaiset, vammautuneet tai
pitkäaikaissairauksia sairastavat ihmiset. Seksuaalineuvontamme on ilmaista
kohderyhmillemme ja kohdealueillamme: Rovaniemi, Kemi ja Oulu (Kajaani) sekä
verkkoneuvonta ja puhelinneuvontana valtakunnallisesti. Palvelu on STEA:n rahoittamaa
toimintaa.
Miksi seksuaalineuvontaa? Vammaisuus, vammautuminen tai erilaiset sairaudet ovat aina
ihmiselle yksilöllisiä kokemuksia sekä mielessä että kehossa. Se millaisia vaikutuksia edellä
mainituilla on esimerkiksi ihmisen seksuaaliseen tai keholliseen itsetuntoon, kehon
toimintoihin, lisääntymisterveyteen, seksuaaliseen haluun, seurustelu-ja parisuhteisiin,
mahdollisuuksiin harrastaa seksiä yksin tai yhdessä, ovat jokaiselle omanlaisiaan
(yksilöllisiä). Seksuaalineuvonnan tarpeen ja tavoitteen määrittelee ensisijaisesti asiakas itse.
Seksuaalineuvoja ei ole auktoriteetti, joka ratkaisee ongelmat vaan hän on läsnä ja
ammatillisessa vuorovaikutuksessa etsien ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan kanssa.
Seksuaalineuvonta voi käsittää 1–5 tapaamiskertaa. Seksuaalineuvonta on luottamuksellista.
Seksuaalineuvonnassa käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi: seksuaalisuus,
seksuaalinen hyvinvointi, lisääntymisterveys, tunteet, kehollisuus, sukupuolen moninaisuus,
seksuaalinen suuntautuminen, seksuaaliset mieltymykset, riippuvuudet, seksuaalinen haluhaluttomuus, seksi, ihmissuhteet ja vanhemmuus. Neuvontaan voit tulla lisäksi seurustelu -ja
parisuhdeasioissa tai muissa ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Erityisosaamisen kohteita
ovat seksuaalisuus ja vammaisuus, vammautuminen, sairaudet, harvinaiset sairaudet,
avustettu seksi, seksuaaliohjaus- ja kasvatus, seksin apuvälineet.
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SAMAT-TOIMINNAN SEKSUAALI -JA LISÄÄNTYMISTERVEYTTÄ EDISTÄVÄN
TYÖN ILMAISIA PALVELUJA KOHDERYHMÄLLEMME OVAT:
Kohderyhmänä ovat eritavoin vammaiset, vammautuneet tai pitkäaikaissairauksia sairastavat
ihmiset heidän kumppaninsa ja perhe. Kohderyhmäämme ovat myös vammaistyötä tekevät
ammattihenkilöt. Toiminnan kohdealueet: Rovaniemi, Kemi ja Oulu (Kajaani) Palvelu on
ilmaista STEA:n rahoittamaa toimintaa.


seksuaalineuvonta ja ohjaus: voit tilata ilmaista neuvonta-ja ohjausaikaa varaamalla
puhelinajan, yksilö-tai pariajan. Voit pyytää seksuaalineuvojaa vierailemaan
ryhmässäsi.



seksuaalineuvonta ja ohjaus valtakunnallisesti: verkkoneuvonta ja puhelinneuvonta



seksuaalikasvatus: voit pyytää vierailua koulullesi tai asumispalveluyksiköön tai
vierailuna ryhmällesi



koulutusta seksuaalikasvatukseen: vammaistyötä tekeville ammattihenkilöille
suunnattu kohderyhmiemme seksuaalikasvatukseen kohdentuva koulutus toiminnan
kohdealueilla.



opiskelijoiden ohjaus: resurssien mukaan kohdealueilla ja valtakunnallisesti



ammattihenkilöiden konsultointityö: toiminnan kohdealueilla ja valtakunnallisesti,
netti-ja puhelinneuvonta.
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