
 

Hyvinvoiva ja turvallinen koulu  - Tunne- ja turvataidot 
opetushenkilöstön tulevaisuuden taitoina 

 

 
Paikka:  Helsingin yliopisto, paikka tarkentuu myöhemmin. Mahdollisuus 

osallistua myös etänä omalla tietokoneella AC – yhteydellä. 
 
Ohjelma  Keskiviikko 29.10.2014 

 
 
9.00 – 10.00 Tervetuloa (tutustuminen ja koulutuksen rakenne) 
 VTM Tiina Savola, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus 

Palmenia 
 
 
10.00 – 10.45 Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus koulujen turvallisuutta luomassa 
 KT Mervi Heikkinen, Oulun yliopisto 
 
10.45 – 11.00 Tauko 
  
11.00 – 11.45 Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus koulujen turvallisuutta luomassa 

jatkuu… 
 
11.45 – 12.45 Lounas (omakustanteinen) 
 
12.45 – 14.15  Sukupuolten moninaisuus ja turvallisuus kouluissa 
  VTT, seksuaalineuvoja, koulutussuunnittelija Marita Karvinen, Seta ry 
 
14.15 – 14.30  Tauko 
 
14.30 – 16.00  Seksuaalinen turvallisuus koulun arjen tilanteissa 

Kätilö, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS, 
logoterapeutti (LTI) Susanna Ruuhilahti 

 
16.00 – 16.45  Päivän päätös ja verkkoympäristöön tutustuminen 

Tiina Savola, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kouluttajat:  
 
Koulutuspäivän vetäjä ja yhdyshenkilö: Tiina Savola, VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja, ammatillinen 
opettaja, joka toimii suunnittelijan tehtävissä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa,  
tiina.savola(at)helsinki.fi 
 
Mervi Heikkinen on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja hän on työskennellyt viimeisen 14 vuoden 
ajan kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus-, kehitys- ja koulutusprojekteissa. Projektit liittyvät sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen koulutuksessa, työelämässä, sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitteluun, 
sukupuolisegregaation lieventämiseen, sukupuolten tasa-arvotyöhön organisaatioissa, sukupuoliseen ja 
seksuaaliseen väkivaltaan ja sen ennaltaehkäisyyn, seksistiseen häirintään ja sen ehkäisyyn. Heikkisen 
tutkimuksessa tarkastellaan sukupuolisten ja seksuaalisten ruumiiden muotoutumista elämänkulussa eri 
organisaatioissa ja kuinka näitä ruumiita määritellään organisaatioiden toimintaohjeistuksilla; kuinka väkivalta 
ja väkivallan uhka muovaa ihmisen käsitystä itsestä sekä yksilön toimintakykyisyyttä eri organisaatioissa sekä 
jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi Heikkinen tutkii koulutuksen mahdollisuutta tukea myötäelämisen kyvyn 
kehittymistä. Heikkisen väitöskirja, Seksistinen häirintä sukupuolten tasa-arvopolitiikan ja toimenpiteiden 
kohteena (2012), tarkastelee seksististä häirintää ja sukupuolen tasa-arvopolitiikan rakentumista; ja näiden 
toimenpiteiden käyttöönottoa, jotka on suunnattu sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja se 
tarkastelee niiden käytännön tuloksia yliopistossa.  
 
Marita Karvinen on koulutukseltaan Dottore in Scienze Politiche (Università di Messina, sosiologia) sekä 
valtiotieteiden tohtori (Helsingin yliopisto, sosiaaliantropologia). Tämän lisäksi hänellä on seksuaalikasvattajan 
ja -neuvojan tutkinto. Karvinen toimii Setassa kouluttajana ja koulutussuunnittelijana jo kymmenettä vuotta. 
Hän kouluttaa erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia sekä ammattiin opiskelevia. Hänen 
koulutusaiheena on koko hlbtiq -kenttä laajalti sekä tällä kentällä erityisesti lapset ja nuoret, heidän 
elinympäristönsä, siihen liittyvät haasteet ja tuen mahdollisuudet. Karvinen on perehtynyt normikriittiseen 
pedagogiikkaan, jota hän hyödyntää koulutuksessaan. Kouluttamisen ohella Karvinen on kirjoittanut useita 
artikkeleita sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilehtiin sekä kasvatustieteen alan kirjoihin. 
 
Susanna Ruuhilahti on koulutukseltaan kätilö, Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter 
(NACS) ja logoterapeutti (LTI). Ruuhilahti on vastannut Helsingin Tyttöjen Talon (tähän rekisteröinti R) 
seksuaalikasvatuksesta, seksuaalineuvonnasta, seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tukityöstä kahdeksan 
vuotta luoden nämä toiminnot. Hän on myös toiminut Tukinainen ry:n nuorten seksuaalinen 
itsemääräämisoikeus -hankkeen vetäjänä, Espoon kaupungin tapaamispaikkatoiminnan vastaavana 
ohjaajana ja Turun kaupungin terveyden edistämisen yksikössä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien 
seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisen hankkeen hankesuunnittelijana. Tämän lisäksi Ruuhilahti on 
käynnistänyt ja toteuttanut useita kampanjoita, hankkeita erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
seksuaalisuuden tukemiseksi. Ruuhilahti on kouluttanut aiheesta aikuisia erimittaisissa prosessikoulutuksissa, 
joista esimerkiksi 7-10 op seksuaalikasvatuksen kokonaisuudet mm. Turun Kesäyliopistossa. Hän kouluttaa 
ammattiin opiskelevia ammatillisesta seksuaalikasvatuksesta 3 op verran ja vastailee lasten kysymyksiin 
Koululainen lehdessä. Ruuhilahti on kirjoittanut seksuaalisuudesta useita kirjoja, artikkeleita ja muita julkaisuja. 
Nykyään Ruuhilahti toimii Espoon kaupungin lähisuhde- ja perheväkivaltatiimin vastaavana ohjaajana. 
 
 

 
 
 
Varaamme oikeuden koulutusohjelman muutoksiin. 


