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Puheenjohtajan palsta

Hyvä kollega, 19.2.2010

Oletko vielä saanut ottaa kantaa pakkokasviksiin kouluruokailussa ? Aamu 
tv:n lähetyksessä helmikuulla hiillostettiin kahta koulumaailman edustajaa 
siitä, miksi liha jää pois kouluruokailun lautaselta kerran viikossa? Itsessäni 
asia herätti ajatuksia ja tunteita, mikä johti pohdintaan ylipäänsä valinnan 
vapaudesta ja vapauden harhasta.

Se, millä perusteella valitsemme asioita, on meille psykologeille jokapäiväi-
nen teema työssämme. Ristiriita sen välillä, mitä henkilöltä odotetaan/kuvi-
tellaan odotettavan, ja mitä hän oikeasti itse haluaa valita, on monesti 
psyykkisten ongelmien taustalla. Osaamme auttaa asiakasta näissä tunnepi-
toisissa prosesseissa ja hän voi kokea voimaantuvansa tehdessään tietoisia 
itseään tyydyttäviä valintoja elämässään, hän eheytyy ja kasvaa enemmän 
omaksi itsekseen.

Psykologina olen monella tapaa vapaa mutta samalla monella tapaa erilais-
ten ohjeistusten, lakien ja normien säätelemä. Pakkokasvissyönnin tai muun 
pakotetun toiminnan ajatus voi olla uhkaava, mutta ymmärränkö toiminnan 
perustelun ja yhteyden isompiin kuvioihin vai takerrunko vain siihen, ha-
luanko itse jotain vai en? Pyrkiä sopeutumaan luovasti tilanteessa, joka 
edustaa jotain muuta kuin mitä itse ehdottomasti valitsisit, antaa tunteen 
vapaudesta. Yritän muistaa tämän ajatukseni myös silloin, kun Savonlinnan 
kaupunki tekee päätöksiä, jotka liittyvät läheisesti työpaikkaani Sosterissa. 
Työelämä on jatkuvaa muutosta.

Onko masentunut ihminen vapaa? Kokeeko hän olevansa vapaa valitsemaan 
negatiivisen ja positiivisen asennoitumisen välillä? Onko hän valinnut sini-
mustan masennuksen usvan välttääkseen konkreettisia toimia epäkohtien 
muuttamiseksi? Muun muassa masennuksen hoidossa käytetyn interpersoo-
nallisen psykoterapian kehittäjä, Jarmo Kontunen, tulee pitämään koulutus-
ta yhdistyksen kevätkokouspäivänä ja Sinä olet vapaa valitsemaan, osallis-
tutko koulutukseen. Muutama on jo ilmoittautunut! Jarmon koulutusteema 
on varmasti sovellettavissa monenlaiseen psykologin työhön. 

Hyvää kevättä kaikille ja tervetuloa mukaan tapahtumiin,

Hanna Lukkarinen
pj
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Kevätkokouskutsu

Etelä-Savon psykologiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Paikka: Savonlinna, Ravintola Paviljonki
Aika:    26.3.2010 klo 14.30

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja   

    ääntenlaskijoiden valinta.

 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 5. Työjärjestyksen hyväksyminen.

 

II Varsinaiset kokousasiat

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2009

7. Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2009

8. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntä- 

    minen johtokunnalle

 9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen
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Koulutuspäivä Savonlinnassa

Etelä-Savon psykologiyhdistys järjestää jäsenilleen ilmaisen koulutuksen ai-
heesta:

"Sosiaalisten rytmien hajoaminen ja niiden
korjaantumismahdollisuudet terapiassa - interpersoonallinen näkö-
kulma "

Aika: perjantai 26.3.2010 klo 11.30-16.00
Paikka: Savonlinna Ravintola Paviljonki (Rajalahdenkatu 4, www.ravintola-
paviljonki.fi) kabinetti Purseri 

Kouluttajana toimii Jarmo Kontunen (PsL, psykologi, psykoterapeutti VET). 
Koulutus käsittelee IPT: n (interpersoonallinen psykoterapia) perusasioiden 
lisäksi sen sovellutuksia mm. nuorten ja ikääntyneiden sekä bipolaarihäiriön 
ja syömishäiriöiden hoidossa.

Aloitamme koulutuspäivän ruokailulla klo 11.30. Varsinainen koulutusosuus 
alkaa klo 12.15. Koulutukseen sisältyy lisäksi kahvitarjoilu klo 13.45-14.30.

Ilmoittautumiset 17.3 mennessä hanna.lukkarinen@isshp.fi, puh. 044-
417 3655. Ilmoitathan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Valokeilassa vuonna 2010

Haluatko nostaa esille ammattikuntamme edustajan, tiimin, projektin tai 
teon vuonna 2010, jolle haluaisit antaa tunnustusta ja joka mielestäsi an-
saitsisi näkyvyyttä?

Johtokunta haluaa olla mukana tekemässä tunnetuksi alueellista osaamista 
ja paikallisia tekijöitä.

Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin ja kerro ehdotuksestasi. Syyskokoukses-
sa 2010 julkistetaan kuka tai mikä pääsee valokeilaan…
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Etelä-Savon psykologiyhdistys ry.
Ehdotus toimintakertomukseksi vuodelta 2009

1. HALLINTO

1. Johtokunta Henkilökohtaiset varajäsenet:

Hanna Lukkarinen, puheenjohtaja
Laura Salmela, varapuheenjohtaja Eija Kontunen
Erja Kallinen, sihteeri Mari Panzar
Juhani Heiska, taloudenhoitaja Ritva Jokela
Irina kuuramaa, jäsensihteeri Merja Varpamäki
Heidi Kurki, tiedotusvastaava Ritva Salmela
Marjo Kauranen, tiedotusvastaava Harri Holappa

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa.  Yhdistyksen kevätkokous pi-
dettiin 20.3.09 Savonlinnassa ja syyskokous 6.11.09 Mikkelissä. Yhdistyk-
sen jäsenmäärä oli vuoden alussa 94 ja lopussa 98.

2. Edustukset

Psykologiliiton liittovaltuustossa olivat edustajina Juhani Heiska ja Irina Kuu-
ramaa, varaedustajina olivat Mirja Kataja, Heidi Kurki, Marjo Kauranen ja 
Markku Hokkanen. 
 
3.   Tilintarkastajat
Tilintarkastajina toimivat Raija Pennanen ja Eija Huurinainen. Heidän vara-
jäseninään toimivat Raija Rantalainen ja Tapio Soini.

2. TALOUS

Tulot saatiin jäsenmaksupalautuksina Psykologiliitosta. Yhdistyksen talou-
dellinen tilanne on vakaa. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetyn koulutuk-
sen kustannuksiin anottiin ja saatiin tukea TJS:ltä sekä liitolta. Yhdistys 
myönsi opintoavustuksia jäsenten anomuksiin. Taloudenhoitaja osallistui lii-
ton järjestämään taloudellisen edunvalvonnan koulutukseen Helsingissä.

3. PSYKOLOGIEN EDUNVALVONTA

Varsinainen taloudellinen, järjestöllinen ja ammatillinen edunvalvonta oli lii-
ton vastuulla. Yhdistys huolehti jäsenrekisteristä, tiedottamisesta ja edus-
tuksesta Psykologiliiton toimielimissä. Sopimuskauden päättyessä yhdistyk-
sen palkkavastaavat Irina Kuuramaa ja Marjo Kauranen osallistuivat järjes-
tövalmiuskoulutuksiin Helsingissä ja osallistuivat aktiivisesti palkkaneuvotte-
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luihin työpaikoillaan tuloksellisesti. Irina Kuuramaa osallistui liiton puheen-
johtaja Tuomo Tikkasen kanssa palkkakoulutuspäivään Pieksämäellä.

4. KOULUTUS JA VIRKISTYS

Kevätkokouksen yhteydessä oli Taija Stoatin koulutus  ”Kun tekis mieli tap-
paa” –Väkivaltaisen henkilön mielen maisema. Koulutukseen osallistui 20 jä-
sentä. Lomien jälkeen elokuussa vietimme virkistyspäivää Savonlinnassa 
Tanhuvaarassa metsägolfin ja chi ball liikunnan merkeissä. Syyskokouksen 
yhteyteen järjestettiin virkistävä Method Putkisto kasvokoulu.
Yhdistys aloitti uuden perinteen, jossa vuonna 2004 aloitetun Vuoden psy-
kologi valinnan sijaan valitaan henkilö, projekti tai työryhmä Vuoden Valo-
keilaan. Tällä muutoksella pyritään saamaan monimuotoista ammattiamme 
ja taitavia tekijöitä esille maakunnassa. Asiasta tiedotetaan paikalliseen päi-
välehteen. Vuonna 2009 Vuoden Valokeilaan valittiin neuropsykologi Leena 
Kauria Mikkelistä. Leenan laaja ammattitaito erityistä tukea tarvitsevien las-
ten ja heidän perheidensä sekä koko yhteistyöverkoston kanssa arvostetaan 
korkealle kollegoiden parissa.

5. TIEDOITUS

Empauttaja ilmestyi kaksi kertaa.  Lehden lisäksi yhdistys hyödynsi mahdol-
lisuutta lähettää sähköpostitiedotteita  liiton kautta. Yhdistyksen internet si-
vujen hoito oli Harri Holapan vastuulla. Palkka-asioista tiedottaminen on ol-
lut aktiivista palkkavastaavan toimesta. Yhdistys on kuulunut valtakunnalli-
seen psykologien palkkavastaavien sähköpostirinkiin.

                                         

Tilinpäätös vuodelta 2009

Yhdistyksemme selvisi viime vuoden neljän tonnin menoilla.

Vuoden 2009 tilinpäätös kertoo menoja olleen 4016 euroa. Tarkennukset 
ovat seuraavat:
Koulutus 1794
Virkistys 776
Vuosikokoukset 608
Tiedotus ja toimistotyöt 364 
Johtokunta 345
Pankkikulut 129

Edelliseen vuoteen verrattuna korotusta oli 976,52 euroa. Tässä yhteydessä 
kannattaa muistuttaa, että psykologiliiton päämaja kyllä hyväksyisi suurem-
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piakin menoja. Periaate nimittäin on, että paikallisyhdistysten toivomiin ja 
perustelemiin hankkeisiin voidaan antaa liiton kassasta lisäavustuksia.
Tuloilla, eli lähinnä jäsenmaksuilla, koulutusavustuksilla ja TJS-maksuilla 
kaikki menot kuitattiin. Ylijäämääkin tuli 278 euroa.

Elikkä näin on näreet yhdistyksen raha-asioiden suhteen viime vuonna. Ter-
vetuloa kevätkokoukseen tästäkin keskustelemaan.

Juhani Heiska, talousvastaava

Nepsy II koulutus

      TERVETULOA

Etelä-Savon psykologiyhdistyksen ja Kuopion psykologiyhdistyksen
Nepsy II koulutukseen

Paikka: Mikkelin keskussairaala, Porrassalmenkatu 35-37
Aika: Perjantai 28.5.2010 klo 10.15

Yksipäiväinen koulutus palvelee parhaiten psykologeja, joille NEPSY:n edelli-
nen versio on jo tuttu. Päivän aikana käsitellään NEPSY-II:n ne osatestit, 
jotka ovat kokonaan uudet testin edelliseen versioon verrattuna. Lisäksi kä-
sitellään niitä osatestejä, joissa on tapahtunut muutoksia edelliseen ver-
sioon verrattuna. Koulutuspäivä keskittyy NEPSY-II:n uusien osatestien esit-
tämiseen ja pisteytykseen.

Kouluttajana psykologi Benina Jakobsson Psykologiainstituutista

Päivän ohjelma:
10.15       Aloitus
12-12.45        Lounas
12.45-14.15   Koulutus
14.15-14.45   Kahvitauko
14.45.16.30 Koulutus

Ennen koulutusta mahdollisuus aamukahviin sairaalan kanttiinissa. Kahvit ja 
lounas omakustanteisesti. Koulutuspaikka Lumme 2 sijaitsee sairaalan kant-
tiinin vieressä. Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu Laura Salmelalle 30.4 mennessä osoitteessa  laura.salme-
la@esshp.fi
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OSOITTEENMUUTOKSEN ILMOITTAMINEN LIITTOON

Osoitteenmuutokset tehdään suoraan Psykologiliiton jäsensihteeri Tarja Koi-
vuniemelle p. (09) 6122 9133 tai e-mail tarja.koivuniemi@psyli.fi

Psykologiliitto viestittää entistä enemmän myös sähköpostin välityksellä. 
Halutessasi ilmoita hänelle myös sähköpostiosoitteesi. 

Valokeilassa vuonna 2009: Leena Kauria 

Vuoden 2009 Valokeilaan valittiin neuropsykologi Leena Kauria, joka työs-
kentelee lastenneurologian poliklinikalla Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. 
Etelä-Savon psykologiyhdistys halusi valinnallaan osoittaa arvostusta Lee-
nan monipuoliselle ammattitaidolle, josta hyötyvät lapset, perheet ja koko 
yhteistyöverkosto. Hän on pitkäjänteisellä työllään tuonut valoa mm. vai-
keavammaisten lasten ja heidän perheidensä elämään ja parantanut heidän 
elämänlaatuaan. Leena on perustehtävänsä lisäksi jaksanut kouluttaa, työ-
nohjata ja jakaa edelleen osaamistaan. Seuraavassa sähköpostitse toteutet-
tu Leenan haastattelu.

Etelä-Savon psykologiyhdistys valitsi sinut ”Valokeilaan vuonna 
2009”. Millaisia ajatuksia tämä ”titteli” sinussa herättää?
Olen ollut valinnasta erittäin yllättynyt. Näen valinnan lähinnä kunnissa 
työskentelevien kollegojen antamana tukena tehdylle linjaukselle työni 
suuntaamisessa. Olen muutamaa alkuvuotta lukuun ottamatta työskennellyt 
pienellä erikoisalalla, 8 vuotta kehitysvammahuollossa avopoliklinikalla ja 
viimeiset 15 vuotta lastenneurologian poliklinikalla Mikkelin keskussairaalas-
sa. Molemmissa paikoissa pääsin luomaan psykologin toimenkuvaa alusta 
alkaen. Toimenkuvaan kuuluvien varsinaisten tehtävien hoitamisen lisäksi 
työaikaa ei juuri muuhun liikene suuren työmäärän vuoksi. Se mihin olen 
yrittänyt työaikaa järjestää, on yhteistyön tekeminen avopuolen kollegoiden 
kanssa, toimintamuotoina mm. työnohjaus ja kollegiaaliset keskustelut. 
Olen ajatellut näin voivani palvella laajempaa asiakaskuntaa sekä omalta 
osaltani vahvistaa hoidonporrastuksen mukaista toimintaa. Näin minimoi-
daan myös psykologien resurssien päällekkäiskäyttöä ja vahvistetaan kun-
nissa tapahtuvan psykologisen työn asemaa. Joku saattaa nyt ajattelee, että 
kummallista puhetta erikoissairaanhoidossa työskentelevältä. Erikoissai-
raanhoidon näkövinkkelistä tilanne on ollut ja on edelleen kummallinen. 
Tehty rajaus avopuolen tueksi on käytännössä merkinnyt sitä, että sairaalan 
sisältä, mm. lasten- ja nuorisopsykiatrian puolelta, tulleille yhteistyötoiveille 
neuropsykologisten palvelujen osalta olen joutunut sanomaan ehdottoman 
ei:n, koska työaika yksinkertaisesti ei riitä vastaamaan kaikkiin odotuksiin. 
Työn rajaamisessa olen joutunut tekemään hankalia valintoja ja olemaan si-
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ten ”ikävä ihminen” sairaalan kollegojen joukossa, jotta voisin ammatillisesti 
laajemmin olla hyödyksi. Olen saanut em. linjauksesta siinä määrin kielteis-
tä palautetta, että tämä kollegoilta tuleva kannanotto lämmittää mieltä. Siis 
kiitos!     
                                                                                 
Miten päädyit nykyiseen työpaikkaasi Mikkelin keskussairaalan las-
tenneurologian poliklinikalle?
Opiskeluaikana kiinnostuin neuropsykologiasta ja hakeuduin -90 luvun alus-
sa erääseen parivuotiseen koulutus- ja tutkimusprojektiin, jonka koulutussi-
sällöstä neuropsykologinen yhdistys vastasi. Kun sairaalaan perustettiin 
4/1995 lastenneurologinen työryhmä, päätin hakea paikkaa. Hakeutumista 
uuteen työhön joudutti myös se, että olin joutunut tekemään paljon työmat-
koja edellisessä työpaikassani, eikä tämä työnantaja suostunut päästämään 
minua puolipäivätyöhön ja palkkaamaan toista puolta työaikaa tekevää psy-
kologia, vaikka halukas työntekijä tähän toiseen puolikkaaseen oli tarjolla. 
Näin kumpikaan ei olisi jatkuvasti joutunut matkatöihin, koska päätoimipai-
kat olisivat sijanneet eri kaupungeissa.

Mitä tämän hetkiseen työnkuvaasi kuuluu. Mikä on haastavinta, mi-
kä antoisinta?
Pääpaino työssä on psykologisten ja erityisesti neuropsykologisten tutki-
musten tekeminen 2–16 –vuotiaille lapsille ja nuorille diagnostiikkavaihees-
sa sekä osin seurantatutkimuksina. Suurin osa tutkimuksista tehdään poli-
kliinisesti, noin 10–15 lasta/vuosi tutkin osastojaksolla. Tutkimusprosessiin 
liittyy lähes aina kuntoutuksen sisällöllistä suunnittelua sekä ohjausta van-
hemmille ja lähityöntekijöille. Pari kuntoutuspotilasta on vuodessa ja muu-
taman autismikirjon lapsen/ nuoren tukikontakteja useamman vuoden ajan. 
Haastavinta työssä on erotusdiagnostiset selvittelyt erityisesti pienten lasten 
kohdalla ja antoisinta on olla mukana prosessissa, johon liittyy yksilön teke-
mä oivallus tilanteestaan tai itsestään, vaikka kyse olisi pienestä asiasta.

Olet tehnyt pitkän uran neuropsykologina. Miten työnkuvasi on 
muuttunut vuosien myötä?
Työvuosia on takana 25, niistä viimeisimmät 14 vuotta neuropsykologina. 
Periaatteessa neuropsykologinen työ ei ole luonteeltaan muuttunut, joskin 
käyttökelpoisia tutkimusmenetelmiä on tullut lisää. Kehitysneuropsykologi-
nen näkökulma on tänä aikana selvästi vahvistunut ja siltä alalta uutta tut-
kimustietoa on jo mukavasti saatavilla. Diagnooseissa on jonkin verran tul-
lut muutoksia ja esim. Aspergerin oireyhtymästä tietoisuus on viimeisen 10 
vuoden aikana kovasti laajentunut.
Vanhemmat ovat löytäneet internetin tiedonhankintakanavana ja he osaavat 
aiempaa enempi kysellä kehityksellisistä diagnooseista ja oireista. Vertais-
tuen merkitys vanhemmille on internetin myötä jonkin verran muuttunut. 
Vanhemmat ovat aiempaa kiinnostuneempia myös mahdollisten omien eri-
tyisvaikeuksien selvittämisestä.
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Oletko koskaan ajatellut tekeväsi jotain muuta? Mistä haaveilit lap-
sena?
Lapsena asuin maalaistalon naapurissa. Paras tietämäni homma oli vasikoi-
den juottaminen ja hoitaminen. Olin vähällä saada oman vasikan yhdeksi 
kesäksi omakotitalon pihalle… Sittemmin ihailin ompelijaa, jolla teetätettiin 
kouluvaatteet. Pankkineidiksi pääsinkin, ei jäänyt haaveeksi. Rahan kahina 
ei kuitenkaan motivoinut riittävästi, joten psykologi oli sopiva ammatti, 
vaikka vanhemmat vastustivat aluksi valintaani. Tunnen edelleen vetoa ken-
käkaupan myyjän hommiin, siinä olisi monenlaista hohtoa, kenkäkaupoissa 
oli lapsen mielestä mahtava tuoksu ja leppoisa ilmapiiri. Voisin hyvin kuvi-
tella ammatikseni tekeväni muutakin kuin nykyistä työtä, itse asiassa maal-
la teen kaikenlaista käytännöllistä: remontoinnista traktorihommiin, ompe-
lusta puutarhanhoitoon ja kalastukseen. Arvostan suuresti käden taitoja.

Millaisena näet lasten aseman tämän hetken yhteiskunnassamme?
Monet lapset näyttävät joutuvat kokemaan liian paljon liian varhain. Aikuis-
ten ajanhallinnassa ja valinnoissa olevista pulmista lapset joutuvat ”maksu-
miehiksi”. Monen aikuisen on vaikea oikeasti pysähtyä perusasioiden ää-
reen, kuka sen taidon ohjaa lapsille. Yksinkertaisista asioista tehdään liian 
vaikeita. Minua välillä huolestuttaa lasten henkinen yksinäisyys.

Miten neuvoisit vastavalmistunutta, uraansa aloittavaa psykologia?
En osaa antaa neuvoja, jokainen löytää tiensä. Olen menetellyt niin kun kul-
loinkin on tuntunut parhaimmalta. Valmistumisen jälkeen tein muutaman 
vuoden sijaisuuksia eri paikoissa, joissa oli myös toinen psykologi. Haluama-
ni työnohjaus aina myös järjestyi. Vasta tämän jälkeen hakeuduin vakitui-
seen virkaan koettuani ammatillisesti monenlaista. Jos aloittaisin urani uu-
delleen, toimisin samoin. Olen hankkinut myös lisäkoulutusta. Omaehtoinen 
asioihin perehtyminen on myös oiva oppimisen muoto, kun on saanut luo-
duksi pohjaa, mihin asioita peilaa. Tarpeet muuttuvat kokemusten myötä, 
mutta opittavaa löytyy aina.

Mikä auttaa sinua jaksamaan työssäsi?
Ajatus siitä, että riittää, kun tekee kulloinkin lähes parhaansa. Kukaan ei 
jaksa ponnistella jatkuvasti täysillä. Työpäivän aikana hyvä keino palauttaa 
jaksamista on muutaman minuutin kestävä mielen rentouttaminen sekä 
keskittyminen mielen ”tyhjentämiseen”. Elämässä täytyy  löytää itselle sopi-
va työn ja levon rytmi.
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Opintoavustuksien myöntäminen vuonna 2010

Etelä-Savon psykologiyhdistys ry myöntää jäsenilleen johtokunnan päätök-
sellä ja talousarvion puitteissa koulutusavustuksia ammatilliseen jatko- ja 
täydennyskoulutukseen. 

Johtokunta tekee päätöksen tapauskohtaisesti harkinnan ja käytettävissä 
olevien määrärahojen puitteissa. 

1. Avustuksia myönnetään ammatillisten valmiuksien kehittämiseen. 
2. Avustuksia voidaan myöntää vain silloin, kun työnantaja ei tue koulutusta 
täysimääräisesti. 
3. Samaan koulutukseen voi saada avustuksen vain kerran, vaikka koulutus 
kestäisi useamman vuoden. 
4. Sama henkilö ei voi saada avustusta peräkkäisinä vuosina. 
5. Johtokunta harkitsee avustuksen suuruuden tapauskohtaisesti. Avustus 
on enintään 200 euroa koulutuksen laajuuden ja hinnan mukaan. 
6. Avustuksen saanutta pyydetään välittämään tietoa koulutuksen annista 
Empauttaja-lehdessä. 

Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää koulutuksen tavoite, järjestäjä, 
kesto, kulut sekä työnantajan osuus rahoituksesta, toimitetaan yhdistyksen 
jäsensihteerille:

Irina Kuuramaalle
irina.kuuramaa@isshp.fi

Palkkatoimikunta

Kunta-alan uusi lähes kaksivuotinen työehtosopimus allekirjoitettiin 15.hel-
mikuuta. Etelä-Savon psykologiyhdistyksen järjestövalmiustoimikunta toimii 
jatkossa palkkatoimikuntana, joka pyrkii vaikuttamaan alueen psykologien 
palkkakehitykseen.

Palkkatoimikuntaan kuuluvat:
Ville-Matti Jokinen ville-matti.jokinen@esshp.fi
Marjo Kauranen marjo.kauranen@mikkeli.fi
Irina Kuuramaa irina.kuuramaa@isshp.fi
Hanna Lukkarinen hanna.lukkarinen@isshp.fi
Marianne Saarela-Puukko marianne.saarela-puukko@pieksamaki.fi
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Puheenjohtaja Hanna Lukkarinen
työ: Savonlinna Sosteri, perhepalvelu-
keskus
pt: 044-417 3655
hanna.lukkarinen@isshp  .fi  
Varapuheenjohtaja Laura Salmela
työ: ESSHP, lastenpsykiatria
pt: 044-351 5228
laura.salmela@esshp.fi  ,   laura.sal-
mela@surffi.fi

Ritva Salmela
pk: 050-4049863

Sihteeri Marjo Kauranen
työ: Lasten ja nuorten kehityksen tuki-
yksikkö, Mikkeli
pt: 015-194 2344
marjo.kauranen@mikkeli.fi

Mari Pantzar
työ: Psykiatrian pkl, ESSHP
pt: 044-351 6641
mari.pantzar@esshp.fi

Jäsensihteeri Irina Kuuramaa
Kunnan palkkavastaava
työ: ISSHP, nuorisopsykiatrian pkl
pt: 015- 581 7015
irina.kuuramaa@isshp.fi

Merja Varpamäki
työ: Neurologian pkl, ESSHP
pt: 015-351 2349
merja.varpamaki@esshp.fi

Tiedotusvastaava Heidi Kurki
työ: Lasten ja nuorten kehityksen tuki-
yksikkö, Mikkeli (äitiyslomalla) 
pt: 015-194 2340
herouhia@luukku.com
 

Eija Kontunen
työ: ESSHP, lastenpsyk. pkl
pt: 015-351 2374
eija.kontunen@esshp.fi

Taloudenhoitaja Juhani Heiska
 

pk ja pt: 040-589 2437
heiska@sci.fi

Harri Holappa
Työ: Mikkelin te-toimisto
pt: 010 60 41604
harri.holappa@te-toimisto.fi 
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