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Puheenjohtajan palsta 

 
 
 
Syksy on vierähtänyt käyntiin ja itse kukin palannut lomiltaan. Uuden 
lukuvuoden suunnittelu ja työt ovat jo täydessä käynnissä. 
 
Viime keväänä koulutusteemana oli asperger-diagnostiikka ja lasten oppi-
misvaikeuksien kuntoutus. Osanottajia oli Savonlinnassa varmaan enemmän 
kuin koskaan aiemmin, 30.  
 
Kouluttajat olivat yhdistyksen omaa väkeä. Hyvää palautetta tuli kouluttajil-
le ja myös osallistujat olivat aktiivisia. Koulutuksemme ovat viime vuosina 
vetäneet hyvin, eli noin kolmannes jäsenistä on niihin osallistunut.  
 
Tänä syksynä tutustumme aikuisten ADHD-diagnostiikkaan ja kuntoutuk-
seen. Syyskokouksen yhteydessä teemme suunnitelmia tulevalle vuodelle. 
Jotain on jo lukkoon lyötynä, eli yhdistyksen 30-v taivalta juhlitaan koulu-
tuksen, saunomisen, jousiammunnan ja iltajuhlien merkeissä Kekkolan 
Kartanossa 25.5.2007. Eli merkitkää kaikki tuo päivä jo kalentereihinne. 
 
Viime vuonna saimme uutta verta johtokuntaan. Nyt sitä kaivataan jälleen, 
sillä kaksi johtokunnan jäsentä on muuttanut pois Etelä-Savossa ja äitiys-
lomille jäännit jatkuvat johtokunnassa. Toiminta ei ole niin vaivalloista kun 
luulisi, kokouksia on 8 – 9 vuodessa ja lukuun ottamatta koulutustilaisuuk-
sien järjestelyä, ei muita töitä välttämättä ole kovin paljoa.  
 
Samoin, mikäli oman erikoisalueesi asiat kiinnostavat, mainostan, että 
Psykologiliiton erityisalatoimikunnassa on vapautumassa paikkoja lähes 
kaikilla alueilla. Itse jo kahdeksan vuotta toimikuntatyössä mukana olleena 
voin suositella sitä lämpimästi. Se on erinomainen mahdollisuus tutustua 
kollegoihin, jotka ovat perehtyneitä samoihin asioihin kuin itse ja valtakun-
nan tasolla asiat näyttävät aina erilaiselta kun paikallistasolla. 
 
Hyvää syksyä ja toivottavasti tapaamisiin Juvalla 
 
Mirja Kataja 
puheenjohtaja 
 
 
HUOM! Aikuisten ja nuorten AD/HD –koulutuksen alkamisaika ja 
koulutuspaikka ovat muuttuneet kevään ennakkotiedosta! 
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Aikuisten ja nuorten AD/HD  
 
 
 
HUOM! Alkamisaika ja koulutuspaikka ovat muuttuneet kevään 
ennakkotiedosta! 
 
Aika:  Perjantai 13.10.2006 klo 9.00-16.30 
Paikka:   Vehmaan kartano, Pieksämäentie 234, Juva 
Kouluttaja: Maarit Leskelä, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi  
 
Ohjelma: 
9.00-9.15  Koulutuspäivän aloitus, Mirja Kataja, pj. 
9.15-10.00 AD/HD:n etiologia 
10.00-10:45  AD/HD:n liitännäisoireet 
10:45-12.15 Lounas ja kokous (Butiken på Landet)   
12.15-13.00  Psykologin/neuropsykologin osuus diagnostiikassa 
13.00-13.45  Erotusdiagnostiikka, menetelmät (testit, haastattelu, 

havainnointi, lomakkeet) 
13.45-14.15 Kahvi 
14.15-15.00 AD/HD:n kuntoutus 
15.00-15.45  Tapausesimerkkejä 
15.45-16.30 Tapausesimerkkejä ja keskustelua 
 
Koulutus on yhdistyksen jäsenille maksuton. Lounas sisältyy ohjelmaan.  
 
Ilmoittautuminen:  
Ilmoittautumiset torstai 5.10. mennessä: hanna.lukkarinen@jupusu.fi 
tai 040-568 8599 (työ). Kerro mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumi-
sen yhteydessä.  
 
Ajo-ohje:  
Juvan risteyksestä valtatie 5:ltä Pieksämäkeä kohti 2 km. Opastus Vehmaan 
kartano (Butiken på Landet) 
 
 
 

Olla-verbin taivutus eteläpohjalaisittain 
 
 
Moon oikias 
soot vääräs 
soon vääräs 
moomma oikias 
tootta vääräs 
noon vääräs 
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Syyskokouskutsu 
 
 
 
Etelä-Savon Psykologiyhdistyksen syyskokous pidetään lounaan merkeissä  
 
Aika:  Perjantaina 13.10.2006 klo 11.15-12.15 
Paikka:  Vehmaan kartano, Pieksämäentie 234, Juva 
 
Esityslista : 
 
I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden  

 valinta 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
II VARSINAISET KOKOUSASIAT 
 

6. Hyväksytään yhdistyksen vuoden 2007 toimintasuunnitelma 
7. Määrätään johtokunnan palkkiot sekä toimikuntien jäsenten palkkiot  

 ja luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalen- 
 terivuodeksi 

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2007 
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäse- 

 net 
10. Valitaan tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 
11. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton toimikuntiin 
12. Valitaan uudet henkilöt poismuuttaneiden tilalle v. 2006 

 johtokuntaan 
13. Muut asiat 
14. Vuoden Etelä-Savon psykologin vuodelle 2006 julkistaminen 
15. Kokouksen päätös 
 

Vehmaan kartanossa koko päivän koulutus, jonka yhteydessä kokous on, 
katso ohjelma toisaalta lehdestä. 
 
Tervetuloa! 
 
Mirja Kataja, puheenjohtaja 
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Ehdotus toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2007 
 
 
 
I TOIMINNAN  PAINOTTAMINEN 
Vuosi 2007 on yhdistyksen 30-vuotis juhlavuosi. Toiminta tulee painottu-
maan vuosijuhlaan 25.5.2007 , jolloin järjestetään koulutustilaisuus ja suuri 
iltajuhla. Muu toiminta pyritään toteuttamaan pienimuotoisena ja vähällä 
budjetilla. Muuten Etelä-Savon psykologiyhdistys painottaa toiminnassaan 
jäsentensä edunvalvontaa. Näkyvyyttä psykologien ammattikunnalle pyri-
tään saamaan valitsemalla vuoden Etelä-Savon psykologi. 
 
II HALLINTO JA TALOUS 
1. Varsinaiset kokoukset 
Yhdistyksen suuntaviivat sovitaan sääntömääräisissä kokouksissa keväällä 
ja syksyllä. 
 
2. Johtokunnan toiminta 
Johtokunta on yhdistyksen toimeenpaneva elin ja toimii sääntömääräisten 
kokousten antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtokunta kokoontuu 
jäsentensä keskenään sopimalla tavalla tarvittaessa. Kokouksia on  6- 10 
vuodessa. 
 
3.Varojen hankinta ja käyttö 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Talouden perustana on  Psyko-
logiliiton maksamat jäsenpalautteet. Lisäksi Psykologiliitolta ja TJS:ltä 
haetaan avustuksia tilaisuuksien järjestämiseksi tarvittaessa. Yhdistyksen 
varoja käytetään koulutuksen ja virkistyksen järjestämiseen jäsenistölle, 
sekä tiedottamiseen ja kokouskuluihin. V. 2007 suurin menoerä tulee 
olemaan 30-vuotisjuhlat ja muu toiminta jää vähälle. 
 
III PALKKAPOLITIIKKA  JA  EDUNVALVONTA 
Kevätkaudella on tarkoitus järjestää koulutus ja tiedotustilaisuus  palkka- ja 
edunvalvonta-asioita. Pyynnöstä yhdistys voi yhdessä liiton kanssa olla 
tukemassa yksittäisiä jäseniä palkkaneuvotteluissa ja työnvaativuusarvioin-
neissa.  
 
IV  KOULUTUS 
Yhdistyksen 30-vuotisjuhlien yhteydessä järjestetään koulutustilaisuus. 
Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen  yhteydessä järjestetään keskusteluti-
laisuudet tai opintopiirityyppinen tilaisuus kahvien merkeissä. Yhdistysten 
jäsenten on mahdollisuus hakea yhdistykseltä pientä avustusta ammatillisiin 
koulutuksiin, mikäli työnantaja ei maksa kaikkia koulutuskuluja. 
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V  TIEDOTUS 
Empauttaja-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi lähetetään 
tiedotteita tarvittaessa. Lehdessä julkaistaan toimintasuunnitelmat ja  
–kertomukset, tiedotetaan yhteisistä tilaisuuksista ja johtokunnan käsitte-
lemistä asioista. Lisäksi toivotaan jäsenistön kirjoituksia (esim. katsauksia 
koulutuksista). Yhdistyksellä on omat kotisivut Psykologiliiton sivujen 
yhteydessä, mistä löytyy ajankohtaista tietoa yhdistyksen asioista. 
 
VI  VIRKISTYS 
Syyskokouksen ja yksittäisen johtokunnan kokousten yhteyteen järjeste-
tään pienimuotoista vapaata ohjelmaan mahdollisuuksien mukaan. Alueit-
tain (Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki) on mahdollisuus järjestää pienempi-
muotoisia tapaamisia, opintopiirejä tai saunailtoja, joita yhdistys voi tukea.  
 
 
 

Älä itke kumijalka  
 
Olen kirjoittanut kirjan "Älä itke kumijalka". Sairastan MS-tautia. Kirja 
kertoo kokemuksistani sairauden kanssa. Muistelen sairastumista ja niitä 
tunteita, joita silloin myllersi omassa ja läheisieni mielissä. Kerron nykypäi-
västä pyörätuolissa, ts. liikkumisesta kumijaloilla, ja siitä mitä on elämä, 
kun aina tarvitsee avustajaa.  
 
Löytyy kirjasta  pientä kritiikkiäkin moneen paikkaan. Kirjoitan myös pienen 
tyttären menetyksestä. Kuitenkin kirjaani mahtuu monta hauskaakin kom-
mellusta. Oletan, että kaikissa sairauksissa ja vammoissa löytyy monta 
yhtenevää ongelmaa ja monet kokemukset kulkevat käsikkäin.  
 
Kirja on painettu lukemisen helpottamiseksi isolla tekstillä. Näkövammaisten 
kirjasto Celia myös on valinnut kirjan äänitettävien joukkoon. Äänitysaika 
on vielä avoin. Psykologi on henkilö, joka on tukenamme ja turvanamme 
kriiseissämme.  
 
Vaikka kirja ei ole varsinainen oppikirja, siitä on uskoakseni hyötyä kertoes-
sani omakohtaisia kokemuksia ja toiveita. Tarjoan kirjaani myös yhdistyk-
sen omaan käyttöön hintaan 20 euroa. Postituskulut sisältyvät hintaan.  
 
Lisätietoja kirjasta löytää kotisivuiltani 
osoitteesta 
www.sannamaijaluoma.net 
 
Ystävällisin terveisin 
Sanna-Maija Luoma 
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Talousarvio vuodelle 2007 
 
 
 
Menot        Toteutunut 2005           Arvio 2007 
  
Koulutustoiminta    986  1000 
Johtokunnan kulut    318   350 
Vuosikokouskulut    669   700 
Virkistys     460  6400 
             (30-vuotisjuhla)  
Tiedotus- ja toimistokulut   310   330 
Muut kulut     101   130 
 
Yhteensä   2844  8910 
  
  
Tulot       Toteutunut 2005           Arvio 2007 
  
Jäsenmaksutulot  2635  2650 
Korkotulot        4       4 
Avustukset (TJS ja liitto)      -  6256 
 
Yhteensä   2639  8910  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Etelä-Savon psykologiyhdistyksen  
30-vuotisjuhla 
 
Yhdistyksen 30-vuotisjuhla pidetään perjantaina 25.5.2007 Kekkolan kar-
tanossa Mikkelissä.  
 
Ohjelma alkaa koulutuksella klo 12:00 ja jatkuu mm. kahvituksella, virkis-
täytymisellä ja saunomisella. Päivän päättää juhlaillallinen ja ohjelma klo 
18:30 alkaen.  
 
Kekkolan kartano on noin 10 kilometriä Mikkelin keskustasta, kts. nettisivut 
www.kekkolankartano.fi. 
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Psykoterapiaseminaari renessanssikulttuurin 
kehdossa 
 
 
 
Saapuminen Firenzeen jää vahvasti mieleen. Kaupunkia ympäröiviltä kukku-
loilta huomio kiinnittyy ensimmäisenä keskellä kaupunkia kohoavaan Bru-
nelleschin tuomiokirkon upeaan kupoliin. Tämä Firenzen symboli on kuin 
magneetti, jonka ympärille keskiajan lopun ja renessanssin taideaarteet 
ovat järjestyneet. Täällä taiteilijanerot Michelangelo, Botticelli, Leonardo da 
Vinci ja Cellini työstivät teoksiaan. 
 

 

Duomo Firenze 

 
Psykoterapiaa on usein luonnehdittu enemmän taiteeksi kuin tieteeksi. 
Renessanssin taiteilija oli tilaustyön tekijä, joka kuunteli teoksen tilaajan 
näkemyksiä ja hahmotteli sen pohjalta työnsä. Psykoterapeutti tekee jotain 
samantapaista: kuuntelee potilasta ja pyrkii nostamaan näkyville sanallisia 
luonnoksia siitä, mitä toinen on tarkoittanut, halunnut tai toivonut. Näitä 
taiteen ja psykoterapian yhteyksiä on opiskellut joukko keskisuomalaisia, 
lappilaisia ja helsinkiläisiä psykoterapeutteja seminaarimatkoilla jo useam-
man vuoden ajan. Pääsin tähän ryhmään mukaan, kun aloitin vuonna 2001 
vaativan erityistason psykoterapiaopinnot Jyväskylän yliopiston psykotera-
piaklinikalla. 
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Ryhmän ensimmäinen matka suuntautui Ateenaan vuonna 1992. Matkan 
johtajana toimi professori Risto Fried (†) ja aiheena oli Freud Akropolilla. 
Ateenan jälkeen seminaareja on pidetty mm. elokuvista Sodankylässä, 
Kalevalasta Selkiellä Pohjois-Karjalassa, antiikin mytologiasta Kreeta 
Santa Crocella, Khoran semiotiikasta Istanbulissa ja vuonna 2004 psykoana-
lyysin varhaisvaiheista Sándor Ferenczin kotikaupungissa Budapestissa. 
Risto Friedin kanssa ja hänen jälkeensä ryhmän henkisenä johtajana on 
ollut psykoanalyytikko Pirkko Siltala. Psykoterapeuttien lisäksi esitelmöitsi-
jöinä matkoilla on ollut aina mukana myös taiteen tutkijoita.  
 

Santa Croce 

 
Viime keväänä toteutettu Firenzen psykoterapiaseminaari oli ollut ryhmän 
haaveissa jo pitkään. Aiheena oli ”Mieli - avoin tila” Esitelmät tarkastelivat 
tilan kokemusta psykoterapian, taiteen ja arkkitehtuurin näkökulmista. 
Kuten tämän ryhmän aikaisemmillakin seminaarimatkoilla ohjelmaa oli 
varattu aamupäivästä pitkälle iltaan. Viikon kestävien alustusten, keskuste-
lujen ja kaupunkiin tutustumisen sarjan aloitti taidehistorioitsija Petri Vuoja-
la Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolta. Hänen monivuotinen yhteis-
työnsä Firenzen yliopiston kanssa ja kaupunkituntemuksensa antoi meille 
omatoimista tutustumista huomattavasti laajemman ymmärryksen kaupun-
gin taiteeseen ja arkkitehtuuriin.  
 
Seuraavana päivänä saimme tutustua italialaiseen psykoterapian arkeen, 
kun alustajiksi tuli kolme milanolaista psykoterapeuttia kertomaan tapaus-
kuvauksien kautta työstään. Kohtaaminen oli hyvin lämmin ja psykoterapia-
työstä saadut kokemukset kulttuurieroista huolimatta hyvin jaettavissa. 
Viikon muina esitelmien pitäjinä olivat PsT Terttu Mäkinen (Kaupunki - 
keskellä, rajalla, mielessä), Vet-psykoterapeutti Kari Parvikko (Psykoana-
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lyyttisen taiteen tutkimuksen lähtökohtia), psykoanalyytikko Leena Pylkkä-
nen (Kolmas psykoanalyysissä/psykoterapiassa) ja musiikkitieteen professo-
ri, ryhmäpsykoanalyytikko Kari Kurkela (Ryhmän psyykkinen tila). Alustus-
ten jälkeen keskustelu oli aina hyvin vilkasta. 

Primavera  

 
Jokaisena päivänä ohjelmaan kuului alustusten lisäksi tutustumista taidelai-
toksiin FT Petri Vuojalan johdolla. 1300-luvulta lähtien Firenzen kaupunkia 
hallitsi käytännössä yksinvaltiaana Medicinien suku.  
  
Kun viimeinen Medicinien suvun edustaja poistui Firenzestä, hän lahjoitti 
kaupungille suuren taidekokoelman. Ehtona lahjoitukselleen hän määräsi, 
ettei kokoelmaa saisi viedä tai myydä koskaan Firenzen ulkopuolelle. Vaikka 
toisessa maailmansodassa Firenze kärsi paljon tuhoja, on kaupungin taide-
aarteiden ja historiallisten rakennusten määrä huimaava. Merkittävimmät 
teokset löytyvät Uffizzin galleriasta, jonka helmiä ovat Botticellin mestari-
työt ” Venuksen syntymä” ja ”Primavera”. Accademian gallerian kuuluisin 
nähtävyys on Michelangelon veistämä Daavid-patsas. 
 
Ihmettelimme näkemäämme, kuuntelimme kertomuksia taiteilijoista Uffizzin 
Gallerian lisäksi mm. Santa Maria del Fioressa, Basilica San Lorenzossa ja 
Santa Crocessa. Kävelimme monet kerrat Arno-joen rantaa pitkin Ponte 
Vecchiolle, kuuluisalle kultakauppiaiden sillalle. Huokailimme innoissamme, 
kun saatoimme sopia illalla treffit Ghibertin 27 vuotta valmistaman ”Paratii-
sin portin” eteen. Tällainen matka on rikastuttavaa. Perustellusti se on myös 
psykoterapeutille tärkeää täydennyskoulutusta ja opiskelua.  
 
Jarmo Kontunen 
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Hyvä alku -messuilla Jyväskylässä 
 

 
Hyvä alku –messuilla pohdittiin mm. sitä, mikä estää lasta toimimasta 
ikäiselleen tyypillisellä tavalla ja mitä tukea hän varhaisina vuosinaan 
mahdollisesti tarvitsee. Luennoitsijat olivat  pääosin Jyväskylässä vaikutta-
via tutkijoita ja kuntouttajia. Yleisössä oli paljon pedagogista väkeä mutta 
nimilapuista bongasin myös psykologeja, puheterapeutteja ja jonkun lääkä-
rinkin. 

 
Messujen tyyliin asiaa oli paljon ja virikemateriaalikauppa kävi kumana. 
Yhdistyksemme jäseniä kehoitan vierailemaan www.HYVAALKU.com  sivuilla 
ja klikkaamaan ohjelman auki. Sieltä voit löytää luentomateriaalia luetta-
vaksesi. 
 
Itselleni jäi mieleen Marja-Leena Laakson esittely Esikko -projektista, 
varhaisesta kielen kehityksen arvioinnista neuvoloissa. Tästä projektista on 
alustavia tutkimustietoja luentomateriaalissa luettavissa. Vinkkejä myös 
sosiaalisiin tarinoihin (Ulla Heikura-Pulkkinen) ja lapsen/nuoren kuvalliseen 
ohjaamisen oli saatavilla.  
 
Tarkkaavaisuushäiriöisestä lapsesta koulussa oli Susanna Saxberg-Tesmala 
Tampereelta koonnut tietopaketin kirjallisuuden pohjalta ja hänen tekemä 
kuvituksensa asiaan oli hauska. Materiaali on vapaasti luennoitsijan luvalla 
tulostettavissa. 

 
Luovuutta ja työniloa yhdistyksen jäsenille toivotellen, 
Hanna Lukkarinen 

 
 

Osoitteenmuutoksien ilmoittaminen liittoon 
 
Osoitteenmuutokset tehdään suoraan Psykologiliiton jäsensihteeri Tarja 
Koivuniemelle p. (09) 6122 9133 tai e-mail tarja.koivuniemi@psyli.fi 
 
Psykologiliitto viestittää entistä enemmän myös sähköpostin välityksellä. 
Halutessasi ilmoita hänelle myös sähköpostiosoitteesi.  
 
 

Kuka on Etelä-Savon vuoden psykologi? 
 
Tämä meitä kaikkia askarruttava mysteeri ratkeaa  
Juvalla syyskokouksen yhteydessä. Vedonlyönti asiasta 
käy kiivaana Veikkauksen konttoreissa kautta maan? 
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Opintoavustuksien myöntäminen vuonna 2007 
 
 
 
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: 
 
Johanna Noronen 
Pt. 040-564 4626 
johanna.noronen@lahti.fi 
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Sääntömääräinen kevätkokous 2006 –  
pöytäkirja 
 
 
 
Aika:  Perjantai 31.3.2006 klo 11.15 
Paikka:  Savonlinna, Hotelli Hospitz 
 
Läsnä:  Mirja Kataja,Juhani Heiska, Heidi Kurki, Hanna Lukkarinen, 
Johanna Noronen, Anna-Maija Kokko, Irina Kuuramaa, Ritva Salmela, Päivi 
Häyrynen, Malla Pulkkinen, Tuula Ärväs, Päivi Kiviaho, Sari Antikainen, Petri 
Auvinen, Nina Sund, Kirsi-Marja Kojo-Häusermann, Kimmo Kohonen, Maija 
Rautoja, Harri Holappa, Tuula Tahvonen, Raija Talikka, Heli Pakonen, Anna-
Liisa Koponen, Mari Taipalus, Merja Varpamäki 
 
    
I Kokouksen järjestäytyminen 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen. Puheenjohtajaksi valittiin Merja 
Varpamäki. 
 
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 
Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo 
Kohonen ja Raija Talikka, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.  
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. 
 
II Varsinaiset kokousasiat 
6. Hyväksytään yhdistyksen vuoden 2005 toimintakertomus. Yhdistyksen 
puheenjohtaja esitteli vuoden 2005 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. 
 
7. Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2005.  
Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen (liite 2), joka 
hyväksyttiin. 
 
8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2005.  
Esiteltiin tilintarkastuskertomus, joka hyväksyttiin. 
 
9. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.  
Myönnettiin vastuuvapaus nykyiselle johtokunnalle. 
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10. Ehdokkaat Etelä-Savon vuoden 2006 psykologiksi.  
Etelä-Savon vuoden psykologi on nyt valittu kaksi kertaa ja valinta on 
suoritettu molempina vuosina hyvin erilaisin kriteerein. Tuodaan esiin, että 
tämän vuoden kriteereitä ja mahdollisia ehdokkaita voi ilmoittaa johtokun-
nan jäsenille esimerkiksi sähköpostitse. Johtokunta valitsee ehdotuksista 
vuoden psykologin, joka julkaistaan syyskokouksessa.  
 
11. Liittovaltuuston kahden varajäsenen valinta.  
Syyskokouksessa valittiin liittovaltuustoon vain kaksi varajäsentä, joten 
valitaan nyt kaksi lisää. Ehdotetaan Tuula Tahvosta ja Irina Kuuramaata. 
Hyväksytään heidät liittovaltuuston varajäseniksi. 
 
12. Muut mahdolliset asiat 
Tuodaan esiin yhteinen saunailta yhdistyksen jäsenille 23.5 Anianniemessä. 
Saunaillassa on tarkoitus miettiä ideoita tulevaa 30-vuotis juhlavuotta 
varten. Kerrotaan myös tulevasta aikuisten ADHD-koulutuksesta, joka 
13.10. 30-vuotisjuhlaa on alustavasti suunniteltu pidettäväksi toukokuun 
lopulla 2007. Keskustellaan juhlan mahdollisesta ohjelmasta. Ehdotetaan 
psykologiaiheista seminaaria, posteri-tyyppistä tilaisuutta, ammattikunnan 
juurien tiedottamisesta, mutta myös sitä, että juhlan tulisi olla vapaahenki-
nen ja rento.  
 
Johtokunta tiedottaa, että jäsenistöllä on mahdollisuus hakea tukea yhdis-
tykseltä pienimuotoisiin ammatillisiin kokoontumisiin. 
 
13. Kokouksen päätös. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. 
 
     

Merja Varpamäki 
puheenjohtaja 
 
Kimmo Kohonen 
pöytäkirjantarkastaja 

Heidi Kurki 
sihteeri 
 
Raija Talikka 
pöytäkirjantarkastaja 
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On maailmassa monta ihmeellistä asiaa… 
 
 
 
 
Jos mykkä kiroilee, pestäänkö hänen 
kädet saippualla ? 
 
Kun kyltintekijät menevät lakkoon, 
lukeeko heidän kylteissään mitään?  
 
Mikä on toinen sana synonyymille ?  
 
Mitä pitäisi tehdä, kun näkee uhanalaisen 
eläimen syömässä uhanalaista kasvia? 
 
Jos mies puhuu metsässä eikä yksikään 
nainen kuule, onko hän silti väärässä?  
 
Jos kilpikonna hukkaa kilpensä, onko se alaston vai koditon? 
 
Kun amerikkalainen poliisi pidättää miimikon, sanotaanko hänelle, että 
hänellä on oikeus olla liikkumatta? 
 
Miksi vähiten tietävät ihmiset tietävät sen äänekkäimmin? 
 
Miksi lentokoneen penkin alla on pelastusliivit laskuvarjon sijaan? 
 
Miksi edellisen perusteella ei laivoilla ole laskuvarjoja? 
 
Miten aura-autonkuljettajat pääsevät töihin? 
 
Jos mikään ei tartu tefloniin, miten teflon saadaan tarttumaan pannuun? 
 
Juoko joku olutta vain oluen maun takia vai miksi alkoholiton olut on keksit-
ty? 
 
Jos voileipä putoaa voipuoli alaspäin ja kissa putoaa aina jaloilleen, mitä 
tapahtuu jos voileipä sidotaan kissan selkään? 
 
Jos lentokoneen musta laatikko ei rikkoonnu, miksi koko konetta ei tehdä 
samasta aineesta? 
 
Miksi lampaat eivät kutistu sateessa? 
 
Miksi hiihtokenkiä kutsutaan monoksi, vaikka niitä on kaksi? 
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Johtokunta 2006 
 
 

Jäsenet  Varajäsenet 

Mirja Kataja, puheenjohtaja 
Työ: ESSHP, lastenpsyk.pkl 
Pt: (015) 351 2374 
Kunnan työtaisteluvastaava 
mirja.kataja@esshp.fi  
 

 

Nina Miettinen,  
varapuheenjohtaja 
(muuttanut)  

Anna-Liisa Koponen, valtion 
työtaisteluvastaava 
Työ: Savonlinnan työvoimatoimisto 
Pt. 010 60 41851 
anna-liisa.koponen@mol.fi 
 

Heidi Kurki, sihteeri 
Työ: KYMSHP, lastenpsyk.pkl 
Pt. 044-223 1701 
heidi.kurki@kymshp.fi  
 

Mari Pantzar 
Työ: ESSHP, psykiatrian pkl. 
Pt: (015)-351 5224 
mari.pantzar@esshp.fi 
 

Johanna Noronen, jäsensihteeri 
Työ: koulupsykologi, Lahti 
Pk. 040-564 4626 
johanna.noronen@lahti.fi 
 

Laura Salmela 
Työ: ESSHP, lastenpsyk. pkl 
Pt: (015) 351 2374 
laura.salmela@esshp.fi 
 

Hanna Lukkarinen,  
virkistysvastaava 
Työ: tk-psykologi JuPuSu 
Pt: 040-5688 599 
hanna.lukkarinen@jupusu.fi 
 

Heli Pakonen 
Työ: Juvan työvoimatoimisto 
Pt: 010 60 41731, 050-3961516 
heli.pakonen@mol.fi 
 

Anna-Maija Kokko,  
tiedotusvastaava 
Työ: Mikkelin kaupunki, mielenterve-
ysyksikkö 
Pt. (015) 194 4574 
anna-maija.kokko@mikkeli.fi 
 

Harri Holappa 
Työ: Mikkelin työvoimatoimisto 
Pt. 010 60 41604 
harri.holappa@mol.fi 
 

Juhani Heiska, taloudenhoitaja 
Pk: (015) 515 915, 040-589 2437 
heiska@sci.fi 

Eija Kontunen 
Työ: ESSHP, lastenpsyk. pkl 
Pt. (015) 351 2374 
eija.kontunen@esshp.fi 
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