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Puheenjohtajan palsta 

 
 
Aurinko paistaa jo lämpimästi tätä kirjoittaessani. Kevät on taas saapumas-
sa. Hanki houkuttelee ulos ulkoilemaan. Toivottavasti itse kullekin löytyy ai-
kaa ulkoilulle, mielen ja ruumiin hoitamiselle työkiireiden lisäksi. 
 
Kevätkokouksen yhteydessä kuulemme kuntapuolen palkka-asiaa, Max Er-
vast Psykologiliitosta tulee kertomaan meille Liiton suunnitelmia. Lisäksi 
kahvin lomassa kuulemme pankkiasioita. Nordea-pankki on ystävällisesti lu-
vannut meille tilat ja päiväkahvit. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsi-
si paikalle, ainakin Mikkelissä olevat kuntapuolen työntekijät joukolla liik-
keelle! Muistakaa ilmoittautua, niin riittää kahvia kaikille. 
 
Johtokunta paneutuu alkuvuoden pääosin yhdistyksen 30-vuotisjuhlan jär-
jestelyyn. Siitä ne, joiden sähköpostiosoite on Liitossa, ovatkin jo saaneet 
ennakkoinformaation. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan. 
Pidemmältä tulijoille suosittelemme yöpymistä Kekkolassa. Kartano on mei-
dän käytössä seuraavaan päivään klo 10.30 asti. Juhlapaikkaan voi tutustua 
osoitteessa www.kekkolankartano.fi. 
 
Juhlien yhteydessä on mahdollisuus harrastaa ratsastusta ja kokeilla jou-
siammuntaa, saunoa ja loikoilla ulkona lämminvesialtaissa, ulkoilla, soudel-
la. Eli mieti etukäteen mitä haluat päivän aikana tehdä runsaista tarjolla 
olevista mahdollisuuksista ja ilmoittaudu etukäteen muualla lehdessä olevi-
en tietojen mukaan. 
 
Antoisaa kevättä itse kullekin 
 
Mirja Kataja, puheenjohtaja 
 
 

Onko sinulla valokuvia yhdistyksen 30 vuoden 

ajalta? 
 
Mikäli sinulla on valokuvia yhdistyksen tapahtumista eri vuosilta , 
voisitko teettää niistä yhdistykselle omia kopioita tai antaa ne lainaan 
juhlien ajaksi? tarkoituksena olisi koota yhdistykselle oma valokuva- 
albumi, joka voisi olla esillä yhteisissä tapahtumissamme. Kekkolan 30-
vuotisjuhlaan kokoamme seinälle näyttelyn. 
 
Kuvat voi lähettää: Mirja Kataja, Lastenpsykiatrian poliklinikka, Porrassal-
menkatu 35-37, 50100 Mikkeli 
 
Laita oma osoite mukaan, jos haluat kuvasi takaisin. 
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Kevätkokouskutsu 
 
 
 
Etelä-Savon Psykologiyhdistyksen kevätkokous pidetään kahvien merkeissä 
 
Aika:  Perjantai 23.3. klo 13.00  
Paikka:  Nordea-pankin kokoushuone, saunaosasto, 6.kerros, Porrassal-

menkatu 23, Mikkeli (sisään matkatoimiston viereisestä sivuoves-
ta. Jos tulet myöhemmin, ilmoita tuloaikasi etukäteen, sillä ovi on 
lukossa) 

 
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.   Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2006 
 7.   Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2006 
 8.   Tilintarkastuskertomus vuodelta 2006 
 9.   Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle 
 10. Ehdokkaat vuoden 2007 Etelä-Savon vuoden psykologiksi 
 11. Muut mahdolliset asiat 
 12. Kokouksen päätös 
 
Kokouksen yhteydessä Max Ervast 
Psykologiliitosta kertoo ajatuksia 
ensi syksyn kuntapuolen palkkaneu-
votteluista. Nordea tarjoaa kahvit ja pitää 
oman puheenvuoronsa.  
 
Tervetuloa! 
 
Mirja Kataja 
puheenjohtaja 
 
Ilmoittautumiset 16.3. mennessä 
hanna.lukkarinen@isshp.fi 
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Vilja Siiskosen avaussanat Empauttajan ensim-

mäisessä numerossa 22.5.1991 (1/1991) 
 
 
EMPAUTTAJA ON SYNTYNYT.  
 
KAUAN ELÄKÖÖN EMPAUTTAJA.  
 
Lehden nimikilpailu, joka järjestettiin huhtikuisena lauantaina koulutuspäi-
vän yhteydessä, osoitti psykologien luovuuden voimaa. Ehdotuksia kertyi 
49, ehdottajia oli 15.  
 
Tältä näytti: Miläpsykkä, Mielkello, Mipsy, Mikkelin Välkyt, Tuumailijat, Myh-
häilijät, Empauttaja, Psykomedia, Maija Poppanen, Tuumi, Psykodelia, 
Psyykkaus, Kylähullu, Ilottaja, Ämpyily, Minä Ite, Reaktio, Hermes, Me Psy-
kologit, MiLäPsy, Supereko, Superekopsykologit, Mikkelin Ekopsykologit, 
Väylä, Mipsykki, Psykologi(t), Kontakti, Pääkoppa, Ihmistieto, MiPsykkä, 
Egotuote, Mielle, Mieli, Tärppi, Mielimedia, Mieliposti, Miäsanomat, Ekologit 
(Ekoläänin Psykologit), Mipsynen, Virike, Sielukkaat, Prosessi, Validi Evalu-
aatio, Stimulantti, Mania.  
 
Johtokunta äänesti kokouksessaan näistä nimiehdotuksista parasta. Jokai-
nen valitsi kolme. Lopputulos oli se, että EMPAUTTAJA sai eniten ääniä. Seu-
raavana oli SUPEREKO. KYLÄHULLU ja PSYKOMEDIA jakoivat kolmannen si-
jan. Äänestystuloksen julkaisun jälkeen avattiin suljettu kuori, jossa oli eh-
dottajan nimi.  
 
Hän on Merja Varpamäki. Hänen ehdotuksiaan olivat myös KYLÄHULLU ja 
PSYKOMEDIA. SUPEREKO oli allekirjoittaneen ehdotus (jota allekirjoittanut 
ei äänestänyt jääviytensä tuntien). Merja Varpamäki voitti johtokunnan pää-
töksen mukaisesti 150 markan lahjakortin kirjakauppaan. ONNEKSI 
OLKOON MERJA!  
 
Hyviä nimiehdotuksia on nyt varastossa. Voimme vaihtaa nimeä vuosittain. 
On varaa valita! 
 
Johtokunta on päättänyt julkaista tänä vuonna kaksi lehteä. Ensimmäinen 
EMPAUTTAJA on nyt käsissäsi. Se on onnistuneen ryhmätyön tulos. Ideoita 
ja kirjoituksia syntyi. Johtokunta monisti ja nuoli kuoret kokouksessaan.  
Syksyllä saat toisen EMPAUTTAJAN. Jospa kirjoittaisit siihen jutun.  
 
Yllätä itsesi ja kirjoita juttu sinua koskettavasta asiasta.  
 
EMPAUTTAMISIIN  
 
Tiedotusvastaava Vilja Siiskonen 
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Esihistoriallinen aika eli kun psykologin töitä sil-

loisessa Mikkelin läänissä aloitettiin ja psykolo-

giliittoa perustettiin 
 
 
 
Alussa oli Mikkelin lääni. Ensimmäinen Mikkelin läänissä työskennellyt psy-
kologi, Heikki Hintikka, asteli virkaansa Mikkelin kasvatusneuvolaan syys-
kuun puolessa välissä vuonna 1955. Heti seuraavan vuoden alussa aloitti 
Vaalijalan keskuslaitoksessa työskentelynsä myös psykologi Risto Kääriäi-
nen. Myös nämä kaksi pioneeria olivat mukana, kun Suomeen vuonna 1957 
perustettiin psykologiliittoa. Koko liittoon saatiin silloin 111 jäsentä.  
 
Heinolan reumasairaalassa astuttiin seuraava psykologintyön pioneeriaskel, 
kun Aili Leminen aloitti siellä vuoden 1960 alussa työskentelynsä. Kyseisen 
viran valtionapuasiat olivat silloin täysin varmistamatta ja viranhaltija joutui 
siis aloittamaan työnsä epävarmuuksien sietämisellä.  
 
Parin vuoden kuluttua edellisestä eli elokuun alussa v. 1962 aloitti Jaakko 
Harlahti Moision sairaalassa. Tämä oli aluevaltaus, joka sisälsi myös työs-
kentelyä kyseisen mielisairaanhuoltopiirin huoltotoimistoissa. Sen jälkeen 
aika riensi ilman psykologin virkojen uutuusalueita vuoteen 1967, jolloin 
läänin mielenterveystoimistoihin sekä lasten ja nuorten psykiatrisiin toimis-
toihin ilmestyi psykologeja. Aloittajat olivat kyseisen vuoden elokuussa Mik-
kelin mielenterveystoimistossa Maija Alho, lokakuussa Kirsti Ryselin Mikkelin 
lasten ja nuorten psykiatrisessa toimistossa sekä Totte Vaden, joka Savon-
linnassa jakoi LNPT -työnsä mielenterveystoimiston töiden kanssa.   
 
Ensimmäiset läänin ammatinvalintapsykologit olivat Jaakko Pitkänen ja An-
neli Munnukka, jotka aloittivat työnsä kesällä 1969 Savonlinnan vasta pe-
rustetussa ammatinvalinnanohjaustoimistossa. Saman vuoden marraskuus-
sa teki myös psykologi Ilpo Huvinen uuden aluevaltauksen saatuaan Sairilan 
tyttökodin johtajan viran.  
 
Suomen nuoriso-opisto Mikkelissä otti palkkalistoilleen psykologi Risto Sep-
päsen elokuun alussa v. 1972 ja avasi jälleen yhden uuden työalueen 
psykologeille Mikkelin läänissä. Vuosi 1974 oli Mikkelin läänin 
psykologitöiden kehittämisessä verrattain vilkas.  Vankilapsykologin työn 
aloitti kyseisen vuoden alkupuolella sivutoimisena Pekka Kukkonen Mikkelin 
lääninvankilassa. Saman vuoden elokuun alussa alkoi myös läänin 
terveyskeskuspsykologien työ, kun virkaan astui Tuula Lappi Pieksämäen 
seudun kansanterveystyön kuntainliitossa.  
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Pieksämäellä oltiin tienraivaajia läänin koulupsykologiasioissa. Syksyllä siellä 
astui virkaan koulupsykologi Seppo Viljakainen. Hän oli Etelä-Savon mieli-
sairaanhoitopiirin palkkalistoilla ja työskenteli myös Pieksämäen ympäristö-
kunnissa. Koulutoimen palkkaamaa psykologia ei läänissä ollut yhdistyksen 
15-vuotisjuhlien aikana. Koulukuraattorina oli toiminut psykologin koulutuk-
sen saanut henkilö.  
 

Myös läänin ainoassa korkeakoulussa tapahtui 
vuonna 1974 aluevaltaus. Syyslukukaudella 
Joensuun korkeakoulun Savonlinnan 
lastentarhanopettajien koulutuslaitokselle 
menivät kehityspsykologian lehtoreiksi Raija 
Jutila, Heikki Jauhiainen ja Raakel Heinilä. He 
eivät tosin liittyneet psykologiliittoon. 
Korkeakoulujen lehtoriliitto vei voiton.  
 
Pari vuotta myöhemminkin korkeakoulun 
toiminta oli psykologin työn kannalta uuden 
edessä. Syksyllä 1976 ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiö palkkasi tuntipalkkaiseen 
neuvontatyöhön Savonlinnan lasten ja nuorten 
psykiatrisen toimiston psykologin Sirkka 
Pirskasen.  
 

Samana vuonna tehtiin muitakin aluevaltauksia. Psykologi  Anita Keskinen 
aloitti työskentelynsä Mikkelin ammattikurssikeskuksessa ja ensimmäisen 
psykologin yksityisvastaanoton Mikkelin läänissä aloitti Virpi Juntumaa 
(myöhemmin Saar) - tosin sivutoimisena. Päätoimista psykologin yksityis-
vastaanottoa ei läänissä ollut vielä 90-luvun alussa. Virpi Juntumaan pää-
toiminen virka Moision sairaalassa oli läänin ensimmäinen neuropsykologin 
virka, vaikka kyseisen viran hakuilmoituksessa ei ollut sanaa neuropsykolo-
gi. Neuropsykologisia testauksia oli läänissä tehty kuitenkin jo kuusikym-
mentäluvulla. 
 
Mikkelin läänin psykologiyhdistys syntyy 

Etelä-Savon mielisairaanhoitopiirin psykologien keskuudessa heräsi 1976 
ajatus perustaa Mikkelin lääniinkin alueellinen psykologiyhdistys. Mallia tälle 
oltiin saatu muualta Suomesta. Yhdistyksen nimeksi kaavailtiin Mikkelin 
psykologinen yhdistys ja sen sääntöluonnoksiakin sorvailtiin kesäkuussa 
Mikkelissä. Toimialueeksi sovittiin koko Mikkelin lääni ja tavoitteena oli saa-
da yhdistykseen myös muita psykologeja kuin psykologiliiton jäseniä. Pu-
heenjohtajaksi lupautui Risto Seppänen Suomen Nuoriso-opistolta. Suurin 
piirtein siihen toimintainto kuitenkin lopahti.  
 
Seuraavan vuoden toukokuussa tehtiin uusi yritys. Tällä kertaa mukaan tuli 
pelkästään psykologiliittoon kuuluvia, joita löytyi läänistä aluksi 31, mutta 
vuoden loppuun mennessä heistä kolme oli jo vaihtanut lääniä. Puheenjoh-
tajaksi tuli Pekka Kukkonen ja sihteeriksi Virpi Juntumaa. Työvoimahallinnon 
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virkailijat, nuorisolaitosten toimihenkilöt, opettajien ammattijärjestö ja kor-
keakoulujen lehtoriliitto veivät osan psykologeista toisiin ammattijärjestöi-
hin. Yhdistyksen varsinainen toiminta sisälsi jäseniltoja, joissa esiteltiin eri 
työpaikkojen toimintaa ja psykologien tehtäviä. Yhdistyksen jäseniä kannus-
tettiin kirjoittelemaan kotipaikkansa lehtiin psykologeja koskevista asioista.  
 
Suunnilleen kolme vuotta jatkettiin edellä kuvatulta pohjalta. Samalla psy-
kologien toimipaikat läänissä lisääntyivät ja uusia työalueita syntyi. Päätoi-
minen psykologi Anja Lehtilä aloitti työnsä Mikkelin lastenpsykiatrisella klini-
kalla helmikuussa 1979. Hän ei kuitenkaan ollut ensimmäinen keskussairaa-
lan psykologi, koska ainakin Savonlinnan keskussairaalassa oli jo vuodesta 
1967 lähtien työskennellyt tuntipalkkaisia psykologeja. Saman vuoden hel-
mikuussa aloitti myös psykologi Kaarina Kiviniemi Mikkelin kuulovammais-
ten ammattikoulussa sivutoimisen työnsä. Hänen päävirkansa oli Jyväsky-
lässä.  
 
Samana keväänä aloitti vielä Sinikka Ojanen tuntipalkkaisena ja yliopiston 
opettajien ammattiyhdistykseen kuuluvana Savonlinnan mielenterveystoi-
mistossa psykologisen työnohjaustoiminnan. Elokuun alussa siirtyi Seppo 
Viljakainen Joroisten kansalaisopiston rehtoriksi ja psykologiliitto menetti 
samalla yhden jäsenen toiseen ammattiyhdistykseen. Vielä joulukuun alus-
sakin tapahtui yksi tienraivaus. Psykologi Teuvo Ahtinen aloitti työskente-
lynsä Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksessa.  
 
Psykologiliiton organisaatiouudistus toteutuu Mikkelin läänissä  

Vuonna 1979 yhdistyksen toiminta alkoi uinua. Jo edellisen vuoden lopussa 
Heinolan psykologit rupesivat suuntautumaan Päijät-Hämeen psykologiyh-
distykseen. Kuitenkin kesäkuun alussa savonlinnalaiset psykologit pitivät 
Pihlajavedellä laivakokouksen ”Halu”-nimisellä, psykologin omistamalla lai-
valla, jossa tietysti aluksi juteltiin mukavia mutta asiaakin puhuttiin ja pää-
tettiin elvyttää paikallisyhdistyksen toimintaa sekä siirtää johtokunta Savon-
linnaan. Vuonna 1980 puheenjohtajaksi tuli sitten Juhani Heiska, sihteeriksi 
Raija Oja ja taloudenhoitajaksi Sirkka Pirskanen. Merkittävin toimintatapah-
tuma oli Savonlinnassa järjestetty työkyvyn arviointikurssi.  
 
Vuonna 1981 psykologiliitto rupesi lisäämään paikallisyhdistyksiensä merki-
tystä ja tämän organisaatiouudistuksen mukaisesti Mikkelin läänin yhdistys-
kin päätti huhtikuun kolmantenatoista päivänä hyväksyä liiton esittämät uu-
det jäsenyhdistysten säännöt. Yhdistyksen toimialueeksi vahvistettiin Mikke-
lin läänistä muut kunnat paitsi Heinola, Sysmä ja Hartola. Kymen läänistä 
tuli mukaan Parikkala, Uukuniemi ja Saari. Seuraavana vuonna organisaa-
tiouudistus jatkui ja Mikkelin läänin yhdistyksenkin edustajia vieraili verrat-
tain tiiviisti Helsingin Akavatalossa. Liitto mm. lakkautti silloin kliinisen, 
ammatinvalintapsykologisen, kasvatusneuvola-, työpsykologisen sekä ope-
tus ja tutkimuspsykologisen jaoksen.  
 
Yhdistyksen merkittävin organisaatiouudistuksen aikainen tapahtuma taisi 
olla vuoden 1981 marraskuussa Ristiinan lomakoti Heimarissa pidetty koulu-
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tustilaisuus. Silloin psykologiliiton pääsihteeri Mikko Mäenpää toi voimalli-
sesti esille seuraavan asian: Psykologien omien etujen ajaminen oli ollut 
vuosikausia niin vähäistä, että liiton ajamaa solidaarisuutta oli ihmetelty 
säälitellen muiden ammattiyhdistysten kokouksissa. Varmaankin tällaisen 
oivalluksen seurauksena kyseisinä vuosina Mikkelin läänin psykologiyhdis-
tykseenkin liittyi merkittävä joukko myös työvoimahallinnon virkailijoita ja 
jäsenluku kohosi vuoden 1982 lopussa 37:ään.  
 
Kyllä samana vuonna muutakin toimintaa oli. Yhdistyksen ensimmäinen jä-
senkysely järjestettiin, jäsentiedotteiden julkaiseminen aloitettiin, Wartegg-
testin kurssi pidettiin ja Etelä- Savon mielisairaanhoitopiiriin luvatusta yh-
destä uudesta psykologinviran nimikkeestä, "ohjaava ja neuvotteleva 
psykologi", yritettiin saada asiallisempi eli "johtava psykologi".  
 
Psykologit lakossa - myös Mikkelin läänissä 

Vuonna 1983 johtokunta siirtyi Mikkeliin. Puheenjohtajaksi tuli Ari-Pekka 
Leminen, sihteeriksi Risto Toivanen ja talousvastaavaksi Terttu Karvosenoja. 
Solidaarisesta palkkapolitiikasta yritettiin koko maan psykologipiireissä 
päästä pois. Niinpä Mikkelissäkin järjestettiin kuntien, kuntainliittojen ja 
kaupunkien edustajille psykologien työtä ja asemaa koskeva tiedotustilai-
suus. Mukaan saatiin kaksi kansanedustajaakin. Lääninpsykologin virkaakin 
yritettiin saada syntymään. Maaherra, läänin hallituksen osastopäällikkö ja 
lääninlääkäri lupasivat puoltaa viran perustamista mutta haaveeksi se jäi. 
  
Vuonna 1984 palkkapolitiikka koveni ja mitäpä muuta siitä seurasi kuin 

Akavan terveydenhuoltoalan 
lakkoon liittyminen. Lakko 
kesti 5.4.-21.5. ja 7.5. lak-
koon joutuivat seuraavat yh-
distyksen jäsenet: Tuulikki 
Elo, Rauha Haikonen, Aila 
Harju, Elsa Kelola, Tuula Lap-
pi, Raili Leutonen, Outi 
Markkanen, Pekka 
Paavilainen, Else Pajari, Ritva 
Salmela, Terttu Seppänen, 
Ulla Stenbäck ja Tellervo 
Väisänen. Työssä olevat 
maksoivat lakkoveroa 120 mk 
viikossa ja osapäiväiset 60 
mk viikossa. Työttömät, 
palkattomalla lomalla olevat 
ja kaksoisjärjestäytyneet 
olivat maksuvapaita.   

Lakon aikana toteutettiin useita lehdistötilaisuuksia. Muun muassa Savon-
linnan talousalueen Itä-Savo lehdessä oli etusivun juttu ja kuva paikallisista 
lakkolaisista.  
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Mikkelissä ja Savonlinnassa järjestettiin toritempaus. Terveyskeskusten 
edustoilla jaeltiin lakkotiedotteita. Lakon saavutuksena saatiin mm. seuraa-
va sopimus: kesäkuun alusta tuli 2,7% palkankorotus. Vuoden 1985 alusta 
tuli 1% palkankorotus ja palkkaluokissa 30-31 3% :n tarkistus. Maaliskuus-
ta 1985 tuli 3,3-3,5% korotus. Vuoden 1986 alusta tuli 1-1,3% korotus.  
 
Lakon aikana Mikkelissä järjestetyssä toritempauksessa pidettiin myös kyse-
ly, johon vastasi 118 henkilöä vaihtoehdoilla 1, X, 2. Yhtenä kysymyksenä 
oli: "Mikä on psykologi?" Vaihtoehdon "lääkäri" valitsi 11%, vaihtoehdon 
"maisteri" valitsi 53% ja vaihtoehdon "psykiatri" 33%. Ei-osaa-sanoa -
vaihtoehdon tuotti 3%. Lakkovuoden aikana tapahtui myös yksi uuden toi-
mialueen aukaisu: Helmikuussa Mikkelin työklinikalla aloitti työskentelyn 
psykologi Risto Toivanen.  
 
Jäsenmäärän voimakkaan kasvun vaihe  

Vuonna 1985 yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi edellisen vuoden 46:sta 
53:een ja vuonna 1988 oltiin jo 67:ssä. Kyseisenä vuonna yhdistyksessä 
osallistuttiin psykologiliiton työmarkkinapoliittisen ohjelman muotoiluun. 
Ammattiyhdistyskoulutusta järjestettiin. Työvoimahallinnossa AVO-
psykologit, piiritarkastajat sekä toimistopäälliköt saivat v. 1987 yhden palk-
kaluokan korotuksen ja osalle tuli kaksikin palkkaluokkaa. Risto Toivanen 
Mikkelin läänin yhdistyksestä valittiin liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi 
1988 ja AKAVA:ssa perustetun AKATER:in aluetoimikuntaan valittiin Else 
Pajari sekä Vilja Siiskonen.  
 
Johtokunta siirtyi 1986 pääosin Pieksämäelle. Puheenjohtajaksi tuli Marja 
Paavilainen, sihteeriksi Riitta Kaila-Toivola ja talousvastaavaksi Terttu Kar-
vosenoja. Parin vuoden päästä puheenjohtajana oli jälleen mikkeliläinen Ris-
to Toivanen. Sihteerinä oli Ari-Pekka Leminen ja taloutta hoiteli edelleen 
Terttu Karvosenoja.  
 
Yhdistyksen kevätjuhlat olivat kyseisessä vaiheessa verrattain kansoitettuja. 
Savonlinnassa oli 1985 koolla yli 20 jäsentä ja saman vuoden syksyllä pidet-
tiin Pieksämäellä kolmannen kerran ns. omenatalkoot, joissa pihassa 
omenankeruun lomassa oli esillä jotain ammattiyhdistykseen liittyvää. Sillä 
kerralla pyöriteltiin psykologien rauhantyötä. Yhdistyksen symbolikin saatiin 
kehitellyksi 1986 ja sillä varustettuja kirjekuoria sekä kirjepapereita hankit-
tiin suurehko määrä. Vuonna 1987 oli yhdistyksen ensimmäinen jäsentilai-
suus, jossa esitelmöitiin tietokoneohjelmista psykologien käytössä.  
 
Uusia psykologille sopivia työalueita aukeni ensinnäkin vuonna 1985 Mikke-
lissä, jossa Liisa Riittinen aloitti elokuun ensimmäisenä psykologin työnsä 
kuulovammaisten koulussa. Lisäksi Moision sairaalan ohjaavan ja 
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neuvottelevan psykologin virka vihdoinkin täytettiin Esa Mattilan saadessa 
uuden työpaikan. Palkkaluokka siinä oli kyllä sama kuin johtavalla psykolo-
gilla mutta toimenkuva ei. Edellisten lisäksi Punkaharjun kuntoutussairaala 
sai ensimmäisen psykologinsa, kun Hannu Nyrkkö astui siellä neuropsykolo-
gin virkaan.  
 
Mikkelin sairaanhoito-oppilaitoksessa aloitti vuoden 1987 alussa työnsä lää-
nin ensimmäinen kokopäivätoiminen psykologi Rauni Väätämöinen. Tun-
tiopettajina psykologeja oli toiminut kuitenkin jo 60-luvulla. Myös seuraavan 
vuoden lokakuussa aloitettiin uutta, kun Tapio Soini valittiin Savonlinnan A-
klinikan johtajan virkaan. Psykologin tulo läänin A-klinikoille oli sen verran 
outo asia, että siitä syntyi monta poleemista lehtikirjoitustakin. 
 
Tuloksen tekemisen kurimus pahenee - myös Mikkelin läänissä 

Vuonna 1989, jolloin puheenjohtajana oli Ritva Malinen- Parkkinen, sihteeri-
nä Leena Leminen ja talousvastaavana Mervi Oranen, toteutettiin jälleen jä-
senkysely. Tällöin vastaajia saatiin vain hiukan yli kolmannes jäsenistöstä. 
Kuitenkin tuli vahvoja viitteitä, että edunvalvontaa pitäisi yhdistyksen toi-
minnassa tehostaa. Niinpä heti vuoden 1990 alussa selviteltiin AKAVAn ja 
psykologiliiton asemaa palkkaneuvotteluissa sekä psykologien palkkausjär-
jestelmään suunniteltuja muutoksia. Risto Toivanen Mikkelistä oli edelleen 
psykologiliiton hallituksen varapuheenjohtajanakin.  
 
Hieman keväämmällä yhdistys osallistui läänin uusien kansanedustajien 
evästystilaisuuteen. Siellä otettiin kantaa mm. psykologilakiin, henkiseen 
työsuojeluun, työllisyysvaroin palkattavien ansiotulorajoihin ja psykoterapi-
an korvattavuuteen. Syksyllä sitten järjestettiin Mikkelin kesäkauppakor-
keakoulun kanssa kurssi "Ihminen muuttuvassa työelämässä".  
 
Vuoden 1991 edunvalvontatyössä sitten esitettiin kannanotto Mikkelissä 
avoimeksi tulleen ammatinvalinnanohjauksen piiritarkastajan viran päte-
vyysvaatimuksista ja yhden terveyskeskuspsykologin virantäyttämistä 
vauhditettiin. Liitosta tuli jälleen organisaatiomuutoksiin tähtääviä haasteita, 
joihin yhdistyksen edustajat vastailivat. Liiton toiminnan tuloksellisuutta 
tarkasteltiin silloin monissa psykologiyhdistyksissä kriittisesti. Esimerkiksi lii-
ton toiminnanjohtajan tehtävä pantiin jäihin.  
 
Vuonna 1990, jolloin Etelä-Savon mielisairaanhoitopiirin ohjaavan ja 
neuvottelevan psykologin virkanimike saatiin muutetuksi johtavaksi 
psykologiksi, tuloksellisuus ja tulosjohtamisen käsite alkoi olla monilla 
työpaikoilla kovassa käytössä. Niinpä syksyllä toimitettiin yhdistyksen 
jäsenistölle tulosjohtamisesta tiedotuslehtinen. Varsinaista nimeä lehtiselle 
ei ollut vielä annettu, se kulki vielä työnimellä ”Psykologi tiedote”. 
Esipuheessaan Vilja Siiskonen kertoi toimittaneensa ”lehdykän UPOUUDELLA 
ja IKIOMALLA tietokoneellaan”. Tiedote oli saman kokoinen nykyisen 
Empauttajan kanssa ja oli tulostettu osin matriisikirjoittimella.  
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Näin kuitenkin yhdistyksen varsinaisen jäsenlehden ensimmäinen numero 
tuli julkisuuteen.  
 
Empauttaja on syntynyt – kauan eläköön Empauttaja! 

Jäsenkirjeiden lähettelyä jatkettiin. Yhdistyksen tiedotusvastaava Vilja Siis-
konen oli lehden ensimmäinen päätoimittaja ja hoiti tointaan neljä vuotta. 
Keväällä 1991 lehdelle pidettiin nimikilpailu ja Empauttajan ensimmäinen 
numero julkaistiin. ”Johtokunta on ideoinut aiheet ja suorittanut kokoukses-
saan 22.5. teknisen toteutuksen, kuoriin sullomisen ja kuorten liimaami-
sen.” Empauttajan nimen keksijä on Mikkelin keskussairaalan neuropsykolo-
gi Merja Varpamäki. Tulosjohtamisasiaa pidettiin lehdessä esillä ja asiasta 
järjestettiin myös lauantaipäivän koulutustilaisuus.  
 
Useammassa Empauttajassa 1990-luvun alkupuolella yritettiin herättää kes-
kustelua Empauttajan nimen vaihtamisesta, mutta tuloksetta. Radikaalein ja 
ehkä huumoriksikin tarkoitettu ehdotus oli, että nimi vaihtuisi lehdestä toi-
seen. Kevät-Empauttajassa 1996 tiedettiin kertoa, että nimi Empauttaja on 
kirjallinen laina eli versio Heikki Turusen Simpauttajasta. Ja uusia nimiehdo-
tuksia kaivattiin jälleen kerran.  
 
Vuonna 1991 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Leminen, sihtee-
riksi Susanna Liimatainen ja talousvastaavaksi Eija Kontunen. Teatteriretket 
olivat osa yhdistyksen virkistystoimintaa. Maaliskuussa 1991 tehtiin yhdis-
tyksen teatteriretki Lahteen ja samana vuonna käytiin myös Mikkelin kau-
punginteatterissa.  
 
Tammikuun alussa 1992, jolloin valtakunnassa ruvettiin entistä voimalli-
semmin puhumaan julkisten varojen vähäisyydestä, lomarahojen poistoista 
yms, Kerimäellä kylpylähotelli Herttuassa kuntoutuspsykologi Sami Pajunen 
aloitti läänin ensimmäisenä yksityisen työnantajan palveluksessa.  
 
Lama - lakkautuksia ja lopetuspäätöksiä 

Heinäveden ja Kerimäen terveyskeskuspsykologien virkojen lakkauttamisis-
ta kirjelmöitiin yhdistyksestä 1992 liittohallituksille ja yksittäisille luotta-
mushenkilöille. Myös puhelinkeskusteluja päättäjien kanssa pidettiin. Heinä-
veden asialle ei mahdettu mitään. Kerimäellä virkaa ei lakkautettu, mutta se 
jäädytettiin ja tilalla ruvettiin käyttämään ostopalveluja.  
 
Vuoden 1993 aikana yritettiin vaikuttaa kirjelmin ja keskusteluin Savonlin-
nan kehitysvammapoliklinikan lopetuspäätökseen, mutta tuloksetta. Kirjel-
miä julkaistiin myös Itä-Savon etusivulla.  
 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä valmistui 1994 ja psykologista tuli 
vihdoinkin laillinen ammattihenkilö. Tätä juhlittiinkin Pohjois-Savon ja Poh-
jois-Karjalan yhdistyksien kanssa, yhteistyössä järjestetyillä  
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opintopäivillä. Kuopiossa hotelli Rauhanlahdessa pidettyyn tilaisuuteen, "Yh-
teiskunnan arvomuutos: psykologi agenttina vai ajopuuna", osallistui 13 yh-
distyksen jäsentä.  
  
Joroisten terveyskeskuspsykologin työt olivat lopettamisuhan alaisina. Ky-
seisen viranhaltijan kanssa pidettiin yhteinen strategiakokous siitä, minkä-
laisia papereita ja mihin lähetettäviä on viisainta kirjoitella. Tilanne oli eri-
koinen, koska kyseinen virka oli puoliksi kunnan ja puoliksi Itä-Savon sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän. Läänin terveydenhuolto-oppilaitosten vähe-
neviä psykologian  tuntimääriä yritettiin useiden yhteydenottojen avulla 
saada korjaantumaan mutta tulosta ei saatu.  
 
Yhdistyksen johtokunnan rauhanvastaavan lakkautus 

Yhdistyksen johtokunnan ”rauhanvastaavan” nimike päätettiin hyllyttää 
1995, ”koska todettiin toimintamahdollisuudet tällä alueella vähäisiksi”. Pää-
tös tuntuu ihan perustellulta. Parikkalan terveyskeskuspsykologin viran lo-
pettamisuhka toteutui työajan supistamisena. Tilanteesta pidettiin kyseisen 
viranhaltijan kanssa yhteinen strategiakokous. Virallinen kirjelmäkin 
lähetettiin työnantajalle. Tulos oli, että supistumisen määrään saatiin 
hieman vaikutetuksi.  
 
Muitakin työsuhteeseen ja tehtävänmäärittelyyn liittyviä ongelmia ilmeni 
vuoden aikana. Silloinen puheenjohtaja oli mukana myös yhdessä palkka-
neuvottelussa. Vuoden 1997 Joulu-Empauttajassa silloinen puheenjohtaja 
Mika Viinikainen näki kuitenkin jo positiivisia merkkejä: ”Pitkästä aikaa ti-
lanne työmarkkinoilla alkaa näyttää valoisalta.” 
 
Vuonna 1997 Mikkelin läänin psykologiyhdistyksen nimi muuttui nykyiseksi, 
Etelä-Savon psykologiyhdistykseksi. Yhdistys täytti samaan aikaan 20 vuot-
ta. Asiaa suunniteltiin juhlistettavan naamiaisin. Mikkelin toritapahtumassa 
ainakin esittäydyttiin teemalla ”Huumorista hyvinvointia”. Tilaisuuteen sisäl-
tyi savon murretta ja leikkimielisiä kilpailuja. Myös erikoispsykologikoulutus 
aloitettiin samana vuonna. 
 
Vuosituhat vaihtui Etelä-Savossakin it-hengessä. Millenium-Empauttajassa 
syksyllä 1999 oli Petri Auvisen kirjoitus Savonlinnan uudesta kokeilusta, jos-
sa ammatinvalinnanohjausta alettiin antaa ympäristökuntiin Savonlinnasta 
kuvapuhelin-laitteistojen avulla. Menettely helpotti huomattavasti yhteyksiä 
esim. Heinävedelle. Samana vuonna Punkaharjun kuntoutussairaalan psyko-
logi Hannu Nyrkkö väitteli tohtoriksi aivohalvauksesta toipumisesta.  
 
Työhallinto alkoi kehittää syvimmän laman aikaan 1992 maksullisia yritys-
palveluita aluksi muutamassa työvoimatoimistossa. Toiminta painottui hen-
kilöstövalintojen tekemiseen, mutta sisälsi myös kouluttamista ja out-
placement-palveluita. Asiassa kunnostautui erityisesti Pentti Uuttu Heinolan 
työvoimatoimistossa. Etelä-Savossa toiminta alkoi 1994, mutta laajeni ny-
kyiseen muotoonsa vasta, kun Ari-Pekka Leminen keskittyi palveluiden tuot-
teistamiseen ja markkinoiden luomiseen erikoispsykologin tehtävässään 
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2001. Nykyään Etelä-Savon alueella työhallinnon maksullisista HR-
palveluista vastaa Tarja Tiainen. Hän toimii kokonaisuudessaan oman tulo-
rahoituksen varassa ja työllistää toiminnallaan samalla yhden työvoimaneu-
vojan.  
 
Työhallinnossa tapahtui merkittävä organisaatiouudistus, kun 90-luvun lo-
pulla perustettiin usean ministeriön yhteiset työvoima- ja elinkeinokeskuk-
set. Psykologi Markku Turkia valittiin työvoimaosaston päälliköksi eli koko 
Etelä-Savon työhallinnon johtoon. Hän toimi aikanaan 
ammatinvalintapsykologina, mutta ehti olla jo ennen nykyistä asemaansa 
mm. työvoimapiirin ammatinvalinnanohjausasioiden toimistopäällikkönä.  
 
Empauttajan nimeä ei olla enää 2000-luvulla oltu yhtä aktiivisesti muutta-
massa. Se on elänyt Vilja Siiskosen aloitussanojen toiveen mukaisesti kau-
an. Alkuaikoina lehteen kirjoittaminen oli rivijäsenten keskuudessa ehkä ny-
kyistä aktiivisempaa. Kirjoituksia on vanhoissa numeroissa sekä ammatti-
asioista että viihteellisemmistäkin aiheista. Kirjoituksista kuultaa halu kertoa 
asioista laajemmalle joukolle.  
 
Yhdistyksen tiedotustoiminta laajeni 2003, kun yhdistyksen kotisivut avau-
tuivat. Sivut teki ja niitä ylläpitää Harri Holappa. Tulevaisuudessa tiedotta-
miseen käytetään todennäköisesti enemmän myös suoraa sähköpostitusta. 
Syksyn 2006 tiukan ammatillinen koulutus ”Aikuisten ADHD:n diagnosoin-
nista ja kuntoutuksesta” oli yksinkertaisesti menestys, kun osallistujia oli 43 
eli liki puolet yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen toiminnalle on edelleen 
vahva kysyntä. Koulutus tavoitti jäsenet.  
 
Etelä-Savon vuoden psykologi 2006 – Raili Leutonen 

Eteläsavolaisen vuoden psykologin valitseminen aloitettiin 2004, jolloin 
huomioitiin Mikkelin vankilan psykologian lisensiaatti Liisa Riittistä ja hänen 
kehittämiään erilaisia menetelmiä. Vuoden psykologin valitsi yhdistyksen 
johtokunta jäsenistön tekemien esitysten perusteella. Valinnan tarkoitukse-
na on jatkossakin tuoda alueen psykologityötä tunnetuksi niin kollegoille 
kuin suurelle yleisölle. Tärkeä tavoite ”huomiotaloudessa”.  
 
Vuonna 2005 vuoden psykologiksi valittiin Savonlinnan työvoimatoimiston 
ammatinvalintapsykologi Anna-Liisa Koponen. Valinnan perusteena oli hä-
nen pitkä ja menestyksekäs uransa mm. kuntoutusasiakkaiden parissa.  
 
Viime syksyn palkittu on kangasniemeläinen terveyskeskuspsykologi Raili 
Leutonen. Hänen valintansa perusteena oli mm. 30 vuotta kestänyt pitkä-
jänteinen työ paikkakunnan ainoana psykologina.  
 
Työura on sattumoisin saman pituinen kuin on ikää itse yhdistykselläkin.  
 
Juhani Heiska, Harri Holappa & Kumpp. 
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Etelä-Savon psykologiyhdistyksen 30-

vuotisjuhla  
 
 
Aika:  Perjantai 25.5.2007  
Paikka:  Kekkolan kartano, Mikkeli 
 
Ohjelma: 

Klo 10-11:30 Mahdollisuus omakustanteiseen ratsastukseen 
 

Klo 12-15   Psykologityön muutokset 30 vuoden aikana – kolme näkö-
kulmaa: Vesa Nevalainen, psykologiliitto; Vilja Siiskonen, 
työvoimaosasto; Raili Pöyry, Mikkelin perheneuvolan johtaja 
(eläkkeellä)  

 Hinta: 10 €, äitiys- ja hoitovapailla olevat ja työttömät ilmai-
seksi 

 Päätteeksi juhlakahvit kartanon katetulla terassilla 
 

Klo 15-18   Käytössä sauna, ulkolämpöaltaat ja lampi. Runsaat takka-
huonetilat takaavat naisille hyvät meikkaus- ja hiustenlaitto-
mahdollisuudet. 

 Mahdollisuus kävelyyn ja souteluun 
 Kartanon baari omakustanteiseen juomien ostamiseen  
 Jousiammuntaa omakustanteisesti 
 
 

Iltajuhla: 

Klo 18 Illallinen sisältäen alku-, pää- ja jälkiruoan, kahvit, sekä al-
kumaljan, 2 lasia viiniä ja konjakin. Ruoka vähälaktoosista.  

  

 Ohjelmassa musiikkia, historianlehtien havinaa Moision sai-
raalasta, muisteluita menneiltä vuosilta ja tanssia 

 Hinta: 20 € psykologiliiton jäsenet, 40 € seuralaiset ja muut 
ulkopuoliset (avec). Illallisen arvo 60€. 

 

 Kekkolan kartanossa mahdollisuus yöpymiseen. Hinta n.  
 100 €/huone. Hinta sisältää aamiaisen. 
 Kartanossa vain yhdistyksen väkeä paikalla ja yöpymistilojen 

yhteydessä mukavat viihtyisät yhteistilat. Huonevaraukset 
voi tehdä suoraan Kekkolaan 4.5. mennessä.  

 

 Kehotamme käymään tutustumassa juhlapaikan mahdolli-
suuksiin ja ajo-ohjeeseen: www.kekkolankartano.fi 

 

 

 Ilmoittautumiset koulutukseen, omakustanteisiin ohjelmiin, 
iltajuhlaan ja ilmoitukset ruokavalioista 30.4. mennessä: 

 malla.pulkkinen@mol.fi 
  

 Maksut 30.4. mennessä yhdistyksen tilille:  
 565113-449856 
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Ehdotus toimintakertomukseksi vuodelle 2006 
 
 
 
I Hallinto  

1. Johtokunta: 
Mirja Kataja, puheenjohtaja  henk.koht. varajäsenet: 
Juhani Heiska, taloudenhoitaja Eija Kontunen 
Heidi Kurki, sihteeri  Mari Pantzar 
Johanna Noronen, jäsensihteeri Laura Salmela  
Hanna Lukkarinen, virkistysvastaava Heli Pakonen  
Anna-Maija Kokko, tiedotusvastaava Harri Holappa 
Nina Miettinen, varapuheenjohtaja Anna–Liisa Koponen 
 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lisäksi pidettiin yksi sähkö-
postikokous. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 31.3.2006 Savonlinnassa ja 
syyskokous 13.10.2006 Juvalla. Yhdistyksen jäsenmäärä vaihteli vuoden ai-
kana 86-90 välillä. 
       
2. Edustukset 
Psykologiliiton liittovaltuustossa olivat edustajina Mirja Kataja ja Juhani 
Heiska ja Varalla Heidi Kurki, Mari Pantzar, Liisa Riittinen ja Nina Sund. Psy-
kologiliiton aikuisten mielenterveystyön toimikunnassa ja ammattieettisessä 
lautakunnassa Juhani Heiska ja lapsi- ja nuorisopsykologisessa toimikunnas-
sa Mirja Kataja. 
 
3. Tilintarkastajat 
Varsinaiset tilintarkastajat olivat Raija Pennanen ja Eija Huurinainen ja va-
ralla Raija Rantalainen ja Tapio Soini. 
 
II Talous 
Tulot saatiin jäsenmaksupalautuksina Psykologiliitosta. Yhdistyksen 
taloudellinen tilanne on vakaa. 
 
III Psykologien edunvalvonta 

Varsinainen taloudellinen, järjestöllinen ja ammatillinen edunvalvonta oli lii-
ton vastuulla. Yhdistys huolehti jäsenrekisteristä ja edustuksesta Psykologi-
liiton toimielimissä. 
 
IV Koulutus ja virkistys 

Kevätkokouksen yhteydessä 31.3. yhdistys järjesti koulutuksen lasten As-
perger häiriöstä (kouluttajana neuropsykologi Merja Varpamäki) ja las-
tenoppimisvaikeuksien kuntoutuksesta (kouluttajana Neuropsykologi Mirja 
Kataja) Osallistujia oli 29. Päivän päätteeksi siirryttin Savonlinnan teatteriin 
seuraamaan Dario Fon farssia Ei makseta, ei makseta. 
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Koulutus ”Aikuisten ADHD:n diagnosoinnista ja kuntoutuksesta” järjestettiin 
13.10. ja kouluttajana oli Maarit Leskelä. Osallistujia oli 43. Koulutus pidet-
tiin Juvalla Butiken på Landetissa, missä lisäksi kuultiin esittely kartanon 
toiminnasta ja väliajalla oli mahdollisuus tehdä ostoksia. 
 
Jarmo Kontuselle myönnettiin avustus Firenzen matkaan ja saimme lukea 
matkasta Empauttajassa. 
 
V Tiedostus 

Yhdistyksen lehti Empauttaja ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Keväällä 
2003 avattuja yhdistyksen internet sivuja hoiti v. 2006 Harri Holappa. 
 
 
 

Kenestä Etelä-Savon Vuoden Psykologi 2007? 
 

Ehdotuksia Vuoden Psykologiksi 2007 otetaan vastaan. 
Laita mukaan perustelut ehdotuksellesi. Perusteluna voi 
olla esimerkiksi pitkä ansioituminen, oman alan tutkimus 
tai kehittämistyö, uudenlainen psykologian soveltami-
nen, toiminnan ajankohtaisuus jne.  
 
Vuoden psykologin valitsee yhdistyksen johtokunta jä-
senistön tekemien esitysten perusteella. Valinta julkiste-
taan syyskokouksen yhteydessä.  
 
Laita ehdotuksesi esim. sähköpostitse hallituksen jäse-
nelle. Sähköpostiosoitteet löydät tästä lehdestä ja yhdis-
tyksen kotisivuilta. 
 
Kaikki ehdotukset huomioidaan.  
 

 
 

Onko sähköpostiosoitteesi psykologiliitossa?  
 

Yhdistyksen on mahdollista lähettää sähköpostitse jäsentiedotteita vuoden 
mittaan. Postitus tapahtuu Psykologiliiton kautta. Pidä huoli, että osoitetie-
tosi ovat ajan tasalla.  
 
Muuttuneet osoitetiedot ja sähköpostiosoitteesi voit ilmoittaa:  
tarja.koivuniemi@psyli.fi 
 
Jos sait jäsenkirjeen helmikuun alussa, sähköpostiasiasi on kunnossa.  
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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 har-
kinnan ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Johtokunta harkit-
see avustuksen suuruuden tapauskohtaisesti. Avustus on enintään 200 eu-
roa koulutuksen laajuuden ja hinnan mukaan. Avustuksen saanutta pyyde-
tään välittämään tietoa koulutuksen annista Empauttajassa.  
 
Avustuksia myönnetään ammatillisten valmiuksien kehittämiseen. Avustuk-
sia voidaan myöntää vain silloin, kun työnantaja ei tue koulutusta täysimää-
räisesti.  
 
Samaan koulutukseen voi saada avustuksen vain kerran, vaikka koulutus 
kestäisi useamman vuoden eikä sama henkilö voi saada avustusta peräkkäi-
sinä vuosina.  
 
Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan yhdistyksen jäsensihteerille: Irina 
Kuuramaa, pt: (015) 581 7015, irina.kuuramaa@isshp.fi 
    



 

 
Juhla-Empauttaja 1/2007 20 

Sääntömääräinen syyskokous 2006 - pöytäkirja 
 

 

 

Aika:  13.10.2006 Klo 11.15   
Paikka:  Juva, Vehmaan Kartano 
 
Läsnä:  34 Etelä-Savon Psykologiyhdistyksen jäsentä   
 
I Kokouksen järjestäytyminen 

1. Kokouksen avaus.  
 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.  
Puheenjohtajaksi valittiin Mirja Kataja.  

 
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.  
Sihteeriksi valittiin Hanna Lukkarinen.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Heiska ja Laura Hänninen, jotka toi-
mivat 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 2007 toimintasuunnitelma.  
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2007 toimintasuunnitelman, joka 
hyväksyttiin.  
 
7. Määrätään johtokunnan palkkiot sekä toimikuntien jäsenten palkkiot ja 
luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuo-
deksi.  
Päätettiin jatkaa edellistä käytäntöä eli johtokunnalla ei ole varsinaisia palk-
kioita mutta oikeus ruokailuun kokouksen yhteydessä. Johtokunnan jäsen-
ten ja luottamustehtäviin osallistuvien matkakorvaukset liitto maksaa täy-
simääräisenä. Myös tilintarkastajille kustannetaan matka korvaukset tarvit-
taessa.  
 
8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2007.  
Taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2007. Ensi vuonna talousarvi-
ossa on huomioitu 2007 kevään 30-vuotisjuhlat; kustannukset 2600 euroa. 
Summa katetaan omista varoista ja liiton avustuksesta.  
 
Huomioitiin myös seikka, että pankin kulut ovat kasvaneet. Talousarvio hy-
väksyttiin.  
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9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.  
Johtokunnan puheenjohtaja ehdotettiin valittavan uudelleen. Valittiin Mirja 
Kataja puheenjohtajaksi.  
Johtokunnasta on muuttanut kaksi jäsentä pois ja jäseniä kehotettiin ilmoit-
tautumaan vapaaehtoisina mukaan johtokuntaan.  
Johtokunnan varsinaiseksi jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: 
Juhani Heiska, Malla Pulkkinen, Hanna Lukkarinen ja Irina Kuuramaa.  
Varajäseniksi suostuivat Mari Panzar, Heli Pakonen, Eija Kontunen ja Harri 
Holappa.  
Johtokunta täydentää jatkossa puuttuvat paikat ja sopii varajäsenet varsi-
naisille jäsenille. Halukkaita kehotettiin ilmoittautumaan puheenjohtajalle.  
 
10. Valitaan tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.  
Entiset tilintarkastajat Raija Pennanen ja Eija Huurinainen ovat lupautuneet 
jatkamaan tehtävässään vielä yhden vuoden, samoin henkilökohtaiset vara-
jäsenet Raija Rantalainen ja Tapio Soini. Hyväksytään tilintarkastajien jat-
kaminen tehtävässään.  
 
11. Valitaan yhdistyksen edustajat Liiton toimikuntiin.  
Juhani Heiska jatkaa aikuisten mielenterveystyön toimikunnassa sekä etiik-
kalautakunnassa.  
Mirja Kataja jatkaa Lasten ja nuorten toimikunnassa. Juhani ja Mirja jatka-
vat myös liittovaltuustossa.  
Poismuuttaneiden edustajien tilalle ei löytynyt aktiivisia jäseniä ehdokkaiksi.  
 
12. Valitaan uudet henkilöt poismuuttaneiden tilalle v. 2006 johtokuntaan.  
Ehdokkaita ei löytynyt. Kts. kohta 9.  
 
13. Muut asiat.  
Puheenjohtaja muistutti ensi kevään 30-vuotisjuhlista, jotka on päätetty pi-
tää Kekkolan kartanossa, Mikkelissä. Päivästä on tehty alustavaa ohjelmaa 
sisältäen koulutusta, vapaata virkistäytymistä ja iltajuhlat puheineen.  
Ideoita luennoitsijaksi toivottiin  
 
14. Vuoden 2006 Etelä-Savon psykologin julkistaminen.  
Vuoden psykologi valittiin kolmannen kerran. Valituksi tuli pitkän linjan kon-
kari, pienen paikkakunnan perusterveydenhuollon psykologi, Raili Leutonen, 
joka kukitettiin.  
 
15. Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:11. 
 
Mirja Kataja  Hanna Lukkarinen 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
Laura Hänninen  Juhani Heiska 
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja  
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Kirje partioleiriltä  
 
 
Hei äiti ja isä! 
 
Partionjohtaja käski kirjoittaa teille siltä varalta, että näitte uutisissa jutun 
siitä tulvasta. Kaikki on hyvin, koska olimme silloin etsimässä Samia. Ker-
toisitteko Samin äidille, että Samikin on ihan kunnossa. Sami ei itse pysty 
kirjoittamaan jalan kipsin takia. Emme olisi ikinä löytäneet Samia yöllä met-
sästä ilman sitä salamointia. Ette usko miten hiljaa karhuperhe liikkuu. Aina 
ei auta, vaikka näyttelisikin kuollutta. Arvatkaa mitä? Minä näin kuinka kiris-
tysside tehdään. 
   
Partionjohtaja Ville oli Samille vihainen, kun Sami oli lähtenyt metsään eikä 
ollut kertonut siitä kenellekään. Ehkä Ville ei vain kuullut, kun silloin oli se 
tulipalo. Tiesittekö, ettei tuleen saa kaataa bensiiniä? Tuomas näyttää aika 
hassulta siihen saakka, kunnes tukka kasvaa takaisin.  
  
Tulemme kotiin lauantaina, jos Ville saa auton korjattua. Kolari ei oikeasti 
ollut Villen syytä. Jarrut toimivat ihan hyvin vielä kun lähdettiin. Ville sanoo, 
että niin vanhassa autossa on aina jotain vikaa. Siksi kai siinä ei enää ole 
rekisterikilpiäkään.  
  
Meidän mielestämme se on tosi hieno auto. Saimme matkustaa vuorotellen 
peräkärryssäkin kunnes poliisit pysäyttivät meidät. Poliisit veivät Villen, 
mutta Ville pääsi jo parin päivän päästä takaisin. Ville on tosi mukava. Ville 
opetti tänään metsätiellä Eetuakin ajamaan. Täällä on tosi vähän liikennet-
tä, ainoastaan tukkirekkoja. Villellä menee melko paljon aikaa auton kor-
jaamiseen. Siksi me yritämme häiritä Villeä niin vähän kuin mahdollista. 
Ettei Ville rupeaisi uudestaan juomaan.  
 
Myös Tuomas ja minä olemme oksentaneet. Ville sanoi, että se johtuu ehkä  
ruokamyrkytyksestä, kun se kana unohtui niin pitkäksi aikaa ulos aurinkoon. 
Ville sanoi, että hänkin on oksentanut joskus vankilaruuista monta päivää 
peräkkäin. Mikä on pedofiili?  
  
Nyt pitää mennä. Me lähdetään kohta kaupunkiin postittamaan kirjeet ja os-
tamaan lisää ammuksia.  
 
Tänä aamuna hypimme kalliolta järveen. Ville ei päästänyt minua veteen, 
koska en osaa vielä uida. Samikaan ei halunnut, kun hänen on vaikea pysyä 
pinnalla sen kipsin kanssa. Me saimme lähteä siksi aikaa melomaan.  
  
Täällä on ollut tosi kivaa!  
  
Terveisin Jarkko 
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Johtokunta 2007 
 
 
 

Jäsenet  

 

Varajäsenet 

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

 

Malla Pulkkinen, varapuheenjoh-

taja 
Työ: Pieksämäen työvoimatoimisto 
Pt: 010 60 41793, 050-396 1514 
malla.pulkkinen@mol.fi 
 

Heli Pakonen 
Työ: Juvan työvoimatoimisto 
Pt: 010 60 41731, 050-396 1516 
heli.pakonen@mol.fi 
 

Laura Salmela, sihteeri 
Työ: ESSHP, lastenpsyk. pkl (hoito-
vapaalla) 
Pt: (015) 351 2374 
laura.salmela@dnainternet.net  
 

Heidi Kurki 
Työ: KYMSHP, lastenpsyk. pkl   
(äitiyslomalla) 
Pt. 044-223 1701 
herouhia@luukku.com 
 

Irina Kuuramaa, jäsensihteeri 
Työ: ISSHP, nuorisopsyk. pkl 
Pt: (015) 581 7015 
irina.kuuramaa@isshp.fi 
 

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

Hanna Lukkarinen, tiedotusvas-

taava 
Työ: Savonlinnan perhepalvelukeskus 
Pt: 040-568 8599 
hanna.lukkarinen@isshp.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 

  

 


