ETELÄ-SAVON PSYKOLOGIYHDISTYS

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika: Perjantai 30.10.2015 klo 13.00
Paikka: Korholan eräravintola Loimu (Parkumäki)
Läsnä: Niina Pitkänen, Inka Koistinen, Malla Laamanen, Johanna Nikander, Katri Saar, Katriina
Niilo-Rämä, Risto Toivanen, Anna-Liisa Koponen, Sirpa Malkki, Tarja Tiainen, Vuokko Vienola,
Venlastiina Vaahtoluoto, Ritva Salmela, Mirja Kataja, Laura Salmela, Mari Häkkilä, Hanna
Lukkarinen, Tuula Kuusisto, Hannele Karhu, Erja Kallinen, Satu Kauhanen, Mari Rauhala,
Annemari Mäkynen, Maarti Böök, Alberto Sancho, Heidi Kurki
I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
1. Kokouksen avaus
Inka Koistinen avasi kokouksen klo. 13.08.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Inka Koistinen.
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Sihteeriksi valittiin Heidi Kurki, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin
Mari Häkkilä ja Laura Salmela.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
II VARSINAISET KOKOUSASIAT
6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2016 (liite 1). Keskustelua käytiin
jäsenten toiveista toiminnan suhteen. Ehdotuksena tuli, että voitaisiin kokeilla myös
viikonloppuna tapahtuvaa vapaamuotoista kokoontumista, virkistystä.
Hyväksyttiin esityksen mukainen toimintasuunnitelma vuodelle 2016.
7. Määrätään johtokunnan palkkiot, toimikuntien jäsenten palkkiot sekä
luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset vuonna 2016
Puheenjohtaja Inka Koistinen esitti, että jatketaan vanhaa käytäntöä, jonka mukaan
johtokunnan jäsenille ei makseta varsinaista palkkiota, mutta heillä olisi oikeus ruokailuun
johtokunnan kokousten yhteydessä budjetin puitteissa, enintään 100 euroa/ hlö/vuosi.
Matkakorvaukset luottamustehtäviin liittyen haetaan Psykologiliitosta. Esitys hyväksyttiin.

8. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2016
Johanna Nikander esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2016 (liite 2). Käytiin keskustelua
siitä, että tarkoitus säästää jo etukäteen yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuoteen 2017 liittyen.
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016.
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet
Vuoden 2016 johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Inka Koistinen.
Varsinaiset jäsenet: Johanna Nikander, Hanna Lukkarinen, Niina Pitkänen, Sirpa Malkki sekä
Milla Helaakoski.
Varajäsenet: Heidi Kurki, Laura Salmela, Merja Varpamäki, Annemari Mäkynen sekä Eija
Kontunen .
10. Valitaan toiminnan tarkastajat ja henkilökohtaiset varajäsenet
Toiminnan tarkastajiksi valittiin Sanna Kinnunen ja Mikael Markkula. Varatoiminnantarkastajiksi
valittiin Ismo Lahtinen ja Ari-Pekka Leminen.
11. Suomen Psykologiliiton liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali
Valittiin yhdistyksen varsinaiseksi liittovaltuuston jäseneksi Inka Koistinen ilman
vastaehdokkaita. Ensimmäiselle varasijalle valittiin Johanna Nikander ja toiselle Mirja Kataja
ilman vastaehdokkaita.
12. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Puheenjohtaja Inka Koistinen esitteli jäsenyhdistysten mallisääntöihin tulevat muutokset (liite
3). Hyväksyttiin nämä muutokset.
13. Muut asiat
Käytiin keskustelua liiton puheenjohtaja vaalista ja hakijoista. Savonlinnan ja Mikkelin
vaalivalvojaisiin osallistuneet kertoivat näkökulmista, joita tullut tilaisuuksissa esiin. Mietittiin
lisäkysymyksiä liittovaltuuston jäsenelle liittovaltuustoon vietäväksi. Toiveena kysyä
ehdokkailta, miten uusi puheenjohtaja aikoo tukea jatkossa pienten yhdistysten toimintaan.
Keskustelua käytiin myös oman profiilin noston tärkeydestä liittyen mm. ammatilliseen
arvostukseen, näkyvyyteen.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.03.

_____________________________
_____________________________
Inka Koistinen, puheenjohtaja
Heidi Kurki, sihteeri
_____________________________
Mari Häkkilä, pöytäkirjan tarkastaja

______________________________
Laura Salmela, pöytäkirjan tarkastaja

LIITE 1.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

I TOIMINNAN PAINOTTAMINEN

Etelä-Savon psykologiyhdistys painottaa toiminnassaan jäsentensä
edunvalvontaa ja osallistuu edustajiensa kautta Psykologiliiton toimintaan.
Yhdistys järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia koulutuksiin tai muuhun
vapaamuotoiseen toimintaan alueellaan.

Näkyvyyttä yhdistykselle ja ammattikunnalle pyritään saamaan valitsemalla
vuoden eteläsavolainen psykologi joka toinen vuosi. Tämä valinta tehdään
parillisina vuosina. Myös yleisöluennon järjestäminen psykologian saralta on
mahdollinen.

Toimintavuoden aikana pyritään edelleen miettimään, millä keinoin
jäsenistöä voidaan aktivoida ja saada mukaan myös johtokunnan jäseniksi.

II HALLINTO JA TALOUS

1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu kevät- ja syyskokoukseen, joissa linjataan toimintaa ja
valitaan yhdistyksen edustajia liiton toimintaan.

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 ovat
Psykologiliiton maksamat jäsenpalautukset jäsenten suorittamista
liittomaksuista. Lisäksi Psykologiliitolta ja TJS:ltä haetaan avustuksia

tilaisuuksien järjestämiseksi tarvittaessa. Yhdistyksen varoja käytetään
koulutuksen ja virkistyksen järjestämiseen jäsenistölle sekä tiedottamiseen
ja kokouskuluihin.

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea yhdistykseltä pientä avustusta
ammatillisiin koulutuksiin, mikäli työnantaja ei maksa kaikkia
koulutuskuluja.

III PALKKAPOLITIIKKA JA EDUNVALVONTA

Edunvalvontaan liittyvistä asioista järjestetään tiedotus- sekä
keskustelutilaisuuksia tarvittaessa. Yhdistyksen palkkavastaava toimii
yhteyshenkilönä kuntasektorin palkkaustyöryhmässä. Pyynnöstä yhdistys
voi yhdessä liiton kanssa olla tukemassa yksittäisiä jäseniä
palkkaneuvotteluissa ja työnvaativuusarvioinneissa. Järjestövalmius
pidetään jatkuvasti yllä.

IV KOULUTUS

Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteydessä voidaan järjestää
koulutustilaisuudet. Myös muuhun vuodenaikaan ja yhteistyössä toisen
yhdistyksen kanssa järjestettävä koulutus on mahdollinen.
V TIEDOTUS

Empauttaja-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi lähetetään
tiedotteita postitse tai sähköpostitse tarvittaessa. Lehdessä julkaistaan
toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä tiedotetaan yhteisistä
tilaisuuksista. Lisäksi jäseniltä toivotaan kirjoituksia mm. ammattiasioihin
liittyen. Empauttaja julkaistaan paperiversiona.

Yhdistyksellä on omat kotisivut Psykologiliiton sivujen yhteydessä.
Yhdistyksen kotisivuilta löytyy niin historiaa kuin ajankohtaista tietoa
toiminnasta sekä yhteydenottotiedot. Lisäksi yhdistyksen uusia, vuonna
2015 perustettuja Facebook-sivuja päivitetään tarpeen mukaan.

VI

VIRKISTYS

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä voidaan järjestää myös virkistystoimintaa
mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan. Alueittain (Mikkeli, Savonlinna,
Pieksämäki) on mahdollisuus järjestää pienempimuotoisia tapaamisia,
opintopiirejä tai saunailtoja, joita yhdistys voi tukea

LIITE 2

Etelä-Savon psykologiyhdistys ry
Talousarvio vuodelle 2016
Tulot
Jäsenmaksupalautukset liitosta 3000
Avustukset 1000
Yhteensä 4000
Menot
Koulutus ja virkistys 1800
Johtokunta 800
Vuosikokoukset 870
Tiedotus ja toimisto 400
Pankkikulut 130
Yhteensä 4000

