Etelä-Savon psykologiyhdistys ry
PÖYTÄKIRJA ETELÄ-SAVON PSYKOLOGIYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ
SYYSKOKOUKSESTA
Aika: lauantai 3.10.2020 klo 10.00
Paikka: Valamon luostari (Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo)
Läsnä: Malla Laamanen, Hanna Lukkarinen, Liisa Miettinen ja Johanna Seppänen.
Etäyhteydellä Aija Sairanen, Heli Katajamäki, Ulla Sopanen ja Niina Finell.

I Kokouksen järjestäytyminen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.09.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Malla Laamanen.

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Finell. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä
ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Sopanen ja Aija Sairanen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla 14 päivää ennen kokousta.
Kutsusta on lähtenyt tieto jäsenille myös sähköpostilla. Kokous todettiin lailliseksi
sekä päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys on ollut jäsenistön nähtävillä kutsun yhteydessä. Kokouksen
työjärjestys hyväksyttiin.

II Varsinaiset kokousasiat
6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Toimintasuunnitelma käydään otsikoittain läpi kokouksessa. Käydään tässä kohtaa
keskustelua mm. Empauttaja-lehden muuttamisesta jäsenkirjeiden muotoon. Lisäksi
käydään keskustelua siitä, että jäsenistölle suunnitellaan kyselyä, millaisia
koulutuksia he toivoisivat yhdistyksen järjestävän. Toivotaan johtokunnan miettivän

mahdollisuutta järjestää koulutuksia video -striimeinä jatkossa, joka liittyy jäsenistön
mahdollisimman laajaan palvelemiseen Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Määrätään johtokunnan palkkiot sekä toimikuntien jäsenten palkkiot ja
luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi
Jatketaan edellisten vuosien tapaan niin, että johtokunnan jäsenet saavat
kokouksen yhteydessä ruokailla yhdistyksen varoilla. Matkakorvaukset maksetaan
edellisvuosien tapaan psykologiliitosta.

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021
Talousarvio käydään kokouksessa läpi ja se hyväksyttiin.

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Malla Laamanen valitaan jatkamaan johtokunnan puheenjohtajana. Johtokunnan
muina varsinaisina jäseninä jatkavat Liisa Martikainen, Johanna Seppänen sekä
Niina Finell. Varsinainen johtokunnan jäsen Hanna Lukkarinen siirtyy varajäseneksi
ja varajäsen Heli Katajamäki siirtyy varsinaiseksi jäseneksi. Varajäseninä jatkavat
Heidi Kurki, Katariina Niilo-Rämä ja Niina Taavitsainen. Johtokunta päättää omassa
kokouksessaan jäsenten keskinäisestä työnjaosta.

10. Valitaan toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
Toiminnantarkastajina jatkavat Mari Häkkilä ja Laura Rovio. Mari Häkkilän
henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Teija Paananen ja Laura Rovion
henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Pirkko Kaasinen.

11. Vuoden eteläsavolaisen psykologin julkistaminen

Vuoden eteläsavolaiseksi psykologiksi valittiin tänä vuonna kolme koulupsykologia.
Palkitut ovat Mikkelistä Aija Sairanen, Pieksämäeltä Niina Hohti ja Savonlinnasta
Teija Paananen. Yhdistys haluaa näin palkita koulupsykologeja heidän itsenäisesti
tekemästään työstä sekä kouluyhteisöjen että yksilöiden tasolla. Palkitut eivät
päässeet fyysisesti syyskokoukseen, joten valintaan liittyvän diplomin luovutus ja
kukitus tapahtuvat myöhemmin. Palkituista etäyhteydellä paikalla ollut Aija Sairanen
käytti puheenvuoron, jossa kiitti palkinnosta ja kertoi työstään.

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.04.
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