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Pääkirjoitus puheenjohtajan penkiltä
Vuosi 2020 merkitsee jälleen uuden vuosikymmenen alkua. Henkilökohtaisesti
vuosikymmenen vaihdos merkitsee minulle aina myös oman elämäni kymmenlukujen
pyörähdystä uusille lukemille, vietän 30-vuotis syntymäpäiviäni heinäkuussa.
Tällaisessa hetkessä sitä huomaa peilailevansa mennyttä vuosikymmentä sekä kaikkia
sen tuomia muutoksia omassa elämässäni ja laajemmin yhteiskunnassa. Miten
mahdamme kymmenen vuoden päästä muistella nyt alkavaa kultaista 20-lukua?
Ensimmäiset merkit näyttävät sekä hyvin lupaavilta että uhkaavilta. Ensin Suomen
hallituksessa lyödään nyrkkiä pöytään ja luvataan hoitaa lasten ja nuorten
mielenterveyspalvelut kuntoon, ja sitten mennään väläyttelemään sen toteuttamista
tuputtamalla kaikille IPC:tä ja palkkaamalla sairaanhoitajia kouluihin uudeksi
ammattiryhmäksi. Mielenterveyden ongelmien vuoksi sairauspäivärahaa tai
työkyvyttömyyseläkettä saavien määrät ovat nousussa, mutta työnantajat ovat
alkaneet osoittaa julkisuudessa merkittävästi myönteisempää suhtautumista
psykososiaalisten hoitojen ja lyhytterapioiden tarjoamiseen työntekijöilleen.
Mielenterveyden ongelmiin liitetty stigma vaikuttaisi olevan laskussa, mutta
hoitojonot ovat tukossa ja johtavat ”laimennettuun” hoitoon. Onneksi Terapiatakuualoite etenee eduskunnassa ja ihmiset huomaavat Idiootit ympärilläni-kirjan olevan
idioottimainen.
Psykologien asema yhteiskunnassa ja työelämässä suunnannäyttäjinä on 2020-luvulla
merkityksellisempää kuin ehkä koskaan aiemmin. Olemme tottuneet tekemään ja
erikoistumaan varsinkin yksilöiden ja ryhmien kanssa tehtävään työhön, mutta yhä
enemmän psykologista osaamista tarvitaan yhteisöissä ja laajemmassa
päätöksenteossa, jotta me kaikki löydämme tulevaisuuden ja lastemme hyvinvoinnin
kannalta sen suunnan, jonne haluamme tässä maailman karikkoisessa meressä
jollaamme viedä. Jokainen meistä voi tehdä pienissä ja suurissa asioissa osansa,
ottamalla vastuuta ja olemalla rohkea.
Pipsy lupaa tehdä oman osansa yhteisessä tavoitteessamme. Tänäkin vuonna
fokuksessamme on psykologien sekä psykologian ammatillinen ja yhteiskunnallinen
edunvalvonta. Suunnitelmissamme on perinteisen jäsenistön virkistäytymisen ja
verkostoitumisen mahdollistamisen lisäksi toteuttaa muun muassa yhteydenottoa
Pirkanmaan paikallispäättäjiin psykologien näkökulmasta tärkeiden asioiden esiin
nostamiseksi lähestyvissä kunnallisvaaleissa. Olemme myös pohtineet, miten omalta
osaltamme tukisimme Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden
sekä Taysin psykiatrian toimialueen yhdistymiseen kuuluvia psykologeja.
Luonnollisesti seuraamme silmä kovana myös TES-neuvotteluja ja ajankohtaista
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työtaisteluvalmiutta, jotta olemme valmiina reagoimaan ja tiedottamaan jäsenistöä
mahdollisimman nopeasti, mikäli jotain historiallista tapahtuu.
Uskoen vakaasti inhimillisyyden ja psykologisen ymmärryksen tuomaan parempaan
tulevaisuuteen,
Tino Karolaakso
Pipsyn puheenjohtaja
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Tässä he ovat – vuoden 2020 johtokunta esittäytyy
Tino Karolaakso, puheenjohtaja
Tervehdys kaikille Pirkanmaan psykologeille ja psykologian opiskelijoille! Vuonna
2020 palvelen teitä Pipsyn puheenjohtajana sekä liittovaltuutettuna. Ammatillinen
arkeni kuluu puoliksi ammatinharjoittajana Pirte Työterveydessä ja puoliksi
Tampereen yliopistolla väitöskirjaa työstäen työkyvyttömyyseläköitymisestä
mielenterveyssyistä. Siinä sivussa heitän toiminimi-keikkaa Psykologipalvelu Poijun
kautta
eri
puolella
Suomea
ja
suoritan
erikoistumiskoulutustani terveyspsykologiaan. Uutuutena
elämässäni
voisin
sanoa
”harrastavani”
omakotitaloasumista, ostimme vaimoni kanssa Akaan
Toijalasta viime vuonna ensimmäisen kotimme. Oli
kyseessä
sitten
oman
unelmieni
työhuoneen
toteuttaminen,
koneellisen
ilmanvaihdon
lämmöntalteenoton korjaaminen tai ratkaisuyritykset
estää naapuri metsän peuroja syömästä takapihan
lintulautaa puhtaaksi, takaa omakotitaloasuminen
selkeästi
erinomaisen
väylän
perinteisestä
psykologityöstä irtautumiseen vapaalla.
Henriette Hämeenaho, varapuheenjohtaja
Olen Pipsyn seniorijäsen, joka on taas vuosien
jälkeen aktivoitunut johtokuntatoimintaan,
nyt varapuheenjohtajan vakanssilla. Olen
aiemmin ollut Pipsyssä puheenjohtajana,
liittovaltuutettuna sekä Pipsyn edustajana
Akavan aluetoimikunnassa. Viime vuodet olen
ollut toiminnantarkastajana. Liitossa toimin
tällä hetkellä Seniorijohtoryhmän jäsenenä.
Työelämässä
toimin
viimeksi
YTHS:n
yhteisöterveyden vastaavana psykologina. Sitä
ennen
olin
vuosia
nuorisopsykologina
Forssan
ja
Hämeenlinnan
mielenterveystoimistoissa. Harrastuksiini kuuluvat erilaiset liikuntamuodot
patikoinnista pilatekseen, espanjan ja italian kielet sekä kuvataiteen ja kirjallisuuden
seuraaminen. Huippuhetkiä elämässä olen kokenut kahden painia harrastavan pojan
mummuna, käydessäni tulivuoren kraatterissa ja tunnistaessani shampanjan kuuden
kuohuviinin joukosta sokkotestissä.
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Mirja Ilves, talousvastaava
Nimeni on Mirja Ilves ja olen ensimmäistä vuotta mukana
Pipsyn
johtokunnassa.
Toimin
yhdistyksen
talousvastaavana. Olen työskennellyt pitkään Tampereen
yliopistossa Emotions, Sociality, and Computing tutkimusryhmässä Informaatioteknologian ja viestinnän
tiedekunnassa. Nyt olen ottamassa ensiaskeliani kliinisen
psykologin työssä. Tällä hetkellä työskentelen puolet
työajastani yliopistolla projektipäällikkönä ja puolet
psykologin sijaisena Tampereen kaupungilla Oriveden
psykiatrian poliklinikalla. Vapaa-aikaani kuuluu muun
muassa liikunnalliset harrastukset sekä kahden aktiivisen
teini-ikäisen lapseni harrastuskuskaukset.
Emmi Vakkila, sihteeri
Olen toista vuotta Pipsyn johtokunnassa ja jatkan pestiäni sihteerinä ja
opiskelijajäsenenä myös tänä vuonna. Lisäksi viime vuonna toimin Pipsyn vujutiimissä
– tänä vuonna taidan ”vain” tyytyä johtokunnan sihteerin ja Cortexin Pipsy-edustajan
pesteihin henkilöarviointiassistentin työn ja opintojen ohella. Opiskelen psykologiaa
kolmatta vuotta ja teen parhaillaan kandidaatin tutkielmaa yhdessä ystäväni kanssa.
Vapaa-ajalla rentoudun muun muassa
liikunnan ja a vantouinnin parissa. Lisäksi
nautin ystävien tapaamisesta, hyvästä
ruoasta ja viikonloppureissuista vaikkapa
metsän keskelle Pohjois-Karjalaan.
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Milja Järvelin, palkka- ja työtaisteluvastaava
Hei! Olen Milja Järvelin, Pipsyn palkka- ja
työtaisteluvastaava.
Teen
tällä
hetkellä
psykologiharjoitteluani
Tampereen
kaupungin
Psykiatria- ja päihdekeskuksessa, minkä lisäksi opetan
psykologiaa
valmennuskurssilla.
Järjestöhistoriaa
minulla on muun muassa Cortexin talousvastaavana ja
aktiivina PSV-Tampereen toiminnassa. Harrastuksiini
kuuluu ulkona liikkuminen, pianon soitto sekä
lukemattomien huonekasvieni hoitaminen.

Elina Lehtonen, tapahtumavastaava
Olen toinen vuoden 2020 tapahtumavastaavista ja
johtokuntaan palaava pipsyläinen. Toimin Pipsyssä
kauden 2017 opiskelijajäsene nä sihteerin
tehtävässä. Työni psykologina koostuu tällä hetkellä
monesta palasesta. Työskentelen yliopistolla Katse
Taaperoon -tutkimusprojektissa ja pidän Psykologian
tutkimus- ja opetusklinikka PSYKE:ssä lasten
neuropsykologista
ryhmäkuntoutusta.
Lisäksi
työskentelen
Psykologikeskus
Koite
Oy:llä
ostopalvelupsykologina. Vapaa-ajalla huomioni vie
kohta 3 kuukautinen koiranpentu.
Laura Vehkanen, tapahtumavastaava
Pipsyn toisena tapahtumavastaavana haluaisin
psykologien viihteelle laskemisen lisäksi pitää
mielessä sen, millaisiin tilaisuuksiin Pipsyn varoja
käytetään. Minusta on ilahduttavaa, että vuoden
2020 ensimmäisen virkistystapahtuman artisti
Ellinoora on julkisuudessa puhunut näkyvästi
mielenterveystyön
merkittävyydestä.
Henkilökohtaisesti
haluan
osaltani
olla
vaikuttamassa myös niin sanotun realistisen kuvan
rakentamiseen psykologeista. Usein kohta an
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odotuksia, joiden mukaan ammattini edellyttäisi minun vapaallakin olevan
taivaallisen tasapainoinen ja aina yhtä seesteinen olento. Näissä tilanteissa pyrin
ystävällisesti purkamaan epärealistisia mielikuvia ja odotuksia ammattini edustajista
kertomalla jonkin itseeni liittyvän särön. Usein tunnelma tämän myötä muuttuukin
rennommaksi ja muutkin uskaltavat olla ihan vain keskeneräisiä kanssaihmisiä
seurassani. Tällä hetkellä työskentelen Hämeenkyrön kunnan ainoana
koulupsykologina, opiskelen intohimoisesti oikeuspsykologiaa ja seuraan innolla, mitä
tämä työ- ja muu elämä tuo tullessaan puheviestinnän ja näyttämöpuheen
kouluttajasta psykologiksi alaa vaihtaneelle. Nähdään pipsyläiset!
Anna Engblom, tiedotusvastaava
Olen tänä vuonna ensimmäistä kertaa Pipsyn johtokunnassa varsinaisena jäsenenä,
mutta aiemmat kolme vuotta olen toiminut opiskelijoiden varaedustajana
johtokunnassa, ja sitä kautta päässyt näkemään Pipsyn
toimintaa läheltä jo pidemmän ajan. Cortexissa olen
tehnyt jos jonkinlaisia hallitus- ja toimihenkilöpestejä.
Tämän kevään olen harjoittelussa Porin Terveystalon
työterveydessä ja kesällä valmistun, hui! Opiskelun ja nyt
harjoittelun lisäksi olen aktiivinen partiolainen ja
toiminkin tällä hetkellä yhdistyksen hallituksessa sielläkin.
Lisäksi omalla ajalla tykkään tavata perhettä ja ystäviä,
ulkoilla, soitella kitaraa omaksi ja naapureiden iloksi, sekä
käydä Turussa. Törmäillään!
Veera Nieminen, jäsensihteeri
Olen Veera Nieminen ja toimin Pipsyssä
tällä
kaudella
jäsensihteerinä.
Järjestökokemusta minulla on myös
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:sta,
jossa toimin hallituksen jäsenenä sekä
Libanonin ja paperittomien klinikan
hankkeissa.
Päivätyötä
teen
psykologina
lastenpsykiatrialla.
Vastapainoa ammattiasioille saan
liikuntaharrastuksista (koripallo on
paras!), kulttuurista ja koirieni kanssa
touhuamisesta.
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Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen
Lämpimästi tervetuloa Pirkanmaan psykologiyhdistyksen sääntömääräiseen
kevätkokoukseen sekä iltaohjelmaan!
Yhdistyksemme

kevätkokous pidetään lauantaina

28.3.2020

klo

15.30 ja

kokouspaikkana toimii Tampereen Tornihotellin ravintola Gril It! (Ratapihankatu 43,
Tampere). Kokouksessa käydään läpi mm. viime vuoden toimintakertomus,
vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 2019
johtokunnalle.

Pipsy tarjoaa

tuttuun

tapaan

kokoukseen

osallistuville

ravintolaillallisen kokouksen jälkeen klo 17 alkaen. Sähköpostitse tapahtunut
Ilmoittautuminen illalliselle ja iltaohjelmaan on jo päättynyt, mutta kokoukseen
osallistuminen on nyt ja aina kaikelle jäsenistölle täysin avointa! Illan aikana on
myös tilaisuus

käydä

ihastelemassa

maisemia

ja

nauttimassa

lasilliset

omakustanteisesti Moro Sky Baarissa.
Kokouksen ja illallistamisen jälkeen ilmoittautuneille on luvassa illan huipennus
- Ellinooran keikka Pakkahuoneella klo 19.00! Kyseinen artisti on mediassa puhunut
näkyvästi

mielenterveystyön

merkittävyydestä

ja

toiminnallaan

pyrkinyt

madaltamaan erityisesti nuorten sekä nuorten aikuisten kynnystä avun hakemiseen.
Mennään me psykologit nyt vuorostamme kannustamaan häntä keikalle!
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Kevätkokouksen esityslista
I Kokouksen järjestäytyminen
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
II Varsinaiset kokousasiat
5. Esitetään johtokunnan tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
III Muut asiat
7. Muut esille tulevat asiat
8. Ilmoitusasiat

Tervetuloa nauttimaan kokouksesta ja iltaohjelmasta parhaimmassa
kollegiaalisessa seurassa!
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HALLITUKSEN PENKILTÄ
Hei sinä pirkanmaalainen psykologi! Olen Marjo Pennonen, tuore Suomen
Psykologiliiton hallituksen jäsen. Jatkan myös edelliseltä kaudelta liiton yksityisen
sektorin edunvalvontaryhmän jäsenenä. Edunvalvontaryhmän lisäksi olen aiemmin
päässyt seuraamaan liiton toimintaa ammatillisen työryhmän näkökulmasta, ollessani
useamman kauden työterveyspsykologien ammatillisen työryhmän jäsen. Pipsyssä
olen mukana maakunnan palkkatyöryhmässä. Uskoakseni moni teistä lukijoista
muistaa minut kuitenkin parhaiten joko työterveyden piiristä, jossa olen työskennellyt
työterveyspsykologina kohta kymmenen vuotta; yliopistolta, jossa viihdyin niin
opiskelijana, jatko-opiskelijana kuin opetus- ja tutkimustehtävissä väitellen työstä
palautumisesta (2011); tai sitten olet kenties lukenut kaunokirjallisen esikoiskirjani
Minä olen kuin Sinä.
Edellinen pirkanmaalainen liiton hallituksessa edustanut jäsen, ja nykyinen Pipsyn pj,
Tino Karolaakso aloitti ansiokkaasti kirjoittamaan Pipsy-postiin tätä Hallituksen
penkiltä -kolumnia, jota osaltani uutena edustajana pääsen nyt jatkamaan.
Mainittakoon, että aikoinaan työskennellessäni yliopistolla, eräs psykologian
oppiaineen arvovaltainen henkilökunnan jäsen piti kahvihuoneessa niin makoisan
esitelmän siitä, kuinka hänen arkensa kohokohtia ovat Pipsy-postin postilaatikkoon
kolahtaminen, etten ole sen koommin tainnut lukea lehteä muistamatta hänen
demonstraatiotaan lehden lukemisesta. Tarina jättäköön kertomatta, sisälsikö hänen
näkemyksensä sarkasmia vai ei. Jos en pysty jutuillani luomaan aivan yhtä suurta
nautintoa juuri sinulle, niin toivottavasti saisin tuotua paitsi liittomme toimintaa
tutummaksi, myös jatkamaan Tinon linjaa tuoda valtakunnallisia ”kuumia perunoita”
näkyväksi meille pipsyläisille.
Monelle ”liitto” saattaa olla jotain kaukaista: jotain, josta saa kerran vuodessa
halutessaan kalenterin, jonka koulutuksiin voi silloin tällöin osallistua, ja saapa sinne
soittaakin, jos on jotain ammatillista tai palkkaan liittyvää epäselvyyttä. Nykypäivänä
monelle psykologille tietyt (hyvin hoidetut) ammattiin liittyvät asiat ovat
itsestäänselvyyksiä. Toisaalta, silloin kun jokin asia ei ole kuin itse toivoisi, saatetaan
ihmetellä, miksei ”liitto” tee asialle mitään. Haluan muistuttaa, että liiton toimistossa
työskentelee kymmenkunta ihmistä, eikä hallituksessakaan sen enempää. Onneksi
mukana toiminnassa ovat kuitenkin myös niin liittovaltuusto (liiton korkein päättävä
elin) kuin erilaisia työryhmiä, työvaliokunta ja lauta- ja neuvottelukuntia sekä
paikallisyhdistykset.
Monikaan ei tule ajatelleeksi, että Suomessa Psykologiliitto ja sen paikallisyhdistykset
ovat harvoja ainoita virallisia tahoja, jotka ajavat paitsi psykologien, myös psykologian
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etua ja näkyvyyttä yhteiskunnassamme. Näin someaikakaudella kaikenlaista tietoa ja
”tietoa” on helposti saatavilla, ja oli kyse sitten psykologista ymmärrystä arkeensa
etsivästä perusjampasta tai isojakin päätöksiä tekevästä poliitikosta, saatavilla
olevasta informaatiosta on helppo poimia se, joka sopii omaan pirtaan. Liitto
korostaakin psykologien huoneentaulussa sitä, että psykologien osaaminen perustuu
tutkittuun tietoon. Tätä psykologista tietoa liitto pyrkii tuomaan kuuluville erilaisissa
kannanotoissaan ja keskusteluissaan poliittisten päättäjien kanssa kuin myös
tarjoamalla asiantuntijakommentteja eri tahoille ja mediaan.

Psykologiliiton hallituksen varsinaiset ja varajäsenet kaudella 2020-2021. Kuva: Jani
Laukkanen
Viime aikojen yksi kuuma puheenaihe on ollut mielenterveyspalveluiden
järjestäminen. Helmikuussa julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön uusi kansallinen
mielenterveysstrategia, joka ohjaa mielenterveystyötä vuoteen 2030. Siihen liittyen
Psykologiliitto on ollut aktiivinen kannanotoissaan ja medianäkyvyydessä. Kansallinen
mielenterveysstrategia korostaa perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelujen
kohentamista sekä lasten ja nuorten palvelujen kehittämistä. Tämän Psykologiliitolta
kiitosta saaneen näkemyksen lisäksi strategia kuitenkin jättää vähemmälle huomiolle
aikuisten mielenterveyspalvelut. Monissa kunnissa psykologin vastaanotolle onkin
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vaikea päästä, ja valitettavan usein tukea on tarjolla vasta siinä vaiheessa, kun oireilu
on pahentunut diagnosoitavissa olevaksi mielenterveyden häiriöksi. Silloinkin apua
saa usein vasta kohtuuttoman pitkän odotuksen jälkeen. Liiton näkemyksen mukaan
strategiaan olisi pitänyt kirjata tarpeenmukaisen, oikea-aikaisen ja vaikuttavan
psykososiaalisen hoidon takaaminen jokaiselle jo perusterveydenhuollossa. Liiton
kannanotoissa lasten ja nuorten osalta korostettiin resurssien suuntaamista olemassa
olevien palveluiden kehittämiseen uuden systeemin luomisen sijaan. Tähän liittyen
liitto loikin oman ehdotuksensa malliksi lasten ja nuorten mielenterveyden ja
psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemassa olevan toiminnan ja
psykologisen osaamisen vahvistamisen ohella liitto painotti ennaltaehkäisevän työn
osuutta, ja ehdotti esimerkiksi oppilashuollon ulkopuolella oleville nuorille matalan
kynnyksen walk in-palveluita.
Meidän jokaisen, niin psykologin kuin kansalaisen etu on, että psykologian asemaa
edistetään yhteiskunnassamme, sillä siten parannetaan samalla meidän kaikkien
hyvinvointia. Kuten todettua, liittoa pyöritetään suhteellisen pienellä väellä, joten
psykologisen osaamisen ja tiedon näkyväksi tekemisessä tarvitaan jokaisen
paikallisyhdistyksen ja sen jäsenen (myös sinun) aktiivisuutta.
Pipsyn edustus Psykologiliitossa vuonna 2020-2021
Psykologiliiton hallitus: Marjo Pennonen, hallituksen jäsen
Psykologiliiton liittovaltuutetut: Sami Eloranta, Liisa Häkli, Tino Karolaakso, Nina
Leikas, Anna-Riitta Metsalo
Varavaltuutetut tässä järjestyksessä: Inkeri Äärinen, Linda Litmanen, Niina
Ukonjärvi, Helena Nuutinen, Pia Karolaakso, Outi Kärkkäinen, Anna Engblom, Maria
Taanila, Timo Rautavaara ja Annina Saunajoki
Pipsyläiset ammatillisissa työryhmissä:
Aikuisten mielenterveystyön psykologien työryhmä: Jari Jakola
Ammatinvalinta ja ohjaus: Tanja Josefsson
Eko- ja ympäristöpsykologinen työryhmä: Nina Leikas
Koulupsykologit: Laura Oksanen
Lapsi- ja nuorisopsykologit: Sari Riepponen
Lastensuojelupsykologien työryhmä: Monica Lahdensuo, Ulla Mutikainen
Neuropsykologien työryhmä: Terhi Helminen
Oikeuspsykologian työryhmä: Mari Koskelainen
Seksuaalisuus: Miina Melasuo-Hiltunen
Työterveys: Johanna Ojala-Oksala
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Pipsyn Gradukilpailu
Haluatko voittaa 250 euron palkinnon?
Osallistu kilpailuun! Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuoden 2019 aikana
Tampereen yliopistossa valmistuneet psykologian pro gradu -tutkielmat.
Jos haluat osallistua kilpailuun, toimita gradusi abstrakti Pipsyn johtokunnalle
16.3.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen emmi.vakkila@gmail.com.
Jos haluat osallistua kilpailuun, toimita gradusi abstrakti Pipsyn johtokunta
pyytää harkintansa mukaan abstraktien pohjalta graduja luettavaksi ennen
voittajan julkistamista. Johtokunta päättää palkinnosta huhtikuun aikana.
Johtokunta pidättää itsellään oikeuden päättää arviointiperusteista,
palkinnon mahdollisesta jakamisesta useamman osallistujan kesken tai
kokonaan jakamatta jättämisestä Osallistu kilpailuun! Kilpailuun voivat
osallistua kaikki vuoden 2019 aikana Tampereen yliopistossa valmistuneet
psykologian pro gradu -tutkielmat.
Jos haluat osallistua kilpailuun, toimita gradusi abstrakti Pipsyn johtokunnalle
27.3.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen emmi.vakkila@gmail.com.
Liitäthän mukaan myös gradusi arvosanan sekä yhteystietosi.
Pipsyn johtokunta pyytää harkintansa mukaan abstraktien pohjalta graduja
luettavaksi ennen voittajan julkistamista. Johtokunta päättää palkinnosta
huhtikuun aikana. Johtokunta pidättää itsellään oikeuden päättää
arviointiperusteista, palkinnon mahdollisesta jakamisesta useamman
osallistujan kesken tai kokonaan jakamatta jättämisestä.
Kilpailun voittajalle / voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.
Kilpailun tulos sekä voittajagradun tiivistelmä julkaistaan syksyn Pipsypostissa. Mikäli voittaja kirjoittaa tutkielmastaan artikkelin, tienaa hän vielä
kirjoituspalkkionkin!
Huom! Kilpailuun osallistuvien tulee olla Pipsyn jäseniä ja gradun tulee olla
hyväksytty vuoden 2019 aikana.
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Pipsyn perhevapaalaisten kokoontuminen
Pipsy haluaa tarjota parhaillaan perhevapaalla oleville
jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitua, päästä
vaihtamaan ajatuksia ammatillisista asioista tai muuten
vaan tutustumaan saman henkisiin ihmisiin ja
keskustelemaan vaikkapa vanhemmuudesta ja perheelämästä. Voit olla vanhempainvapaalla, hoitovapaalla,
osittaisella hoitovapaalla tai muuten vaan vapaalla
lapsen kanssa!
Kokoontuminen on vapaamuotoinen perhekahvilatyyliin ja tilasta löytyy leluja lapsille ajanvietteeksi.
Pipsy tarjoaa kahvit. Ei ennakkoilmoittautumista.
Aika: Maanantai 30.3.2020 klo 10.00-12.00
Paikka: Tampereen Napapiiri, Sammonkatu 8-10
(Kaleva)
Lämpimästi tervetuloa!

Pssst…! Tämä tapahtuma järjestetään
oma-aloitteisen ja kekseliään
jäsenemme ehdotuksen johdosta.
Johtokunta kuulee mielellään
jäsenistöltä ideoita ja palautetta
toiminnan kehittämiseksi.
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HAASTEKIRJOITUS - Tiina Tommila: Polkuni psykologina
Kiitokset haasteesta ystävälleni ja koulupsykologikollegalleni Inkeri Kivijärvelle! Puoli
vuosisataa Tellusta tallanneena eivät lapsuuden ammattihaaveet ole enää juurikaan
muistissa. Oman koulupolkuni aloitin Nokialla 70-luvulla – kansakoulussa. Peruskoulu
laajeni kuntaamme toisen kouluvuoden aloittaessani. Koulussa olin ahkera ja
oppimisesta kiinnostunut oppilas. Luokkakoot olivat suuria; muistelen itse käyneeni
koulua 32 oppilaan luokassa. Opettajaa toteltiin, ei ollut Wilmaa, ei energiajuomia
eikä älylaitteita. Piirtoheittimet olivat uusinta tekniikkaa – miten kätevää olikaan, kun
kaikkea ei opettajan tarvinnut enää kirjoittaa liidulla taululle! Koulunkäynti oli hyvin
erilaista nykypäivään verrattuna. Toki jo silloin oli olemassa oppilashuoltoa; muistan
että meidänkin koulumme aikuisiin kuuluivat myös koulupsykologi ja koulukuraattori.
Peruskoulun jälkeen suuntasin lukioon. Olin kiinnostunut kielistä. Psykologiaa
opiskelin valinnaisena, se oli mielenkiintoista, mutta en vielä tuolloin ajatellut sitä
tulevana urana. Kirjoitusten jälkeen osallistuin Tampereen yliopiston pääsykokeisiin
englannin kieltä ja yrityshallintoa lukemaan. Kumpaankaan en päässyt sisään, vaan
päädyin kauppaopistoon opiskelemaan julkishallintoa. Kaksi vuotta opiskelin telexin
ja faxin lähetystä, konekirjoitusta, kirjanpitoa ja julkista päätöksentekoa.
Tärkeimpänä taitona kauppaopinnoista jäi käteen kymmensormijärjestelmä ja
kirjoitusnopeus. Tämä taito on sittemmin osoittautunut oikein hyödylliseksi.
Kauppaopistossa, miettiessäni mitä minusta isona mahtaa tulla, virisi uudelleen
kiinnostus psykologiaan. Pääsin toisella yrittämällä sisään Tampereen yliopiston
yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan psykologiaa pääaineena. Vuosi
oli 1989.
Yliopisto-opintoja suorittelin rauhalliseen tahtiin. Opiskelurahoja tienasin siurolaisen
alumiinitehtaan talousosastolla ostoreskontraa hoitaen. Psykologian opinnoissa olin
kiinnostunut kognitiosta ja oppimisesta, neuropsykologiasta sekä myös
työpsykologiasta, josta gradunikin tein. Psykologiharjoittelussa olin silloisessa
Pirkanmaan kehitysvammaneuvolassa, joka nyttemmin tunnetaan Tays:n kevapoliklinikkana. Alaan minua innoitti tutustumaan oma down-veljeni ja roolini
kehitysvammaisen omaisena.
Psykologian opinnot sain päätökseen kesäkuussa 1996. Kesällä makselin edelleen
laskuja alumiinitehtaalla, ilmoittaudun työnhakijaksi työkkäriin ja tähyilin avoimia
psykologin virkoja. Yllättäen postista tupsahti työvoimatoimiston kirje, jossa
kehotettiin ottamaan yhteyttä Nokian perhekeskukseen. Avoinna oli perheneuvolan
psykologin määräaikainen toimi, johon etsittiin paikkakuntalaista työtöntä
psykologia. Näin päädyin aloittamaan psykologin urani työllistämistuella muutaman
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kilometrin päässä kodistani.
Ensimmäiset työvuoteni tein määräaikaisuuksia ja sijaisuuksia pitkin poikin
Pirkanmaan perheneuvoloita. Sain tutustua moniin kokeneisiin kollegoihin ja oppia
heiltä äärettömän paljon työstä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Työhön sisään
päästyäni ymmärsin, miten paljon asioita on oppimatta. Heräsi halu
jatkokouluttautua.
Pyrin
ja
pääsin
kasvatusja
perheneuvonnan
erikoistumiskoulutukseen Jyväskylään. Minulle koulutuksen ehkä merkittävin anti oli
oman psykologi-identiteetin vahvistuminen. Koulutuksen jälkeen tulin valituksi
ensimmäiseen vakinaiseen psykologin toimeeni perheneuvolaan Nokialle.
Tässä vaiheessa ikää oli jo yli kolmekymmentä. Oli aika miettiä mitä muuta elämältäni
toivon koulutuksen ja työn lisäksi. Lapsi olisi tervetullut. Parin vuoden kuluttua
esikoinen ilmoitti tulostaan ja pari vuotta hänen syntymästään oli pikkusisarus
matkalla elämäämme. Kotiäitinä olin kaiken kaikkiaan hieman yli viisi vuotta. Lasten
ja perheiden kanssa työskentelevälle psykologille kotivanhemmuus on hyvin
opettavaista aikaa, myös ammatillisesti. Ja kerryttihän tuo myös
virkaehtosopimuksen mukaista työssäoloaikaa.
Työhön paluun aikoihin aloin uudelleen miettiä mikä minusta isona tulisi. Työn lasten,
nuorten ja perheiden parissa koin itselleni läheiseksi. Neuropsykologia oli aina
kiinnostanut ja ollut tulevaisuuden haaveena. Tässä vaiheessa heittäydyin, aluksi
tyhjän päälle. Irtisanoudun perheneuvolasta. Aloitin ensimmäisen työni
koulupsykologina, sijaisuudessa, ja pääsin mukaan samoihin aikoihin alkaneeseen
Psykologien Kustannuksen järjestämään lastenneuropsykologian perusteiden
täydennyskoulutukseen. Koulupsykologiurani jatkui sijaisuuksilla ympäri Pirkanmaan.
Jälleen pääsin näkemään eri paikkakuntia, isoja kouluja, pieniä kouluja, monenlaisia
työyhteisöjä. Ja tutustumaan taas moniin kokeneisiin kollegoihin, joilta sain oppia
paljon.
Ensimmäiseen vakinaiseen koulupsykologin toimeeni tulin valituksi seitsemän vuotta
sitten. Akaan Toijalassa työskentelin viidellä koululla esi- ja perusopetuksessa,
oppilasmäärä oli lähes kaksikertainen suosituksiin verrattuna. Vaikka työtä oli paljon,
ymmärsin olevani omalla alallani. Työ lasten ja nuorten parissa, vaihteleva työ
vaihtelevissa ympäristöissä vaihtuvien haasteiden äärellä sopii minulle. Toki taas
kaipasin lisää oppia. Erikoispsykologikoulutuksia uudistettiin, ja ensimmäiset
uusimuotoiset koulutukset alkoivat syksyllä 2016. Tuolloin aloitin kolmen vuoden
opinnot lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutusohjelmassa. Omista
perusopinnoista oli vierähtänyt kaksi vuosikymmentä, ja oli mahtavaa päästä uuteen
tietoon käsiksi. Vaikka opiskelu työn ohella oli ajoittain rankkaa, nautin opiskelusta.
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Viime keväänä posti toi Turun yliopiston kirjekuoressa todistuksen lasten ja nuorten
erikoispsykologin tutkinnosta. Työelämässä kaipasin uusia haasteita. Kuuden vuoden
työrupeama Akaassa päättyi siirtyessäni koulupsykologin työhön naapurikuntaan,
Valkeakoskelle. Täälläkin työtä on paljon. Onneksi koskilaiset valtuutetut päättivät
panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja lisätä resurssia oppilashuoltoon: saamme
ensi syksynä kolmannen psykologin jakamaan työtä kanssamme.
Tällä hetkellä olen oikein tyytyväinen työhöni ja uravalintaani. Haluan kiittää kaikkia
matkan ja vuosien varrella tapaamiani kollegoita hyvästä yhteistyöstä. Erityisen
innostava ja monitaitoinen kollegani on lasten ja nuorten erikoispsykologi Jenni
Kilpinen. Jenni on kurssikaverini erikoistumiskoulutuksesta ja minulle tuttu eteläPirkanmaan psykologiympyröistä. Haastan Jennin kertomaan omasta psykologin
polustaan seuraavana.
Tiina Tommila
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OPISKELIJAKOLUMNI: Lupauksia
Kirjoitan tätä kolumnia uudenvuoden kynnyksellä. Aikana, jolloin moni tapaa pohtia
kuluneen vuoden plussia ja miinuksia, saavutuksia ja tekemättä jättämisiä. Monelle
vuoden vaihtumiseen liittyy myös riittämättömyyden tunteita: lista erinäisistä
asioista ja toteutumattomista haaveista, jotka jälleen siirtyvät vuodella eteenpäin.
Omalta kohdaltani kulunut vuosi voidaan nähdä ajanjaksona, jona toteutin monia
unelmiani sekä jopa aluksi utopistisilta tuntuvia tavoitteita. Valmistuin ylioppilaaksi
hyvin arvosanoin, pääsin opiskelemaan unelma-alaani psykologiaa sekä tapasin
ihanan miehen, jonka kanssa olen tätä nykyä kihloissa. Aika paljon asioita yhdelle
vuodelle.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kaiken tämän keskellä oli myös monta asiaa, joita en
välttämättä muistelisi ihan niin mielelläni. Laiminlöin ihmissuhteitani sekä omaa
hyvinvointiani, aloin kärsiä erilaisista psykosomaattisista oireista sekä olin myös
monin paikoin todella huono ystävä, tyttöystävä, perheenjäsen ja lähimmäinen.
Saavutin monia asioita minulle aiemmin tärkeiden asioiden ja rakkaiden ihmisten
kustannuksella. Kaikki tämä kuitenkin opetti minulle paljon siitä, mitkä asiat ovat
elämässä oikeasti merkityksellisiä ja auttoivatkin minua pistämään
tärkeysjärjestykseni uuteen uskoon.
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Decin ja Ryanin kehittämä itsemääräämisteoria puhuu
kolmesta
perustarpeesta,
joiden
vastaiseen
Tänä vuonna
tilanteeseen ihminen ei tämän teorian mukaan
opiskelijakolumnistiksi
mielellään hakeudu. Näitä perustarpeita ovatkin
pääsevät vuorotellen
autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Lisäksi
neljä eri loistavaa
suomalainen Frank Martela on ehdottanut
kirjoittajaa.
teoriaan lisäksi myös hyvän tekemistä. Nämä asiat
Ensimmäisenä vuorossa
konkretisoituvatkin usein erityisesti silloin, kun ne
on Milana!
eivät toteudu toivotusti omassa elämässä. Jos kokee
töissä
ja
opinnoissa
jatkuvasti
kiirettä
ja
riittämättömyyden tunteita, voi alkaa epäillä itsekin omaa
pätevyyttään ja alavalintaa. Toisaalta taas, jos itse työ on miellyttävää, mutta jo
pelkkä kahvihuoneeseen menon ajattelu aiheuttaa päänsärkyä, ei sekään lupaa hyvää
työhyvinnoin kannalta. Onnellisuus ei synnykään hyväpalkkaisesta työstä tai
täydellisestä sisustetusta kodista, vaan paljon yksinkertaisimmista asioista.
Hienokaan asunto ei tunnu kodilta, jos ei ole ketään, ketä kutsua kylään.
Tänä uutena vuonna aioinkin toimia eri lailla. En enää listaa saavutuksia ja tekemättä
jättämisiä vaan mietin, lisäsivätkö tekemäni valinnat aidosti omaani ja läheisteni
onnellisuutta. Mikäli eivät, mietin, kuinka toimisin jatkossa fiksummin. En tee
myöskään stressaavia lupauksia esimerkiksi ahkerammasta salilla käymisestä, vaan
korkeintaan lupaan harjoitella itsemyötätuntoa sekä olla enemmän läsnä aidosti.
Onhan se niin ihmiselämän kuin psykologinkin ammatin ydintä.
Milana Lappalainen
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Lehden toimitus vinkkaa:
Tykkääthän Pirkanmaan psykologiyhdistyksen sivusta jo
Facebookissa?
Tykkää, jaa, kommentoi, ja kutsu tuttavasikin
tykkäämään sivustamme!
Facebook-sivulle päivitämme ajankohtaisia
psykologiaan, psykologeihin ja mielenterveyteen
liittyviä uutisia ja nostoja, erityisesti Pirkanmaalta.
Liity myös Pirkanmaan psykologien verkosto Facebook-ryhmään! Siellä keskustelemme psykologien
kesken yhdistyksemme ja alueemme ajankohtaisista
asioista.
Juttuideoita tai innostusta kirjoittaa Pipsy-postiin? Ota
yhteyttä tiedotusvastaava Anna Engblomiin
anna.engblom3@gmail.com
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Pipsy-posti 2/2020 ilmestyy toukokuussa sähköposteihinne.

Iloista kevättä ja nähdään kevätkokouksessa!
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