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Tervehdys Uudenmaan psykologiyhdistyksen jäsenille 
ja kaikille Upsy-postin lukijoille!

p ä ä k i r j o i t u s

 A mmattiyhdistysten jäsen
lehdet ovat erinomaisia 
kanavia ammattikunnan 

sisäiseen ja miksei myös ulkoiseen 
kommunikointiin. On ensiarvoi
sen tärkeää, että psykologit jaka
vat heille karttunutta tietoutta ja 
ymmärrystä avoimesti, tiedostaen 
oman tieteenalansa sekä ammat
tiosaamisensa merkityksen. 

Tässä lehdessä puhutaan 
muun muassa dissosiaatiohäiriöi
den hoidosta, pohditaan työn ja 
vapaaajan suhdetta sekä syvenny
tään käsitteleellistämiseen ja psy
kologisten kertomusten muodos
tamiseen. Psykologiassa, niin kuin 
muillakin tieteenaloilla, ilmiöiden 
käsitteellistämisellä on perusta
vanlaatuinen merkitys. Psykologia 
pyrkii tekemään ihmisen mielen 
pääosin silmille näkymättömistä 
prosesseista näkyvämpiä ja ym
märrettävempiä. Useat psykologi
set ilmiöt ovat kuitenkin vaikeasti 
sanoin kuvailtavissa. Esimerkiksi 
tunteet kaikessa monimuotoisuu
dessaan löytävät harvoin täysin 
osuvia kielikuvia, koska tunne voi 
olla hyvin monenlaisten ohimene
vien tuntemusten ja ajatusten se
koitus. Tunteiden tunnistaminen 
ja niihin reagoiminen on terveellä 
ihmisellä pitkälti vaistonvaraista, 
mutta psyyken tasapainon järkky
essä myös tämä automatisoitunut 

taito on haavoittuva. Silloin voi olla tarpeellista ope
tella uudestaan tunnistamaan omia ja toisten ihmis
ten kokemuksia esimerkiksi psykologin avulla.

Ilmiöiden käsitteellistämisestä on silloinkin kysy
mys, kun psykologisten teorioiden avulla hahmotetaan 
ihmisten elämissä käytännössä ilmeneviä haasteita. 
Onkin kiinnostava ja tärkeä kysymys, miten psykolo
gille teoreettisesti kertynyt tieto yhdistyy ymmärryk
seen ihmisten käytännön elämää koskevia haasteita 
kohtaan. Tieteellinen kieli ja käytännön kieli eivät ai
na ole helposti yhteen sovitettavissa. Antaakseen tie
teelliselle kielelle syvyyttä käytännön tilanteista ja 
kokemuksista tai järjestääkseen käytännön tilantei
ta ja kokemuksia tieteellisen kielen avulla, on tehtävä 
aktiivista henkistä työtä. Psykologi voi saada tämän 
työn tekemiseen tukea kollegoiltaan, opiskelusta ja 
kaikista lähteistä, jotka rikastuttavat kykyä kuvailla ja 
järjestää ihmisen kokemusmaailmaa. Parhaimmillaan 
yhteydet tarjoavat myös voimaa kantaa haasteita asi
akkaiden kanssa ja siten säädellä toimivaa etäisyyden 
ja aidon myötätunnon astetta asiakkaisiin. 

Jotta ilmiöitä voidaan käsitteellistää, niistä on 
tultava ensin jossakin määrin tietoiseksi. Olisi uskal
tauduttava laittaa myös omaa mututuntumaa roh
keasti keskusteluun mukaan aina silloin, kun tämän 
tuntuman perusteella ei tehdä suuria päätöksiä. Psy
kologian alalla myös vähemmän vastuulliselle kes
kustelulle tulisi olla tilaa, koska siinä voidaan kokeil
la ajatuksia, jotka voidaan diskurssin avulla huomata 
toimiviksi tai toimimattomiksi. Asiapitoisen tieteelli
sen psykologian rinnalla myös keittiöissä tapahtuvalla 
psykologisoinnilla on oma arvokas roolinsa, myös psy
kologeille.

Hanna Jäkälä
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Traumaterapiakeskuksen järjestämillä 
koulutus päivillä 28.2.–29.2.2008 hollantilai

nen filosofian tohtori, psykopatologian profes
sori Onno van der Hart luennoi dissosiaatio

häiriöiden hoidosta. Johanna Kuivisto on 
kirjoittanut myös UPSYlehdessä (2/2007) 

kirjaartikkelin persoonallisuuden  
strukturaalisesta dissosiaatiosta.

 D issosiaatiohäiriöiden hoidon kulmakiviksi 
van der Hart nosti heti koulutuksen alussa 
kolme asiaa eli taidon käsitteellistää, havain

noida ja toimia. Käsitteellistämisellä hän viittaasi teo
reettiseen dissosiaation tuntemiseen ja ymmärtämi
seen. Ilmiön tunteminen on van der Hartin mukaan 
ehdoton vaatimus jo häiriöiden arvioinnille, mutta 
ennen kaikkea hoidolle. Havainnointitaitoja – ”how 
and what to observe” – tarvitaan puolestaan dissosi
aation tunnistamiseen terapiatilanteessa. Tätä taitoa 
havainnollisti video dissosiatiivisesta identiteetti
häiriöstä (DID) kärsivästä aikuisesta naisesta, jolla 
oli useita erilaisia identiteettejä eli ”traumakielellä” 
näennäisen normaaleja persoonallisuuden puolia 
(ANP) vastaamassa erilaisiin arjen haasteisiin kuten 
autolla ajamiseen. Persoonallisuuden eri puolet eivät 
suinkaan ole läheskään aina näin selvärajaisia, joten 
puolien vaihteluiden tunnistaminen vaatii tarkkaa
vaisuutta. Eri puolien olemassa olon voi päätellä esim. 
siitä, että henkilö puhuu itsestään tai kokemastaan 
kolmannessa persoonassa: ”isä hakkasi hänet” – ei siis 
minut. Toimintataidot puolestaan auttavat tekemään 
hoidossa oikeita asioita oikealla tavalla – ”what to do 
and how”. Van der Hart painotti toistuvasti hoidon 
sensitiivisyyttä ja empaattisuutta sekä sitä, ettei poti
laalle tule puhua eri persoonallisuuksista vaan nimen
omaan persoonallisuuden eri puolista (parts). Nämä 
ohjeet hän kiteytti lauseeseen ”inner people, as you 

Dissosiaatiohäiriöiden hoito

like to call them, inner parts, as I call them”. Ilmiös
tä on siis hyvä puhua sekä asiakkaan että terapeutin 
käyttämin metaforin. 

Van der Hartin ja kumppaneiden kehittämä teo
ria persoonallisuuden strukturaalisesta dissosiaatios
ta sisältää kolme tasoa. Primaaria strukturaalista dis
sosiaatiota edustaa PTSD, sekundaarista krooninen, 
kompleksinen PTSD ja tertiääriä DID. PTSD:ssä per
soonallisuuden ajatellaan jakautuneen yhteen trau
maa välttelevään osaan (ANP) ja yhteen traumaan fik
soituneeseen emotionaaliseen osaan (EP), joka kärsii 
mm. traumatakaumista. Kompleksisessa PTSD:ssä on 



UPSY-posti  1 | 20085

yksi ANP ja useita EP:tä. Dissosiatiivisessa identiteet
tihäiriössä persoonallisuus on jakautunut useampaan 
ANP:hen. Van der Hartin mukaan ANP:iden lukumää
rä on rajallinen, ja hän pitää liioiteltuina tutkimuksia, 
joissa niitä on todettu olevan kymmeniä tai jopa sata. 

Van der Hartin, Nijenhuisin ja Steelen kirjan luet
tuani jäin pohtimaan krooniseen traumatisoitumiseen 
liittyvän persoonallisuuden strukturaalisen dissosiaa
tion ja BPD (borderline personality disorder) suhdetta. 
Luentomateriaalissa BPD on esitetty yhtenä kroonisen 
posttraumaattisen stressin ilmenemismuotona, jossa 
ANP ja EP:t vuorottelevat. Luennoilla sain vastauksen 
myös siihen, miksi teoreettisesti hyvin tarkkarajaisik
si esitellyt EP:t eivät ole sitä käytännössä vaan asiak
kaiden oirekuva on hyvinkin heterogeeninen. Tämän 
van der Hart selitti johtuvan siitä, että yksittäinenkin 
traumatapahtuma voi aktivoida useita eri toiminta
järjestelmiä, minkä vuoksi EP:t eivät käytännössä ole 
tarkkarajaisia. Esim. seksuaalinen hyväksikäyttö lä
heisen taholta voi aktivoida mm. puolustautumiseen, 
kiintymykseen ja seksuaalisuuteen liittyvät toiminta
järjestelmät. 

Videon avulla van der Hart havainnollisti sitä, et
tä ANP ja EP voivat olla läsnä samanaikaisesti toisen 
ilmaistessa itseään sanallisesti ja toisen kehollisesti. 
Sanallisesti henkilö voi viestiä myöntymistä (”kyllä”) 
kehollisen vastauksen ollessa pään puistaminen. ANP(t) 
vastaa Janet’n toimintajärjestelmien (action systems) 
mukaisesti normaaleista elämää ylläpitävistä toimin
noista kuten sosiaalisuudesta, leikistä, tutkimisesta, 
energian säätelystä ja seksuaalisuudesta. Nämä on hyvä 
muistaa myös traumahoidossa siten, että traumatapah
tumista kysellessä (tutkiminen) tulee huomioitua myös 
sosiaaliseen toimintajärjestelmään kuuluva hoiva. 

Traumatisoitumisen ydin on van der Hartin mu
kaan realisaation puuttuminen. Tämä näkyy deper
sonalisaationa ja puutteellisena presentifikaationa eli 
kyvyttömyytenä tunnistaa traumaattinen tapahtu
ma itselle tapahtuneena ja ajallisesti menneisyyteen 
sijoittuvana. Tämän mukaisesti hoidon kulmakiveksi 
nousee integraatio eli tavoitteena on mm. minän jat
kuvuuden tunne, traumaattisen tapahtuman narratii
vinen muistaminen sekä joustava ja adaptiivinen toi
minta. Hoidossa on van der Hartin mukaan keskeistä 
noudattaa kolmivaiheisuutta eli aloittaa vakauttami

sesta ja oireiden vähentämisestä ja vasta tämän jälkeen 
edetä toiseen vaiheeseen eli varsinaiseen traumaattis
ten muistojen kohtaamiseen. Van der Hart varoitti lii
an suoraviivaisesta Ityypin traumojen hoidosta, jos 
taustalla on kompleksinen traumatisoituminen. Vir
hearvioinnit voi välttää parhaiten huolellisella arvi
oinnilla, mikä on olennainen osa hoidon ensimmäistä 
vaihetta. Varomaton ja liian nopea eteneminen johtaa 
traumahoidossa muutenkin helposti takapakkeihin ja 
hoidon pitkittymiseen. Kompleksisen trauman hoidol
le on tyypillistä syklimäisesti toistuva ensimmäisen ja 
toisen vaiheen vuorottelu. Vasta sitten on mahdollis
ta edetä kolmanteen vaiheeseen eli persoonallisuuden 
(uudelleen)integraatioon. Dissosioituneita puolia lä
hestytään aina hoidossa siitä näkökulmasta, että ne 
ovat traumahetkellä palvelleet jotain positiivista tar
koitusperää ja jopa hengissä säilymistä kuten esim. an
tautuminen. Van der Hart vertasi hoitoa systeemiseen 
perheterapiaan, jossa jokaisella perheenjäsenellä on 
tärkeä rooli kokonaisuuden toimivuutta ajatellen.

Videon avulla van der Hart esitteli hoidon toisessa 
vaiheessa käytettävää vaikeiden ja voimakkaiden tun
teiden (kuten viha, häpeä, syyllisyys) kohtaamiseen 
tarkoitettua ohjattua synteesiä (guided synthesis), 
joka muistutti huomattavan paljon EMDRkoulutuk
sessa näkemääni videota EMDRistunnosta. Van der 
Hart vahvisti kysyessäni hoitojen samankaltaisuuden, 
vaikkei hän itse EMDR:ää käytäkään. 

Koulutuspäivät olivat kaiken kaikkiaan erittäin 
antoisat ja mielenkiintoiset. Van der Hart elävöitti ja 
konkretisoi luentoosuuksia kliinisillä esimerkeillä. 
Myös videot ja yksi koulutukseen osallistujien avulla 
tehty harjoitus havainnollistivat sekä esitettyä teoriaa 
että hoitoa. 

Johanna Kuivisto
johanna.kuivisto@hus.fi

Lähteenä koulutuksen lisäksi kirja The haunted self – 
structural dissosiation and the treatment of chronic trau
ma. van der Hart. O, Nijenhuis, E.R.S ja Steele, K. 
(2006) 

Jokaisella on murtumispiste eli traumatisoituminen 
ei ole yksilön henkilökohtainen ominaisuus. 
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Kertomusten voima 
ilmastonmuutoksessa

 K un taannoinen tammikuu toi mukanaan 
huhtikuiset vesisateet eikä talvi tuntunut 
kehkeytyvän talveksi ollenkaan, alkoi ilmas

tonmuutos vaikuttaa valitettavalta tosiasialta. Asiaa 
rummutettiin ahkerasti niin mediassa kuin työpaikan 
kahvipöytäkeskusteluissakin. Itse huomasin mietteit
teni vievän Jungiin ja tämän ajatuksiin kollektiivises
ta alitajunnasta. Jos tällaisessa alitajunnassa kerran 
oli säilöttynä ihmiskunnan tunteet, kokemukset ja 
unelmat arkkityyppisessä, kaikkien tavoittamassa 
muodossa, niin löytyisikö sieltä minkäänlaisia yhtei
siä eväitä tulla toimeen tässä uudessa tilanteessa? Ja 
kuinka nuo eväät saataisiin nostetuksi tietoisuuteen 
vielä pahemman vaurion estämiseksi?

On selvää, että ihmiskunnalla on kaikkia puhut
televia, kaikille kansoille yhteisiä myyttejä. Suurten 
syntymyyttien ohella sankaritarinat lienevät varsin 
universaaleja. Nämä tarinat kertovat itsensä voittami
sesta ja kilvoittelusta; ne korostavat rohkeutta ja ur
heutta sekä ennen kaikkea neuvokkuutta, joilla mah
dottomaltakin vaikuttava tilanne viimein kääntyy 
kertomuksen sankarin eduksi. Daavidin voitto Goljat
jättiläisestä on tästä yksi kuvaava esimerkki. Ihmi
set tarvitsevat sankareita ja näistä kertovia tarinoi
ta. Monet kulttuurintutkijat ovatkin esittäneet, että 
näillä arkaaisilla kertomuksilla on omat vastineensa 
nykyisyydessä – kirjallisuus ja muu taide, myös popu
laarikulttuuri viihdesarjoineen, kertovat meille yhä 
tarinaa ihmisistä, jotka jonkin ominaisuutensa tai sit
keytensä avulla kohoavat voittajiksi kaikkien toden
näköisyyksien vastaisesti. Näissä myyteissä voi olla 
voimaa, jotka kannustavat ihmistäkin taistelemaan 
yhteisen hyvän puolesta.

Myyteillä on kuitenkin myös rosoisempi puoli. 
Monet tuntemamme tarinat kertovat epäonnistumi
sesta, siitä, kuinka ihanteet jäävät tavoittamatta tai 
kuinka nämä jopa petetään. Juutalaiskristilliskreik
kalaisen kulttuurin perillisinä meille ovat kotoisan 
tuttuja kertomukset syntiinlankeamuksesta tai siitä, 
kuinka Pietari kielsi Jeesuksen pelätessään oman hen
kensä puolesta. Myös Akilleus kantapäineen lienee oi
va esimerkki siitä, kuinka ihminen on hetkessä altis 
muuttumaan sankarista häviäjäksi. Olemme rajalli
sia, ja kohtalonamme on törmätä rajoihimme. En tun
ne muiden uskontojen tai kulttuurien suuria tarinoita 
kovin yksityiskohtaisesti, mutta olen huomannut, et
tä ihminen on aina sillä lailla sama, että hän tarvitsee 
kaikupohjaa myös omille vajaavaisuuden tunteilleen 
ja kokemuksilleen ja löytää tämän oman kulttuurinsa 
vastaavista kertomuksista. 

En kuitenkaan halua uskoa, että tällaisten tari
noiden tehtävä on osoittaa, että olemme tuomittuja 
epäonnistumaan. Haluan pikemminkin ajatella, että 
myös häviäjätarinat kertovat meille jotain oleellista 
ihmisenä olemisesta ja ehkä auttavat meitä tulemaan 
toimeen omien vastaavien kokemustemme kanssa. 
Niiden psykologinen funktio ei ole se, että ihminen 
luovuttaisi vaan että hän oppisi jotain – ja ainakin 
pyrkisi vastaisuudessa toimimaan toisin. Samaa voisi 
toivoa ihmiskunnalta nyt, kun yhteinen näkemyksem
me ilmastomuutoksesta alkaa – hieman patetisoiden 
– saada suuren häviäjäkertomuksen elementtejä. Ha
luan uskoa, että Pandoran lailla meilläkin on vielä hi
tunen toivoa jäljellä ja että tuo toivo antaa meille voi
maa työstää yhteistä, globaalia tarinaamme nykyistä 
kestävämpään suuntaan.

Maarit Roschier 

k o l u m n i
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Kesälomaan valmistautuessa 
työn ja vapaa-ajan suhteen tunnustelua

 T yöskentelen Työterveys
laitoksella, ja tehtävänä 
on osallistua työelämän 

laadun kehittämiseen niin, että 
työikäinen väestö voi tehdä tulok
sellista työtä koko työelämävaiheen 
ajan turvallisesti ja työstä iloiten. 
Mediakin on kovasti kiinnostunut 
työelämän ja hyvinvoinnin kysy
myksistä. Kevään enteenä olen op
pinut odottamaan puheluita, jossa 
pyydetään haastattelua kesäloma
aiheesta; valmis tautumisesta, par
haasta kesä loman vietto tavasta, 
loman riit tä vyy destä ja lomalta 
paluusta. Olen yksi niistä, joille 
Työ terveyslaitoksen puhelin vaihde 
ohjaa näitä puheluita. 

Tutkimuslaitoksen työnteki
jä tottuu määrittelemään asioi
ta ja etsimään niille mitattavaa 
muotoa. Pyrkimys näyttää olevan 
yhteinen useissa maissa loma
asioissakin. Sveitsissä Bernin yli
opistossa psykologian tohtori Ni
cola Jacobshagen on yksi heistä. 
Hänen ryhmänsä määrittelyt tun
tuvat kiinnostavilta ja välitän niitä 
nyt upsyläisille.

Viikossa on 168 tuntia, mistä 
työhön käytetään noin 42 tuntia ja 
nukkumiseen 49 tuntia. Ovatko jäl
jellä olevat 77 tuntia vapaaaikaa? 
Ei, tutkijoiden mukaan noin kah
deksan tuntia viikossa olisi vapaa
ajaksi määriteltävää. GA Kaplanin 
mukaan vapaaaika on aikaa, jol

loin olemme vapaita velvollisuuk
sista ja rooleista, ja jolloin olemme 
vapaita tekemään oman valinnan 
mukaan itselle mieluisia asioita. 
Tämä määritelmä rajaa ulkopuo
lelle lasten kuskaukset harrastuk
siin (kuuluu vanhemman rooliin), 
seuralaiseksi menon kulttuuritilai
suuksiin jotka eivät itseä kiinnos
ta, nukkumisen joka on välttämät
tömyyksiä. Vapaaajan aktiviteetit 
ovat niitä, joita teemme virkisty
äksemme, irtaantuaksemme ta
vanomaisesta rutiinista tai saa
daksemme virikkeitä. Vapaaajan 
aktiviteettejä odottaa hyvällä mie
lellä ja muistelee mielellään. 

Jacobshagenin ja kumppa
neiden kehittämä kysely koettaa 
ottaa haltuun vapaaajan ilmiön 
moninaisuutta. Kyselyn lyhenne 
on hauska I Hed Rep, kokonaisuu
dessaan Inventar zum Hedonisti
schen Repertoire. Upsyläinen voi 
soveltaa sitä vaikkapa näin: lis
taa vapaaajan tekemisten laje
ja. Niitä voit tarkastella eri näkö
kulmista: miten mielelläni teen 
tätä? (mieluisuus), oliko minulla 
tähän aktiviteettiin viimeisen nel
jän viikon aikana aikaa tai muita 
mahdollisuuksia? (välineellisyys), 
miten usein tein tätä aktiviteettiä 
viimeisen neljän viikon aikana? 
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(frekvenssi), miten usein haluaisin 
tehdä tätä aktiviteettiä jatkossa? 
(frekvenssin lisäys). 

Tämän jälkeen listausta voi 
tarkastella ja pohtia, mihin ryh
mään vapaaajan aktiviteettipro
fiili kuuluu. Lista johon kuuluvia 
aktiviteettejä pystyy tekemään ja 
tekee mielellään (ainakin kerran 
viikossa) ja haluaa vastakin teh
dä on tyydyttävä I Hed Rep lista. 
Onnittelut! Lista, johon kuuluu ak
tiviteettejä, joita tekisi mielellään 
useammin, mutta ennättää har
vemmin kuin kerran viikossa on 
puolityydyttävä I Hed Rep lista. 
Kunpa elämän puitteet antaisivat 
tilaa enemmän mieluisille asioille! 
Lista, johon kuuluu aktiviteettjä, 
joista ei erityisemmin pidä, mut
ta joita kuitenkin tekee kerran vii
kossa tai useammin, mutta halu
aisi vähentää, on epätyydyttävä I 
Hed Rep lista. Miksi oikeastaan? 
Sosiaalisen välttämättömyydenkö 
takia? Toisten vuoksi? Vai siksi
kö, että maku on mennyt, muttei 
osaa lopettaakaan? Tai ei ole aikaa 
muuhun?

Jacobshagenin tutkimuk
seen osallistui Sveitsistä ja Saksas
ta 406 naista ja 412 miestä, iältään 
18–84vuotiaita. Eroja löytyi. Naisil
la oli enemmän mieluisia ja vähem
män epämieluisia aktiviteettjä kuin 
miehillä, vaikka heillä oli niihin vä
hemmän mahdollisuuksia. Miehet 
käyttivät enemmän aikaa valitse
miinsa aktiviteetteihin kuin naiset. 
Naiset myös halusivat lisätä aktivi
teettejä enemmän kuin miehet. 

Stressi estää stressistä palaut
tamisaktiviteetit, voi Jacobshage
nin ja Kunzin tutkimuksen tulok
sista tiivistää. Henkilöt, joilla työn 
ja muun elämän tasapaino ei ollut 
kohdallaan työn liiallisten vaati
musten takia, raportoivat vähem
män mieluisia vapaaajan ja enem
män epämieluisia aktiiviteetteja. 
Tällä on yhteytensä hyvinvointiin. 
Hyvinvoinnin kognitiivinen puoli, 
tyytyväisyyden kokemus, vaihte
lee vapaaajan aktiviteettien mie
luisuuden mukaan. Hyvinvointi 
tunnekokemuksena kärsii, jos mie
luisat vapaaajan aktiviteetit ovat 
käymässä vähiin. On hyvä tavoite 

tänäkin vuonna kehittää omaa va
paaaikaansa niin, että lisää tyy
dyttävien aktiviteettien määrää ja 
koettaa vähentää epätyydyttävi
en ja miksei puolityydyttävienkin 
osuutta. Kesää ja kesälomaa kohti 
mentäessä on hyvä muistaa, että 
vapaaaikaa  vailla velvollisuuksia 
ja rooleja olevia hetkiä  meillä on 
hyvä olla myös päivittäin, viikot
tain ja kuukausittain, ei vain ker
ran kesässä. 

Sirkku Kivistö
työterveyspsykologi, Vantaa 

Lähde Jacobshagen N. & Kunz A. 
Freizeit = FreiZeit? Sichere Arbeit 
3/2004, s. 3538.
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k i r j a - a r v i o

Haiteksti alkaa epätietoisuudesta. 
Kirjan kertoja havahtuu tajutto
muudesta, jonka kestosta tai syys
tä hänellä ei ole aavistustakaan. 
Ympäröivät esineet ja huonekalut 
vaikuttavat vierailta. Kertoja ym
märtää, ettei hän tiedä, missä hän 
on – tai edes sitä, kuka hän on. 
Löytämästään ajokortista hän ky
kenee vihdoin yhdistämään nimen 
Eric Sanderson itseensä. Asunnos
ta löytyy myös salaperäinen kirje, 
jonka on allekirjoittanut Ensim
mäinen Eric Sanderson. Kirjeessä 
kehotetaan lukijaa ottamaan yh
teyttä tohtori Randleen, psykiat
riin, joka osaisi selittää, mitä on 
tapahtunut. 

Tohtori Randle kertoo Ericin 
kärsivän dissosiatiivisesta muis
tinmenetyksestä, joka on saanut 
alkunsa Ericin menetettyä tyttöys
tävänsä lomamatkalla kolme vuot
ta aiemmin. Psykiatrin mukaan 
Ericin tilassa on kuitenkin jotain 
kummallista: heti tapahtuneen jäl
keen Eric oli unohtanut vain on
nettomuusyön ja sen tapahtumat, 
mutta ajan kuluessa yhä suurem
pi osa Ericin muistoista oli tuhou
tunut. Nyt, kolmen vuoden jäl
keen, Ericin koko identiteetti on 
vain jäänne jostain, mistä yhdek
sän kymmenesosaa on romahta
nut. Hoidoksi tohtori Randle tar
joaa säännöllisiä käyntejä luonaan 
ja korostaa, että Ericin ei missään 
nimessä tulisi lukea hänen mah
dollisesti saamiaan kummallisia 

Steven Hall: Haiteksti

kirjeitä. Ne olisivat vain Ericin vau
rioituneen mielen yrityksiä häiritä 
hoitoa ja totuuden selviämistä.

Eksyneen ja yksinäisen oloi
nen Eric kuitenkin päätyy pikku 
hiljaa saapuvien kirjeiden aukaise
miseen. Ensimmäinen Eric Sander
son kertoo Ericin olevan vaarassa: 
häntä vainoaa käsitteellinen hai, 
ludoviciaaniksi kutsuttu otus, jon
ka päämääränä on ahmaista Ericin 
muistot kokonaan. Eric on epäus
koinen, mutta koettuaan eräänä 
iltana hain hyökkäyksen kotonaan 
hän päättää ryhtyä taistelemaan 
haita vastaan. Hän hylkää asun
tonsa, lopettaa hoitokontaktin
sa Randlen kanssa, pakkaa kissan 
mukaansa ja lähtee jäljittämään 
ihmisiä, joiden on kirjeiden perus
teella ymmärtänyt tietävän jotain 
ludiviciaaneista – ja ehkä hänestä 
itsestäänkin.

Tämän pidemmälle Haiteks
tiä ja sen omalaatuista maailmaa 
ei oikeastaan voikaan kuvata vie
mättä lukijalta mahdollisuutta 
sukeltaa kirjan tunnelmiin ja ta
pahtumiin. Kirja on huikeaa kuva
usta reaalimaailman ja tuon toisen 
maailman kohtaamisesta ja lin
kittymisestä: yhtäällä on siis arki
maailma tavallisine käytäntöineen 
ja tottumuksineen, toisaalla on ai
van toisenlainen maailma hyök
käävine käsitteellisine haineen, 
epätiloineen ja ihmisineen, jotka 
ovat omistautuneet tämän sala
tumman maailman tutkimiseen 

Alkuperäisteos: 
The Raw Shark Texts

Kustantaja: 
WSOY, Helsinki, 451 s.

Suomentaja: 
Kaijamari Sivill

Ilmestymisvuosi: 2006

Steven Hall on vuonna 1975 
syntynyt brittiläinen kirjaili-
ja, jonka esikoisteos Haiteks-

ti julkaistiin vuonna 2006. 
Suomeksi kirja käännettiin 

seuraavana vuonna. Hall 
on opinnoissaan perehtynyt 

myös kuvataiteisiin, mikä 
heijastuu Haitekstin visuaa-

liseen ilmeeseen.
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ja selvittämiseen. Myös Erick toi
voo löytävänsä vastauksen muis
tinmenetykselleen tästä toisesta 
maailmasta. Samalla hän toivoo 
ymmärtävänsä hänen ja hänen 
tyttöystävänsä tarinan, luoda sen 
uudestaan ja tulla sinuiksi surunsa 
ja menetyksensä kanssa. Tehtävä ei 
ole helppo, ja kirja tarjoaakin mo
nia yllättäviä käänteitä ennen pää
tepistettään. 

Haiteksti on hyvin monitahoi
nen kirja, ja sitä varmasti luetaan 
hyvin eri tavoin. Psykologisesta 
näkökulmasta käsin kirja kuvaa 
ihmismielen järkkymistä ja jopa 
romahtamista traumaattisten ta
pahtumien jälkeen. Se kertoo su
rusta, joka ei ole koskaan saanut 
kunnolla muotoaan ja kulkee sik
si jatkuvasti kannoilla estäen uu
den elämän rakentumisen. Näkö
kulmaa laajentamalla nousee esiin 

kysymys tarinoiden merkitykses
tä ja voimasta – käsitteet latautu
vat, ja niistä tulee meille tärkeitä, 
halusimmepa tai emme. Merkitys
yhteyden menettäminen, mihin 
ludoviciaanikin hyökkäyksellään 
pyrkii, irrottaa ihmisen tämän 
omasta kulttuurista, tarinasta ja 
identiteetistä. Ihmisen haavoittu
vaisuus näyttäytyy tätäkin kautta. 
Tässä mielessä Haiteksti on narra
tiivisuuden merkitystä korostava 
kirja.

Parhaiten Haiteksti kuiten
kin ehkä toimii silloin, kun sen 
antaa itse puhua puolestaan. Psy
kologisilla näkökulmilla on tari
nan ymmärtämisen kannalta oma 
painoarvonsa, mutta liika psyko
logisointi syö kirjan omintakei
sen maailman lumoa. Haitekstin 
rinnakkaismaailmassa tapahtu
vat seikkailut luovat Matrixelo

kuvaan verratun ilmapiirin, jossa 
asiat loksahtavat ymmärrettäviksi 
enemmän kokonaisvaltaisella kuin 
tiukan analyyttisellä tasolla. Kai
kissa teksteissä monitulkintaisuus 
ei toimi vaan lässähtää lopulta yh
dentekeväksi hötöksi. Haitekstissä 
on tämä sudenkuoppa onnistuttu 
välttämään. Teksti pitää ottees
saan mielenkiintoisen kerronnan 
ja juonenkehittelyn sekä Eric San
dersonin sympatiaa herättävän, 
hieman epävarman ja epätietoisen 
kertojaäänen kautta. Haiteksti on 
varmasti teos, joka muuttaa muo
toaan lukukerrasta toiseen, mut
ta yhdelläkin lukukerralla se on
nistuu herättämään lukijassaan 
pohdiskelua käsittelemistään tee
moista: ideoista, identiteetistä ja 
todellisuuden mahdollisuuksista.

Maarit Roschier
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 Omien kokemuksien hahmottuminen johon
kin käsiteltävään muotoon ja rakenteeseen 
on ihmiselle hyvinvoinnnin kannalta tär

keää. Se mahdollistaa kokemusten kanavoitumisen 
itseilmaisuun, toiminnan tietoiseen suunnitteluun 
ja vastavuoroisten kokemusten saamiseen toisten ih
misten kanssa. Kokemusten hahmottuminen mahdol
listaa niiden vertaamisen sekä omiin että toisten ta
voitteisiin ja niihin mahdollisuuksiin, joita ympäristö 
kulloinkin tarjoaa. Näin ihminen voi elää henkisesti 
rikasta ja täyteliästä elämää.

Taide ja taideterapiat ovat eräitä välineitä omien 
tunteiden ja ajatusten tekemiseksi näkyviksi. Taide
terapiat tarjoavat erilaisia keinoja kokemuksien hah
mottamiselle. Stimuloimalla luovuutta ne antavat pal
jon mahdollisuuksia yksiön oman mielikuvituksen 
käyttämiselle. Taideterapioissa vältetään liian suoraa 
ja nopeaa, jopa väkivaltaista ajatuksien ja tunteiden 
pakottamista loogiseen muotoon. Käyttämällä vapaan 
ilmaisun sallivia lähestymistapoja kokemuksiin mah
dollistetaan niiden luonteesta itsestään lähtevä hah
mottaminen. Tätä edistää tunteiden ja ajatusten hah
mottelu riittävän hitaasti ja yksilön omilla ehdoilla.

Terapeuttinen kirjoittaminen on yksi taideterapi
an muoto muun muassa tanssi, 
musiikki, kirjallisuus ja kuvatai
deterapioiden ohella. Kirjoittami
nen mahdollistaa käsitteellisesti 
täsmällisemmän ja rikkaamman 
ajattelun kuin mitä ajattelu ilman 
apuvälineitä voi olla. Kirjoittaes
sa on mahdollista järjestelmälli
sesti palata aiempiin ajatuksiin, 
yhdistää niitä toisiin ajatuksiin 
ja muokata johtopäätöksiä tietoi
semmin. Rakenteellistetut koke

Terapeuttisen kirjoittamisen 
mahdollisuuksia

mukset mahdollistavat myös hankalasti ilmaistavien 
kokemusten tietoisemman käsittelyn. Kun osa koke
muksista on saanut muodon, ne luovat heijastuspin
nan ja rakenteen, jota vasten toisiakin kokemuksia on 
mahdollista hahmottaa. Kun ajatellaan ilman apuvä
lineitä, kerrallaan käsiteltävän informaatio määrä on 
hyvin rajallinen, jolloin ei myöskään ole mahdollista 
muodostaa ”tukirakenteita”, joihin mahdollisesti epä
määräiset kokemukset voidaan rakentaa. 

Luova toiminta voi tarjota ihmiselle kanavan 
muuntua, purkautua ja löytää tyydytystä ilman ris
tiriitoja henkilökohtaisen moraalin ja arvostuksien 
kanssa. Luovat toiminnot liittyvät keskeisesti minän 
kehittyneeseen puolustusmekanismiin eli sublimaa
tioon. Sublimaatiossa mahdollisesti tuhoisaa energi
aa kanavoidaan uudelleen rakentaviin pyrkimyksiin ja 
minuudelle merkittäviin sekä sosiaalisesti hyödyllisiin 
tavoitteisiin. Muissa puolustusmekanismeissa on kyse 
energian sitomisesta ja kuluttamisesta, sublimaation 
avulla ego puolestaan saa uutta energiaa käyttöönsä. 
(Seppälä, 1991, 16). Kirjoittaminen voi olla keino etsiä 
ja löytää uusia, vaihtoehtoisia ratkaisuja tunteille ja 
kokemuksille, joilla ei aikaisemmin ole ollut mahdol
lisuuksia kanavoitua ilmaisuksi. 

Ihminen havaitsee ja kokee 
paljon asioita, jotka tallentuvat 
muistiin ilman sanallista muo
toa. Varsinkin varhaislapsuuden 
kokemukset ovat tällaisia, koska 
silloin ei edes teoriassa ollut mah
dollisuutta kielellistää omia ko
kemuksia. On mahdollista, että 
nämä hahmottomat kokemukset 
jäävät muistiin erityisen ahdis
taviksi muodostaen muodotto
mia pelkoja sekä muita vahvoja 
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tunteita ja rajoittavat elämistä 
sitoen toiminnan suunnitteluun 
tarvittavaa huomiota itseensä. 
Näitä kokemuksia ei välttämättä 
ole kovin helppoa palauttaa tie
toisuuteen ja liian suora yrittämi
nen voi olla enemmän haitallista 
kuin hyödyllistä, koska psyyke ei välttämättä kestä 
näihin kokemuksiin latautuneita tunteita (Sanberg, 
1978). Siksi voi olla parasta lähteä kuvailemaan asioi
ta kiertoteitse mahdollisimman vapautuneen ilmai
sun kautta, jonka ei tulkita kovin nopeasti kertovan 
mistään helposti ymmärrettävästä kokemuksesta ja 
tapahtumaketjusta. Tässä vaiheessa on opittava sie
tämään keskeneräistä tilaa, jossa omia kokemuksia ei 
saa nopeasti selkeään kehykseen ja luottamaan siihen, 
että rakenne syntyy ajan kanssa, kun kokemukselle 
annetaan aikaa puhua itsestään.

Vaikka terapeuttisessa kirjoittamisessa on oleel
lista antaa kokemuksen puhua vapaasti, kirjoittami
nen käsitetään tahtomattakin kommunikaation väli
neeksi, mikä luo siihen helposti estoisuutta. Tekstille 
kuvitellaan helposti lukija jo kirjoittamisvaiheessa, mi
kä luonnostaan kaventaa kirjoitetun tekstin ilmaisun
vapautta. Kirjoittaminen, jota opitaan tekemään vain 
itseä varten, voi harjoittelun myötä muuttua rajatto
maksi ja ilmaisultaan vapaammaksi. Tämä edellyttää 
luottamuksen syntymistä siihen, että vapaasti virtaa
valla kirjoittamisella ja ilmaisulla on pitkällä tähtäi
mellä rakentava vaikutus. Tällaista kirjoittamista voi
si kuvata tiedostamattoman mielen juoksuksi, jossa 
tiedostava mieli ei saa irtipäässyttä ilmaisua kiinni. 
On voitava luottaa siihen, että rajat ovat kuitenkin ole
massa, ne ovat turvallisia ja pysyviä eikä kokemuksis
ta kirjoittaminen tarkoita sitä, että ne automaattisesti 
toistavat itsensä käytännössä. Voi tapahtua päinvas
toin, että yksilö tulee kirjoituksien kautta tietoisem
maksi omasta tavastaan kokea asioita ja alkaa ymmär
tämään omaa käytöstään, mikä toistaa yhä uudestaan 
hankalien ja aikaisemmin ahdistavia tunteita aihe

uttavia käyttäytymisen kaavoja. 
Vapautunut ilmaisu on näin avain 
ahdistusta herättäviin kokemuk
siin, jotka ikään kuin etsivät 
muotoa ja ilmaisukanavaa eheyt
tääkseen yksilön tunteet ja niitä 
tasapainoittavan toiminnan. 

Kirjoittamisen kuten kaiken ilmaisun virtaami
nen on riippuvainen siitä, kuinka kirjoittajan mieli 
toimii kokonaisuutena. Jos kirjoittaja määrittelee mi
nuutensa ja säännöstelee elämäänsä ahtaasti, hän voi 
kokea hyvin uhkaavaksi mielijohteiden vapaan pääs
tämisen paperille. Hän voi ahdistua paljon siitä, et
tä hänen kirjoittamansa teksti mahdollisesti kyseen
alaistaa hänen oman sekä hänen ympäristön totutun 
tavan nähdä itsensä.

Onkin tärkeää korostaa, että kirjoitetun tekstin 
ei voi kovin suoraan ajatella määrittävän yksilön mi
nuuden, joka koostuu sekä ympäristöön sopeutumisen 
mekanismeista että yksillösistä tunteista ja ajatuksis
ta. Yksilön tapaan kokea itsensä vaikuttaa ilmaistujen 
ajatusten ja kokemusten lisäksi se, minkälaisia merki
tyksiä yksilö antaa niille sekä se, miten hän tulkitsee 
kokemuksiansa, kun hän heijastaa niitä omiin tavoit
teisiinsa. Näistä syistä pelkästään omista eikielel
lisistä havainnoista tietoiseksi tuleminen ei määritä 
yksilöä kovin kokonaisvaltaisesti. Uusille havainnoille 
on annettava myös merkityksiä ja ne on suhteutettava 
yksilön tavoitteisiin ja arvoihin ennen kuin ne muo
dostuvat osaksi yksilön minuutta. Näin yksilö piirtää 
oman minuutensa rajoja suhteessa omiin tavoitteisiin
sa, tasapainottaa omia taipumuksiaan ja mahdolli
suuksiaan keskenään.

Kirjoittaminen voi olla apukeino myös positiivisia 
tunteita herättävien kokemusten tunnistamiseen ja 
liittämiseen omaan minuuteen. Kirjoittaja voi pysäh
tyä positiivisia tunteita herättävään kokemukseen, 
tarkastella sen yksityiskohtia, assosioida siihen sano
ja ja mielikuvia, jotka suurentavat kokemuksen mer
kitystä muistissa. Kun positiiviset kokemukset saa
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vat näin merkittävämmän roolin 
muistissa, luottamus vapautu
neempaan kokemistapaan kasvaa 
eikä kokemusten vapaa virtaami
nen kirjoittaessa tunnu enää uh
kaavalta. Tällainen työskentely 
saattaa korjata vääristymää, joka 
syntyy ihmisten taipumuksesta sitoa energiaansa tun
neperäisesti uhkaaviiin ja pelkoa herättäviin muistoi
hin ja mielikuviin. 

Kieli sisältää paljon tunteita kuvaavia fraaseja, 
kuten ”iloa rinnassa”, ”perhosia vatsanpohjassa” tai 
”surun murtama”. Nämä fraasit voivat kuitenkin ku
vata usein vain hyvin ahtaasti kenen tahansa ihmi
sen kokemuksia, jotka ovat monimutkaisia erilaisten 
tunnetilojen, tavoitteiden, ajatusten ja havaintojen 
sekoituksia. Terapeuttisessa kirjoittamisessa voidaan 
soveltaa hyvin erilaisia tunnetilojen lähestymista
poja. Voidaan esimerkiksi opetella tunnistamaan ja 
kirjoittamaan ylös omien tunteiden, positiivisten ja 
negatiivisten, fyysisiä reaktioita. Näin mahdollises
ti aikaisemmin tunnistamattomiksi jääneet vihjeet 
tunnetiloista tulevat tietoisemmiksi ja oma kokemis
tapa hahmottuu. Ihminen voi alkaa kuvailemaan, mil
tä tunne tuntuu hänen kehossaan, milloin hän tuntee 
sitä, mitä hän on tehnyt tai mitä on tapahtunut ennen 

kun tunne tulee. Tunteista ja nii
den syntymekanismeista voi si
ten tulla tietoisemmaksi. Näin 
mahdollistuu oman ja toisten 
tunnistava reagoiminen todel
lisiksi muuttuneisiin, aiemmin 
epämääräisiin ja piiloon jäänei

siin tunteisiin. Tunnistetuksi tuleminen ja varsinkin 
myötätunto ovat itsessään tunteiden ja ilmaisun vir
taamista edistäviä voimia. Tietoiseksi tuleminen mah
dollistaa siis tunteisiin reagoimisen sekä toimimisen 
sen eteen, että löydettäisi tunteiden ja tekojen toivot
tu tasapaino. 

Yksilö voi myös löytää kirjoittamisharjoituksista 
jatkuvasti elämäänsä laajentavia ja tasapainoittavia 
keinoja. Muun muassa Julia Cameronin kirjoittamassa 
kirjassa Tyhjän paperin nautinto on runsaasti myös oi
valtavia kirjoitusterapeuttisia kirjoittamisharjoituk
sia. Kirjoittaminen saattaa jäädä yksilön elämään te
rapian jälkeenkin vaikeita tunteita tasapainoittavaksi 
välineeksi, avartamalla vaihtoehtoisia tapoja nähdä 
asioita ja lisäämällä elämään turvallisuudentunnetta 
sekä luomisen iloa. 

Hanna Jäkälä
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Kuntasektorin psykologien  
uusista palkkaohjeista

Ja Upsyn järjestövalmiuskuulumisia

 P sykologiliitto järjesti yh
teistyössä Upsyn ja Hep
syn kanssa kuntasekto

rilla työskenteleville jäsenilleen 
tiedotus ja keskustelutilaisuuden 
26.2.2008 Helsingissä hotelli Art
hurissa. Paikalla oli ilahdutta
va määrä psykologeja ja johtavia 
psykologeja. Tilaisuuden vetivät 
Psykologiliiton puheenjohtaja Tuo
mo Tikkanen sekä kuntasektorin 
järjestöpäällikkö, JUKOn luotta
musmies/HUS Max Ervast. Lisäksi 
Helsingin kaupungilla JUKOn pää
luottamusmiehenä toimiva Rit
va Kalenius puhui tilaisuudessa. 
Saimme tilaisuudessa muun muas
sa kattavan kuvan siitä, millaisten 
vaiheiden kautta kuntapsykolo
gien palkkauksessa on päädytty 
nykytilanteeseen eli siirtymiseen 
KVTES:n hinnoittelun ulkopuoli
seksi ryhmäksi. 

Kaikki kuntasektorilla työs
kentelevät psykologit siirtyvät 
kunnan yleisen virka ja työehto
sopimuksen (KVTES) hinnoitte
lun ulkopuolelle 1.3.2008. Tämän 
seurauksena psykologien palkas
ta sopiminen ja neuvotteleminen 
muuttuvat aiempaa vapaammaksi. 
Hinnoittelun ulkopuolellakin psy
kologeja koskevat kuitenkin edel
leen kaikki KVTES:n palkkausta ja 

työehtoja koskevat määräykset. Samoin palkka mää
räytyy entistä painavammin työn vaativuuden sekä 
muiden KVTES:ssä mainittujen seikkojen perustella.

KVTES:n palkkaluvun 5. pykälän mukaan työn
antajan tulee huolehtia siitä, että palkkahinnoittelun 
ulkopuolisten tehtäväkohtaiset palkat ovat oikeassa 
suhteessa niihin palkkahinnoittelun palkkaryhmiin 
kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen kanssa, joita 
voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää jonkinlai
sena viiteryhmänä. Terveys, sosiaali ja opetustoi
messa viiteryhmänä voidaan käyttää esimerkiksi sai
raaloiden, terveyskeskusten, kouluterveydenhuollon 
ja kasvatus ja perheneuvoloiden lääkärien tehtävä
kohtaisia palkkoja. 

Psykologiliitto on laatinut suositukset kuntasek
torin psykologien tehtäväkohtaisiksi vähimmäispal
koiksi vuodelle 2008. Suositukset perustuvat liiton 
syksyllä 2007 tekemään palkkatutkimukseen. Tutki
muksesta kävi ilmi, että vaikka psykologien työn vaa
tivuus oli arvioitu usein asianmukaisesti, sitä ei ollut 
huomioitu riittävästi palkoissa. Kuntasektorilla työs
kentelevien psykologien tehtäväkohtainen palkka oli 
joulukuussa 2007 keskimäärin 2717 euroa kuussa. 

Psykologiliiton jäsenille lähetetty palkkaopas on 
tarkoitettu sekä psykologeille itselleen että psykolo
gien esimiehille ja JUKOn luottamusmiehille. Psyko
logit voivat pyytää liiton toimistosta lisää oppaita, 
jotka he voivat antaa omalle esimiehelleen tai muille 
palkasta neuvotteleville ja päättäville henkilöille kun
nassa tai kuntayhtymässä.

KVTES:n hinnoittelun ulkopuolelle siirtymisen 
jälkeen on entistä tärkeämpää verkostoitua ja olla sel
villä palkkauksen kehittymisestä esimerkiksi alueelli
sesti sekä eri toimialoilla. Psykologiliitto jatkaa palk
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katilanteen seuraamista muun 
muassa vuosittaisilla palkkatut
kimuksillaan ja tekee alueellista 
palkkatiedotusta yhteistyössä pai
kallisyhdistysten kanssa. Samoin 
on tärkeää panostaa opiskelijoiden 
ja nuorten psykologien tiedottami
seen, jotta heillä on käytössään tie
toa ja neuvottelutaitoa ensimmäi
siä työsuhteita solmiessaan. 

Uudenmaan psykologiyhdis
tyksen alueella on nyt koottuna 
järjestövalmiusverkosto, joka toi

valokuvanäyttely  
Toivon siemeniä, pelon siemeniä

40 vuotta miehitystä palestiinalaisalueilla

3-18.5.2008 arkisin 8-20, lauantaisin 10-16.
Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa 

 
Näyttelyn esittely maanantaina 5.5. 2008 klo 18, psykologi Sirkku Kivistö

 
Toivon siemeniä, pelon siemeniä valokuvanäyttely vie kuvamatkalle Israeliin ja palestiinalaisalueille, 

missä miehityksen todellisuus on ollut läsnä yli 40 vuotta. Libanonin palestiinalaisleireillä toivo oikeu
denmukaisesta ratkaisusta elää sitkeästi.

 
Onko miehityksen keskeltä vielä löydettävissä toivon siemen?

 
Silminnäkijöinä alueella ovat olleet mm. suomalaiset kuvaajat Carina Appel, Laura Junka,  

Sami Kero, Petteri Kokkonen, Tapio Kujala, Mikko Louhivuori, Leena Saraste ja Rauli Virtanen.  
Libanonin palestiinalaisleirien kuvaaja on psykologi Kirsti Palonen. 

 
Näyttelyn järjestävät Kirkon Ulkomaanapu, Amnesty Internationalin Suomen osasto ja  

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry.
 

vastuu.fi/libanon
www.kua.fi

www.amnesty.fi

mii sopimuskauden aikana myös 
palkkaasioiden edistämiseksi. 
Kaikissa yli viiden psykologin työ
paikoissa on nimettynä yhteys
henkilö, joka päivittää osaltaan 
tietoja muuttuneista vakansseista 
ja niiden haltijoista. Lisäksi on ni
metty alueellinen järjestövalmius
työryhmä, jossa on mukana Upsyn 
puheenjohtaja, järjestövalmius
vastaava sekä Uudenmaan alueen 
suurten kuntatyönantajien osalta 
yhteyshenkilöitä. Yhteystietomme 

ovat luettavissa yhdistyksen netti
sivuilla www.upsy.psyli.fi, ota roh
keasti yhteyttä palkkaukseen liit
tyvissä kysymyksissä!

Asta Järvinen
Upsyn järjestövalmiusvastaava 

asta.jarvinen@vuolake.fi 
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Osoitteenmuutokset
Kun vaihdat työpaikkaa tai  

muutat, ilmoita siitä  
Psykologiliittoon osoit teeseen 

Suomen Psykologiliitto
Jäsensihteeri Tarja Koivuniemi 

Bulevardi 30 B 3
00120 HELSINKI

tarja.koivuniemi@psyli.fi

Muutosilmoituksen voit tehdä myös  
kätevästi internetissä liiton kotisivuilla 

osoitteessa  
http://www.psyli.fi > jäsenyys.

Liiton kotisivut osoitteessa http://www.psyli.fi jäsenille tarkoitettua ammatillista, ammattieettistä ja 
edunvalvontaan liittyvää tietoa. Katso myös UPSY:n omat kotisivut http://www.upsy.psyli.fi.

Uudenmaan psykologiyhdistys ry:n jäsenlehti | Nylands Psykologförening r. f.


