
SIG kokous muistio 2.10.2019 
Teosofinen seura 
Vuorikatu 7 
Helsinki 
 
Läsnä : 
Satu Kaski pj 
Niina Jukkara (sihteeri) 
Janne Matilainen 
Sanna-Kaija Nuotio 
Sirpa Hakkarainen 
Sauli Valkeajärvi 
Minna Lammi 
Minna Toikka (myöhässä) 
Arja Suovesi-Pöysti (Christoff Loosen työnohjauksen jälkeen klo:17) 
poissa: 
Jyrki Tuulari (hallituksen kokouksessa) 
Reetta Aalto-Setälä (hallituksen kokouksessa) 
 
 

1. Satu avasi kokouksen klo: 16.33 
2. Sertifiointitilanne 

Paula lähetti listan SIG:lle. Vastauksia 33. sen mukaan 18 tekemässä sertifikaattia, 9 mahdollisesti ja 
6 ei. 30 käynyt aikuisten koulutuksen ja kuusi lasten. Lasten ja aikuisten koulutukset käyneitä 4. 
Perustason sertifikaatin haluaa 11 ja ylemmän advanced tason 9. 
 
Koordinoidut työnohjaukset olisi toivottavia, Luotteelta ei tule siihen henkilökunnan apua, joten 
muu systeemi olisi suotava. 

  Työnohjaajia: 
Remco Van Der Wijnqaart, 
Marya Galimzyanova, Satu K lähetti kyselyt, miten ovat käytettävissä v 2020. 
Miten Echard Röedigerin ryhmän työnohjaukset ? Ei tietoa sig kokouksessa olleiden kautta. 
Pohdittiin myös, tulisiko olla joku systeemi tai ohjeistus, jonka perustella ohjeistetaan 
työnohjausaikojen valintaa. Esim. maksimimäärät, jotka voi ottaa vuonna 2020 tai jaetaan tasaisesti, 
kun työnohjausaikoja jaetaan?  Päätettiin lähettää vielä kysely, montako ryhmätyönohjaustuntia 
sertifikaatin hakevat tarvitsevat. Minna Lammi lähetti pyynnön Luotteelle. 
 
Lasten ja nuorten työnohjaajana voi käyttää edelleen Christoff Loosea, jos saadaan hänelle kahdelle 
päivälle työnohjattavia. 
 
Marleene Rieken? Minna Toikka toi esiin nimen ja ehdotti työnohjaajaksi 
 
Todettiin myös ,että Minna Toikka ja Satu Kaski ovat ensimmäisinä lähellä sertifikoitumista. 
 

3. Käännöstilanne: Satu K tekemässä käännöstyötä (vuoden lopussa arviolta n. 80% valmiina, siihen 
liittyen esiin nousee kysymys, mihin käännösmateriaalit tuotetaan (ISST:lle ne lähetetään joka 
tapauksessa, mutta kenen käytössä omassa yhdistyksessä)? Velvoitetaanko jäsenistö, joka saa 
materiaalit liittymään ISST:hen, miten ISST suhtautuu jos ei velvoiteta? Tämä selvitettäneen, kun 
käännökset valmiit. 

4. ISST kongressi : Omien esitysten dead line meni 30.9., todettiin, että lähtijöitä ko kongressiin on 
toukokuussa 2020. Pohdittiin myös, kannattaako kysyä jäsenistöltä halukkuudesta lähteä. Päätettiin, 
että tehdään esitys kongressiin vuodelle 2021. 



5. Päätettiin tehdä jäseniltaan ”kepeä” esittely SIG:n toiminnasta. 
6. Toimintasuunnitelmaa: 

- Nettisivut skeematerapiasta yhdistyksen sivulle. Kysytään saako sisällön kirjoittamiseen 
yhdistykseltä tukea. 

    7.   Muut asiat: 
-Skeematerapia work shoppeja tulossa Ouluun. Kouluttajat? 
-Helsingin kaupunki on ostanut skeematerapiakoulutuksen Kimmo Takaselta psykiatrian 
työntekijöille. Miten reagoida tähän.  Onko huolestuttavaa, kun psykiatrian puoli saa 
koulutuksen tietokirjailijalta? Onko yhdistyksen syytä reagoida tähän tekemällä kysely 
suosituksen tarpeesta sos.terveysministeriölle/Valviralle tms? 

 
8. Seuraavan kokouksen ajankohta Jäi sopimatta ajanpuutteen vuoksi (SIG pj ehdottaa emailitse 

seuraavan kokouksen ajankohtaa) 
Kokous päätettiin klo: 17.40, Teosofisen seuran tilanpuutteen vuoksi 

 


