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Tampereella 8.2.2015

Hyvät Pirpanalaiset,
talviset terveiset Tampereelta. Viime viikkoina olemme saaneet nauttia Tampereella lumesta,
liukkaista pulkkamäistä ja hyvistä hiihtokeleistä. Talvisten tunnelmien keskellä on mukava
muistella viime syksyn koulutusta sekä suunnata ajatuksia kevääseen ja tuleviin koulutuksiin.
Viime syyskuussa pidimme ”Edinburgh -buffee” koulutuspäivän, jonka aikana saimme kuulla mm.
lapsuudessaan traumatisoituneiden vanhempien ryhmähoidosta, kokemuksia Play picnic
menetelmän käytöstä syömisongelmaisten lasten hoidossa ja PICCOLO -menetelmän käytöstä
varhaisen vuorovaikutuksen arvioinnissa. Koulutus oli varsin mielenkiintoinen ja onnistunut.
Kiitokset vielä kaikille luennoitsijoille ja koulutuspäivään osallistuneille! Seuraava WAIMH:in
kongressi pidetään Prahassa 29.5 - 2.6.2016. Kongressin aiheena on “Infant Mental Health in a
rapidly changing world: Conflict, adversity and resilience”. Kongressista tulee varmasti taas
mielenkiintoinen, joten toivottavasti mahdollisimman moni teistä innostuu lähtemään mukaan.
Lisää tietoa tulevasta kongressista ja monesta muustakin mielenkiintoisesta aiheeseen liittyvästä
asioista löydätte WAIMH:in nettisivuilta www.waimh.org.
Ennen ensivuoden kongressia ehtii kotimaassa olemaan vielä monia mielenkiintoisia koulutuksia.
Pirpana järjestää keväällä ja syksyllä kolutunpäivät, joiden teemana on raskausajan työskentely ja
varhaisen vuorovaikutuksen hoitoon liittyvät näkökulmat. Lisäksi pyrimme antamaan teille tietoa
myös muista pienten lasten mielenterveystyöhön liittyvistä koulutuksista. Tarkkailkaa postianne tai
käykää vilkaisemassa Pirpanan nettisivuilla olevia tulevien koulutusten ilmoituksia.
Pirpanan kevään koulutuspäivä pidetään maanantaina 11.5.2015 Helsingin Kampin Radisson Blu
Hotellin koulutustiloissa. Koulutuspäivän aiheena on ”Katse kohtuvauvaan - näkökulmia
raskausajan työskentelyyn”. Päivän aikana kuulette näkökulmia äitien ja isien kanssa työskentelystä
odotusaikana
sekä
ultraäänen
ja
raskauspäiväkirjan
hyödyntämisestä
raskausajan
mielikuvatyöskentelyn tukemisessa. Ohjelma lähetetään teille maalikuun alussa ja samalla
avaamme ilmoittautumisen koulutuspäivään nettisivuillamme. Koulutuspäivän jälkeen pidetään taas
yhdistyksen vuosikokous. Tervetuloa mukaan sekä koulutuspäivään että vuosikokoukseen!
Myös syksyn koulutuspäivän ohjelma on jo valmistumassa. Varhaisen vuorovaikutuksen
psykoterapeutit Elina Savonlahti ja Marja Sarkkinen ovat luvanneet tulla pitämään Pirpanalaisille
syksyn koulutuspäivän varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapiasta. Koulutuspäivän ajankohta
tulee olemaan syys – lokakuussa, tiedotamme teitä syksyn koulutuspäivän ajankohdasta viimeistään
toukokuussa.
Mukavaa talven jatkoa teille kaikille ja nähdään toukokuussa!
Reija Latva
Pirpana ry:n puheenjohtaja

Johtokunta esittäytyy, vuorossa vastaava sosiaalityöntekijä Maija Halonen
Hei pirpanalaiset!
Nimeni on Maija Halonen ja olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineenani olen
opiskellut kehityspsykologiaa. Lisäksi olen opiskellut myös sosiaalityöntekijän pätevyyden.
Työurallani olen toiminut sosiaalityöntekijänä kasvatus- ja perheneuvolassa, koulukuraattorina ja
lastensuojelussa sekä projektipäällikkönä järjestö- ja kuntasektorilla. Projekteissa olen kehityttänyt
ennaltaehkäiseviä perhepalveluja Turun ympäristökunnissa. Nykyisessä tehtävässäni, vastaavana
sosiaalityöntekijänä Turun ensi- ja turvakoti ry:n avopalveluyksikkö Oliviassa, olen toiminut
elokuusta 2006 lähtien. Olivia kuuluu valtakunnalliseen Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni®hoitojärjestelmään, joka tarjoaa vauvalähtöistä päihdekuntoutusta päihteitä käyttäville odottaville
äideille ja pikkulapsiperheille. Oliviassa käytetään mentalisaatiopohjaista työotetta
pikkulapsiperheiden vuorovaikutushoidossa. Omaa ammattitaitoani olen vahvistanut käymällä
vuorovaikutuksen arviointiin ja hoitoon liittyvät CARE-index, WMCI (Working model Child
Interview), videoavusteinen perheohjaus (VHT/VIG) ja MIM-menetelmäkoulutukset.
Maija Halonen

