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Terveiset puheenjohtajaltanne
Hyvät Pirpanalaiset,
Kesäiset terveiset teille kaikille Tampereelta! Viime päivien lämpimät kesäpäivät ovat tuoneet
mukavasti kesäistä tunnelmaa.
Ensi viikolla siirrymme vähän viileämpiin maisemiin kun WAIMH:in (World Association for Infant
Mental Health) 14. maailmankongressi alkaa Edinburghissa lauantaina 18.6.2014. Suomalaisia on
taas lähdössä kongressiin suuri joukko, viimeisimmän tiedon mukaan noin 90 henkilöä. Suomalaisia
esittäjiä on myös kongressissa paljon kertomassa suomalaisesta pienten lasten mielenterveystyöstä.
Kongressiohjelma näyttää mielenkiintoiselta, joten kongressiin lähtijöille on tulossa
mielenkiintoiset ja antoisat kongressipäivät.
Pirpanan jäsenistä vain pieni osa pääsee lähtemään Edinburghiin. Niille, jotka eivät tällä kertaa
pääse mukaan ja miksei myös kongressimatkalaisille Pirpana järjestää perinteisen kongressi-buffet
koulutuspäivän pe12.9.2014 Helsingissä. Koulutuspäivään pyydetään mukaan useampi suomalainen
kongressiesittäjä. Myös WAIMH:in toiminnanjohtaja Pälvi Kaukonen tulee koulutuspäiville
kertomaan teille kaikille Pirpanan emoyhdistyksen terveisiä ja kuulumisia. Merkitkää päivämäärä
varatuksi jo kalenteriinne. Tarkemman ohjelman lähetämme teille elokuun alkupuolella.
Pirpanan kevätkoulutuspäivä ”Näkökulmia monikulttuuriseen vauvaperhetyöhön” pidettiin
20.5.2014 Vantaalla. Kiitos kaikille kouluttajille ja koulutukseen osallistuneille mielenkiintoisesta
ja antoisasta koulutuspäivästä. Yhdistyksemme sihteeri Liisa on laittanut koulutuspäivän luennot
yhdistyksen nettisivuilta. Jos et päässyt mukaan koulutukseen, niin kannattaa käydä vilkaisemassa
esityksiä yhdistyksen nettisuvuilla.
Toukokuussa yhdistyksen kevätkoulutuspäivän jälkeen pidettiin yhdistyksen vuosikokous.
Vuosikokous kokoontui pienellä mutta innokkaalla osanottajaporukalla ja kokouksessa syntyi
vilkasta keskustelua yhdistyksen asioita. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille! Pirpanan
johtokunnasta oli tällä kertaa erovuorossa Kirsti Waris-Hermansson ja Anne Lukkarila.
Vuosikokouksessa valittiin kaksi uutta jäsentä yhdistyksen johtokuntaan vastaava sosiaalityöntekijä
Maija Halonen Turusta ja psykologi Erica Helander Vantaalta. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Liisa
Alarto, joten tulette jatkossakin saamaan Liisalta yhdistyksen asioihin liittyvää postia.
Vuosikokouksessa päädyimme pitämään yhdistyksen jäsenmaksun 25 euroa vuodessa. Jäsenmaksut
postitettiin teille kesäkuun alussa. Viime vuonna saimme kerättyä lähes kaikkien jäsenten
jäsenmaksut ja toivommr, että myös tänä vuonna jäsenmaksujen kerääminen onnistuisi yhtä hyvin.
Jäsenmaksut kun ovat yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeä tulonlähde ja niiden avulla voimme
jatkossakin järjestää teille mielenkiintoisia ja mahdollisimman edullisia koulutuksia.
Mukavaa ja rentouttavaa kesää teille kaikille ja nähdään syyskuussa!
Reija Latva
Pirpana ry:n puheenjohtaja

