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Hyvät Pirpanalaiset,
kevättä alkaa olla jo ilmassa. Päivät ovat pidenneet ja viime päivinä aurinkokin on jo pilkahtanut
mukavasti pilven takaa. Ne vähäisetkin lumet, joista Tampereen seudulla saimme tänä talvena
nauttia, ovat sulaneet ja ”lätäkköpäivät” ovat alkaneet. Äidin näkökulmasta lätäkköpäivät ovat
kuravaatteiden pukemista ja pyykinpesua, mutta kaksivuotiaan silmin piha on täynnä mitä
mielenkiintoisimpia lätäköitä hypittäväksi. Siis kevättä rinnassa, mennään koti kesää…
Kevät tuo mukanaan myös Pirpanan kevätkoulutuspäivän, joka pidetään perjantaina 9.5.2014
Vantaalla Myyrmäen sosiaali- ja terveysaseman tiloissa. Koulutuspäivän aiheena on ”Näkökulmia
monikulttuuriseen vauvaperhetyöhön”.
Olemme saaneet mukaan päivään mielenkiintoisia
luennoitsijoita kertomaan teille sekä aiheeseen liittyvää uusinta tutkimustietoa että käytännön
kokemuksia ja näkökulmia monikulttuurisista vauvaperheistä ja heidän kanssaan työskentelystä.
Ohjelma on valmiina ja lähetetään teille lähiaikoina, joten tarkkailkaa postianne.
Kevätkoulutuspäivän jälkeen pidetään yhdistyksen vuosikokous. Tervetuloa mukaan
koulutuspäivään ja vuosikokoukseen!
Ensi kesänä järjestetään WAIMH:in maailman kongressi 14.6 - 18.6.2014 Edinburghissa
Englannissa. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä innostuu lähtemään mukaan kuulemaan
pienten lasten mielenterveystyön tämän hetken tuulia. Luvassa on mielenkiintoisia luentoja ja ennen
kaikkea mahdollisuus tavata kollegoita eri puolilta maailmaa. Kongressin ohjelmaa voit käydä
katsomassa osoitteessa http://waimhcongress.org. Kongressiin voi ilmoittautua 11.6.2014 saakka,
mutta halvemman osallistumismaksun viimeinen ilmoittautumispäivä on reilun viikon kuluttua
17.3.2014. Edinburghissa Pirpana järjestää suomalaisen illan, kuten olemme järjestäneet niin monen
muunkin WAIMH -kongressin yhteydessä. Tarkoitus on viettää yhdessä iltaa hyvän ruuan ja seuran
parissa. Suomalaisen illan ajankohdasta lähetämme lisätietoa loppukeväästä kongressiin
ilmoittautuneille.
Syksyllä Pirpana järjestää Edinburgh -buffee koulutuksen, johon pyrimme saamaan mukaan
mahdollisimman monta kongressissa suomalaisesittäjää, jotta myös kaikki te, jotka ette tällä kertaa
pääse lähtemään mukaan Edinburghiin, pääsette kuulemaan suomalaistutkijoiden ja kliinikoiden
mielenkiintoisia esityksiä.
Vielä lopuksi ennakkotietona, että syksyn aikana yhdistyksen johtokunnan on tarkoitus tehdä
jäsenkysely, jossa teillä kaikilla on mahdollisuus saada äänenne kuuluviin liittyen yhdistyksen
toimintaan. Toki jo ennen jäsenkyselyä, otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja ideoita
Pirpanan toiminnasta. Näitä voitte lähettää sähköpostitse joko suoraan minulle ja tai sihteerillemme
Liisa Alartolle (reija.latva@pirpana.fi tai liisa.alarto@pirpana.fi ).
Iloista kevään jatkoa teille kaikille ja nähdään toukokuussa!
Reija Latva
Pirpana ry:n puheenjohtaja

