Sauvossa helmikuun 18. päivänä 2007
Helmikuinen tervehdys teille kaikille!
Kirjoitan teille vuorollani johtokunnan jäsenen ominaisuudessa tätä jäsenkirjettä –
uutena johtokuntalaisena huomaan erityisesti havahtuneeni siihen, mistä
yhdistyksen toiminta rakentuu. Voiko yhdistys olla elinvoimainen, jos toiminta
rakentuu pitkälti johtokunnan suunnitelmista ja ideoista?
Meillä on kasvava jäsenmäärä – mutta miten tavallisesta jäsenestä voi tulla
yhdistykseen voimavara? Miten yhdistyksestä tulee yhteinen ja vaikuttaja?
Elämme aikaa, jolloin vauvan ja vanhemman suhteen tukemista ymmärretään
suhteellisen laajasti - koulutusta näistä kysymyksistä on tarjolla myös enemmän kuin
koskaan ennen; kaikkeen ei ehdi enää mukaan, vaikka haluaisikin.
Tässä mielessä eletään siis hyviä aikoja. Onko tämä vauvaperhetyöskentelyn
vakiintuminen Suomessa ja kouluttautumisen runsaus osaltaan myös
vaikuttamassa siihen, mihin Pirpanaa tarvitaan – eri aikoina yhdistyksen rooli
muotoutuu ympäröivän maailman ja mahdollisuuksien mukaan.
Olisiko nyt aika koota Pipana-väki alueellisesti yhteen? Tosi asiahan on, että
yhdistys ei itsestään tee mitään, tekemiseen tarvitaan aina ihmisiä, aktiivisia
toimijoita. Sinikka Mäkelä herätteli viime kirjeessä meitä kaikkia pohtimaan, mihin
tätä yhdistystä tarvitaan ja mihin suuntaan kehitystä toivotaan. Yksi tapa koota
ihmiset jakamaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan, on alueellinen toiminta –
Voisiko tämä olla Pirpanan toiminnan kivijalka? Yhdistys voisikin olla kanava
vauvaväelle kokoontua yhteen, miettiä oman alueen kysymyksiä ja vaikuttamisen
kohtia – jakaa iloja ja onnistumisia, pettymyksiä ja vastoinkäymisiä….
Herättelen tässä vaiheessa teitä kaikkia miettimään omaa aluettanne – miten
laajasti yhteistyötä vauvaväen kesken toteutuu, olisitko Sinä kiinnostunut
kokoamaan Pirpanat yhteen? Alueellisen toiminnan mallit voivat olla monenlaisia –
yhdessä opiskelua, suunnittelua, jakamista, voimia arkeen tuovaa yhteistä
tekemistä… esim. Varsinais-Suomen alueella Pirpana-vauvaverkosto kokoontuu
noin 4-5 kertaa vuodessa, se on yhteisesti koettu hyvänä ja mahdollisena.
Mitkä olisivat Pirpanan aluetoiminnan alueet? Pääkaupunkiseutu, Keski-Suomi,
Pohjanmaa, Tampereen seutu, Itä-Suomi, Lappi, Oulun seutu, entä muut?
Koska aluetoiminta voi rakentua vain oman alueensa aktiivisten ihmisten
tekemänä, ehdotankin, että Sinä, joka innostut tästä ajatuksesta, ottaisit yhteyttä
minuun – lähtisimme hahmottelemaan Pirpana-yhdistykselle alueellisia
yhdyshenkilöitä, jotka omalla alueellaan voisivat olla koolle kutsujina alueelliselle
toiminnalle. Jokaisen alueen intressit voivat olla hyvinkin erilaisia ja niin tulee ollakin.
Pirpana yhdistyksen sisällä voisi toimia yhteistyöverkosto myös näiden alueellisten
yhdyshenkilöiden muodossa – voisimme tavata esim. syksyllä 2007 Pirpanan 10vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä ja pohtia aluetoiminnan kehittämistä silloin
yhdessä vielä tarkemmin?

Odotan innostuksella, keitä te olette – henkilöt, jotka haluavat lähteä
vahvistamaan Pirpanaa koko Suomen alueella toimivaksi ruohonjuuritason
aktiiviseksi yhdistykseksi….
Ottakaa yhteyttä sähköpostitse vaikkapa suoraan osoitteella
saara.jaskari@turunensi-jaturvakotiry.fi
Aluetoiminnasta voisi myös herätellä keskustelua Pirpana-sivujen keskustelupalstan
kautta – siellä voisi kuulostella eri alueiden intressejä – kuka ehtii ensin avaamaan
keskustelun???

”Ajattelen käsiäsi, äiti.
Niillä sinä olet kantanut minua. Olet kylvettänyt,
kuivannut, pukenut, syöttänyt, saatellut uneen.
Minussa on sinun kosketuksesi. Vaikka ihoni
solukko uusiutuu, sinun kosketuksesi säilyy
minussa. Iho välittää kättesi sanoman sisimpääni.”
- Tytti Issakainen -

Tämä Tytti Issakaisen runo puhuttelee minua erityisesti tänään - päivänä, jolloin
oma äitini täyttäisi 70- vuotta, jos eläisi. Oman äidin – läsnä olevan tai
edesmenneen - muistojen äärellä voi jokainen meistä pohtia sitä, miten erityiset
ihmiset meihin jättävät jälkensä ja miten he meissä elävät. Varhaiset siteet ovat
mielen tasolla läsnä jokaisessa elämän kohdassa…
Hyvää mieltä ja kevään valoa kaikille teille!
Lämpimin terveisin Saara Jaskari

ps. muistathan merkitä kalenteriisi Pirpanan kevätkoulutuksen Ahvenmaalla
toukokuussa!!!!

