Hyvät Pirpanan jäsenet!

Syysterveiset teille kaikille, kauniin kesän jälkeen on syksykin hemmotellut auringolla ja lämmöllä.
Sieniäkin on nyt metsissä runsaasti – sinne vain kaikki rentoutumaan ja nauttimaan syksystä.
Pirpanan vuosikokous pidettiin 2.5.2011 koulutuspäivien päätteeksi Karjala- talolla. Jäsenmaksu on
edelleen 25 €, muistathan maksaa sen, kun posti tuo maksulapun sinulle. Jäsenmaksut ovat toimintamme kannalta hyvin tärkeät. Vuosikokouksessa olivat erovuorossa Sirpa Kumpuniemi, Anna Suutarla ja Merja-Maaria Turunen. Sirpa ja Anna halusivat jo irrottautua ja minä lupasin jatkaa, jotta
ehditään rauhassa löytää uusi puheenjohtaja ensi vuosikokoukseen. Johtokunta on kokonaisuudessaan:
Merja-Maaria Turunen pj., Reija Latva sihteeri, Tuija Fontell taloudenhoitaja ja varapj, Kirsti Hermansson, Liisa Alarto ja uusina johtokunnan jäseninä Tuija Jouhki Helsingistä ja Kaisa Humaljoki
Vantaalta. Yhdistyksen tilintarkastajana jatkaa Reima Santala.
Keväällä minulla oli ilo osallistua Pohjoismaisen sisaryhdistyksemme NFSU:n 20vuotisjuhlakonferenssiin Kööpenhaminassa. Victoria gårdenin Margareta Brodenin ja tanskalaisen
alamme pioneerin Lene Lierin kanssa muistelimme, miten paljon on tapahtunut 20 vuoden aikana.
Toisaalta myös muualla kuin meillä monet organisaatiouudistukset ovat myös syöneet hyvin toimiviakin yksiköitä, joiden työlle ei sitten ole ollut jatkuvuutta. Työmme on nyt toisaalta vakiintuneempaa, mutta samalla se kilpailee monien muitten sinänsä tärkeitten palveluiden kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa on Victoria gården joutunut supistamaan yksiköitään. NFSU:n puheenjohtajan,
norjalaisen Vibeke Moen kanssa pohdimme miten voisimme tiivistää yhteistyötä yhdistystemme
välillä. He lupasivat liittää englanninkielisyyttä ohjelmiinsa, jotta Suomesta nekin, joille Ruotsi ei
ole vahva kieli, voisivat osallistua. Seuraava NFSU:n konferenssi on 3. - 4.2.2012 Tukholmassa ja
puhujien joukossa on mm. yhdistyksemme jäsen, WAIMH:n ”kongressivastaava” Kaija Puura
Tampereelta. Tukholmaan on suomalaisten ollut perinteisesti helppo mennä. Kokouksen tiedot tulevat verkkosivuillemme.
Maailman psykiatriyhdistyksen, suuren WPA:n, piirissäkin on tapahtunut liikahduksia. Heillä on
yhdistyksessään sektio Perinatal and Infant Mental Health ja WAIMH:n tuleva presidentti Miri Keren (aloittaa uutena presidenttinä keväällä 2012) edustaa meitä Buenos Airesissa kohta alkavassa
WPA:n kongressissa. Aikuispsykiatria on yksi keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ja siinä meillä
on vielä paljon kehittämistä täällä Suomessakin. Ehkäpä olisi yhteisen koulutuksen paikka yhdistyksellemme?
Ensi keväänä on WAIMH:n 13. maailmankongressi Etelä-Afrikassa Kap - kaupungissa. Kongressi
tulee olemaan mielenkiintoinen sekä tieteelliseltä sisällöltään että eri kulttuurien kohtaamispaikkana. Abstraktien jättöaikaa on jatkettu 15.10.11 asti, joten nyt toimeen! Käykää katsomassa
WAIMH:n kotisivuilla innostavaa kongressiohjelmaa. Matka on kallis, mutta paljon antoisampi
kuin mikään turistimatka. Uskon, että Suomesta tulee ihan mukava ryhmä mukaan edustamaan
meidän laaja-alaista pikkulapsitutkimusta ja monipuolisia palveluitamme.
Pirpanan syyskoulutuspäivät pidetään tänä vuonna 14.11.11 KUOPIOSSA! Vihdoinkin onnistuimme jalkautumaan Helsingin ulkopuolelle. Kuopio on kaunis ja omaleimainen kaupunki. Teemana on Isovanhemmuus ja varhainen vuorovaikutus – ja mummina se on minusta erityisen tärkeä
ja hieno teema. Aihetta lähestytään sekä teorian että käytännön kautta, varmistettu ohjelma tulee
lokakuussa. Varaa tuo päivä kalenteriisi. Professori Kirsti Kumpulainen ja Kaarina Kemppinen toimivat siellä paikallisina järjestäjinä. Kuopio on omaleimainen kaupunki, jossa on aktiivinen yliopis-

to ja monipuolinen lastenpsykiatrinen toiminta. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset tapahtuvat
sitten verkkosivujemme kautta. Puhujien joukossa on mm. psykologi Sinikka Mäkelä ja professori
Airi Hautamäki. Saamme myös kulttuurista näkökulmaa isovanhemmuuteen. Koulutus tapahtuu
Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisessä luentosalissa, jonne mahtuu n. 80 henkeä - ilmoittaudu
siis ajoissa! Ilmoittautuminen tapahtuu Pirpanan verkkosivujen kautta.
Tavataan Kuopiossa!
Merja-Maaria Turunen

