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PAIKKA:

Karjala-talo, Käpylänkuja 1, Helsinki

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Merja-Maaria Turunen.
4. Kokouksen sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Reija Latva.
5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Mäkelä ja Jaana Erkkilä.
6. Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
7. Toimintakertomus 2010
Toimintakertomus on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 2.5.11. Kokouksessa
käytiin läpi vuoden 2010 toimintakertomus. Toimintakertomus hyväksyttiin.
8. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto
Tilintarkastaja Reima Santala on tarkastanut Pirpanan tilit ja on antanut lausunnon
johtokunnalle. Kokouksessa käytiin läpi tasekirja vuodelta 2010, josta ei löytynyt
huomautettavaa. Hyväksyttiin tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunto.

Kyseessä on alijäämäinen tilinpäätös, mutta yhdistyksen talous on vakaa. Jatkossa
jäsenmaksujen perintään tulisi kiinnittää enemmän huomiota yhdessä Codecon
Oy:n kanssa. Alijäämäinen tilinpäätös selittyy sillä, että jäsenille tarjottiin ilmainen
Leipzig-buffee koulutus 27.9.2010.
9. Vuoden 2010 tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja
puheenjohtajalle
Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Mäkelä kohdan 9 ajaksi. Vuosikokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja puheenjohtajalle.
10. Toimintasuunnitelma 2011
Kokouksessa keskusteltiin johtokunnan ehdottamasta vuoden 2011
toimintasuunnitelmasta. Ensi syksyn koulutuspäivä pyritään järjestämään
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Koulutuksen aiheeksi on alustavasti suunniteltu
isovanhemmuuteen liittyvää teema. Johtokunta harkitsee myös mahdollisuutta
liittää koulutuksen yhteyteen samaan aiheeseen liittyvä yleisöluento.
Kokouksessa keskusteltiin Pirpanan nettisivuista. Johtokunnan toivottiin miettivän,
että onko sivujen kautta mahdollista saada aikaan aktiivisempaa keskustelua
jäsenten välille.
Kokouksessa sovittiin myös, että johtokunta jatkaa jäsenille suunnattavan
koulutustarjonnan lisäämisen suunnittelua. Yhtenä ehdotuksena oli jonkinlaisen
pienten lasten mielenterveystyön ammatillisen pätevöitymisen koulutusohjelma.
Vastaavanlainen ohjelma on käytössä yhdysvalloissa, menetelmä kuvattu Infant
Mental Health Journal 2009, vol 30(6).
Pirpanan sivuille voisi olla hyvä myös koota henkilölista varhaisen
vuorovaikutuksen kouluttajista ja työnohjaajista. Johtokunta selvittää myös
mahdollisuutta järjestää Pirpanan jäsenille suuntautuvaa terapiakoulutuspäivää.
Seuraavaan vuosikokoukseen kutsutaan KELA:n edustajat alustamaan pienten
lasten psykoterapiakoulutuksen nykytilasta.
Pirpanan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 hyväksyttiin kokouksessa tehtyjen
lisäysten jälkeen.
11. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Kokouksessa päätettiin vuoden 2011 jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on jatkossa 25
eurossa.
12. Johtokunnan jäsenten muutokset

Johtokunnasta on erovuorossa Sirpa Kumpuniemi, Anna Suutarla ja Merja-Maaria
Turunen. Heistä Anna Suutarla ja Sirpa Kumpuniemi haluavat lopettaa
johtokuntatyöskentelyn. Heidän tilalleen johtokunnan uusiksi jäseniksi ehdotetaan
th Tuija Jouhkia Helsingistä ja th Kaisa Humaljokea Vantaalta. Ehdotetut henkilöt
hyväksyttiin kokouksessa johtokuntaan. Merja-Maaria Turunen jatkaa johtokunta
työskentely seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Tilintarkastajana jatkaa Reima Santala ja varatilintarkastajana jatkaa Jaana Erkkilä.
14. Uusien yhdistyksen jäsenten hyväksyminen
Viime vuosikokouksen jälkeen Pirpanan jäsenyyttä on hakenut 49 henkilöä, joiden
nimet löytyvät pöytäkirjan liitteestä. Henkilöt hyväksyttiin Pirpanan jäseniksi.
Kahdeksalle jäsenelle on heidän pyynnöstään myönnetty ero.
15. Muut asiat
Kokouksessa käytiin keskustelua vuoden 2011 budjetista.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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