PIRPANA RY (Finnish Association for Infant Mental Health)
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Toimintavuosi 2010 oli yhdistyksen 13. toimintavuosi
Johtokunnan muodostivat Merja-Maaria Turunen (puheenjohtaja), Tuija Fontell
(taloudenhoitaja), Reija Latva (sihteeri), Anna Suutarla (nettivastaava), Kirsti
Waris-Hermansson, Sirpa Kumpuniemi ja Liisa Alarto.
Toimintavuoden aikana johtokunta piti kymmenen kokousta.
Vuoden 2010 aikana lähetettiin yksi sähköinen jäsenkirje. Jäsenkirje on
julkaistu myös yhdistyksen verkkosivuilla.

Järjestetyt koulutukset
Kevään 2010 koulutustapahtuma pidettiin Helsingissä Karjalatalolla 7.5.2010.
Koulutuksen aiheena ”Tule Tule Hyvä Mieli – pikkulasten emotionaalisten
tarpeiden huomioiminen päivähoidossa”. Koulutus järjestettiin yhdessä Helsingin
sosiaaliviraston kanssa. Koulutukseen osallistui 72 henkeä. Koulutuspäivien
osallistumismaksu oli Pirpanan jäsenille 50 € ja ei-jäsenille 100€. Ohjelma
liitteenä.
Syksyn 2010 koulutustapahtuma Leipzig - buffet, jossa ohjelma koostui kesäkuussa
WAIMH:n Leipzigin maailmankongressissa pidetyistä suomalaista esitykstä.
Koulutukseen osallistui 65 jäsentä. Koulutus pidettiin SAS Radisson Blu
hotellissa ja se oli jäsenille maksuton. Ohjelma Liitteenä.

Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 7.5.2010 Karjala-talossa kevätkoulutuspäivän
jälkeen.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin Pirpanan sääntömuutos, jossa muutettiin
vuosikokouksen koolle kutsumistapaa sekä tilintarkastajien määrää käsitteleviä
kohtia. Jatkossa johtokunta toimittaa kutsun tammi-toukokuussa järjestettävään
vuosikokouksen viimeistään 30vrk ennen kokousta sähköpostitse. Kokouskutsu
julkaistaan myös yhdistyksen nettisivuilla. Vuosikokouksessa valitaan vuosittain
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastaja vastaa yhdistyksen
tilintarkastuksesta ja antaa tilintarkastuslausuntonsa yhdistykselle
vuosikokouksessa.
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa olivat Tuija Fontell ja Reija Latva, jotka
molemmat halusivat jatkaa johtokuntatyöskentelyä. Psykologi Anna-Liisa Linnala
anoi eroa johtokunta työskentelystä ja hänen tilalleen johtokuntaan valittiin
Liisa Alarto.
Vuosikokouksessa Pirpanan jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 25 €.
Yhdistykseen hyväksyttiin uusia jäseniä 18 ja ero myönnettiin kahdelle
jäsenelle. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 273.
Vuoden 2010 jäsenmaksujen keräämisessä on ollut viivettä johtuen Codecon Oy:n
työvoimatilanteesta. Codecon oy on myöntänyt, ett jäsenmaksujen keräämisviive on
ollut heistä johtuvaa, niin tämän vuoksi he eivät perineet maksua toiminnastaan
vuodelta 2010.
Johtokunnalle myönnettiin vuosikokouksessa tili- ja vastuuvapaus.

Yhdistyksen toiminnan taloudellinen pohja on vakaa. Käytännön talousasioita on
vuoden 2010 aikana hoitanut tilitoimisto Codecon, joka myös ylläpitää
yhdistyksen jäsenrekisteriä ja huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä.

Muu toiminta
Yhdistys on jäsenenä järjestöjen perustamaan Mielenterveyspoolissa, jonka tekemä
vetoomus ojennettiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle.
WAIMH:in 12. maailman kongressi järjestettiin kesäkuussa 2010 Leipzigissa
Saksassa. Yhdistyksen puolesta kongressiin osallistuivat puheenjohtaja MerjaMaaria Turunen ja sihteeri Sirpa Kumpuniemi. Lisäksi kongressiin osallistui
useita yhdistyksen jäseniä.
Lokakuussa 2010 tehtiin suositus Pietarilaisen Center of Parents ”Podsolnukh”
pohjoismaiseen apurahahakemukseen.

