PIRPANA RY (Finnish Association for Infant Mental Health)
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Toimintavuosi 2011 oli yhdistyksen 14. toimintavuosi
Johtokunnan muodostivat Merja-Maaria Turunen (puheenjohtaja), Tuija Fontell
(taloudenhoitaja), Reija Latva (sihteeri), Kaisa Humaljoki (nettivastaava),
Kirsti Waris-Hermansson, Liisa Alarto ja Tuija Jouhki.
Toimintavuoden aikana johtokunta piti sekä keväällä että syksyllä viisi
kokousta. Kevään kokoukset pidettiin Auroran sairaalassa Hyksin
pikkulapsipsykiatrisen vastaanoton tiloissa. Syksyllä kokousten pitopaikaksi
valittiin Helsingin Ravintola lasipalatsin ravintolan kabinettitila, koska
Auroran sairaalan tila ei ollut enää käytössä siellä tehtävän remontin vuoksi.
Vuoden 2011 aikana lähetettiin yksi sähköinen jäsenkirje. Jäsenkirje on
julkaistu myös yhdistyksen verkkosivuilla.

Järjestetyt koulutukset
Kevään 2011 koulutustapahtuma pidettiin Helsingissä Karjalatalolla 2.5.2010.
Koulutuksen aiheena ”Miten vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta hoidetaan pienen
lapsen ja vanhemman välillä – näkökulmia ja työskentelyn malleja vaativaan
pikkulapsiperhetyöhön. Koulutus järjestettiin yhdessä Theraplay - yhdistyksen ja
Helsingin kaupungin kanssa. Koulutukseen osallistui 216 henkeä. Koulutuspäivien
osallistumismaksu oli Pirpanan jäsenille 90 € ja ei-jäsenille 120€. Ohjelma
liitteenä (Liite 1).
Syksyn 2011 koulutustapahtuma pidettiin 14.11.2011 Kuopion lastenpsykiatrian
klinikan luentosalissa Kuopiossa. Koulutuksen aiheena oli ”Pirpanan mummot ja
ukit – isovanhemmuus lapsen kehityksen voimavarana”. Koulutus järjestettiin
yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian klinikan
kanssa. Koulutukseen osallistui 38 henkeä. Koulutuspäivien osallistumismaksu oli
Pirpanan jäsenille 60 euroa ja ei-jäsenille 80 euroa. Ohjelma liitteenä (Liite
2).

Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.5.2011 Karjala-talossa kevätkoulutuspäivän
jälkeen.
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa olivat Merja-Maaria Turunen, Sirpa Kumpuniemi
ja Anna Suutarla. Merja-Maaria Turunen halusi jatkaa työskentelyä johtokunnassa.
Johtokunnasta eroavien jäsenten tilalle johtokuntaan valittiin th Kaisa
Humaljoki Vantaalta ja th Tuija Jouhki Helsingistä.
Vuosikokouksessa Pirpanan jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli jäsenmaksu
oli vuonna 25 € / jäsen. Yhdistykseen hyväksyttiin vuonna 2011 uusia jäseniä 49
ja ero myönnettiin kahdelle jäsenelle. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2011
lopussa 273.
Johtokunnalle myönnettiin vuosikokouksessa tili- ja vastuuvapaus.
Yhdistyksen toiminnan taloudellinen pohja on vakaa. Käytännön talousasioita on
vuoden 2011 aikana hoitanut tilitoimisto Codecon, joka myös ylläpitää
yhdistyksen jäsenrekisteriä ja huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä.

Muu toiminta
Yhdistys on jäsenenä järjestöjen perustamaan Mielenterveyspoolissa.
Kesäkuussa 2011 järjestettiin Euroopan lasten ja nuorisopsykiatria yhdistyksen
kongressi (ESCAP) Helsingissä. Pirpana järjesti kongressivieraille illanvieton
Villa Salinissa su 12.6.2011 klo 18 - 22. Illanviettoon osallistui johtokunnan
jäsenten lisäksi 42 kongressivierasta 14 eri maasta. Illanvieton
osallistumismaksu oli 30 euroa/henkilö. Illanvietossa tarjottiin osallistujille
lämmin ruoka sekä jälkiruoka sisältäen kahvin/teen. Illanvietossa vieraita oli
laulattamassa yhdistyksen tilintarkastaja Reima Santala. Lisäksi ohjelmassa oli
ulkoleikkejä puutarhassa (Liite 3).

