Finnish Association for Infant Mental Health – Pirpana ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Toimintavuosi 2013 oli yhdistyksen 16. toimintavuosi.
Johtokunnan muodostivat keväällä Reija Latva (puheenjohtaja), Liisa Alarto (sihteeri), Kirsti
Waris-Hermansson (varapuheenjohtaja), Kaisa Humaljoki (nettivastaava), Tuija Jouhki
(taloudenhoitaja), Marja Sutela ja Anne Lukkarila. Vuosikokouksen jälkeen toukokuussa 2013
johtokunnan kokoonpano muuttui siten, että Kaisa Humaljoki lopetti työskentelyn johtokunnassa ja
hänen tilallaan aloitti johtokunnassa Pirjo Kotkamo. Kaisa Humaljoen nettivastaavan työt siirtyivät
Liisa Alartolle.
Toimintavuoden aikana johtokunta piti yhteensä 12 kokousta. Kokoukset pidettiin Ravintola
Elielissä Helsingin rautatieasemalla.
Vuoden 2012 aikana lähetettiin kaksi sähköistä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeet on julkaistu myös
yhdistyksen verkkosivuilla.

Järjestetyt koulutukset
Kevään 2013 koulutustapahtuma pidettiin Kuntatalolla Helsingissä 13.5.2013. Koulutuksen aiheena
oli ”Kun meidän perhe hajoo – Lapsen ja vanhemman tukeminen pikkulapsiperheiden
erotilanteissa”.
Kouluttajina olivat psykologi Leea Mattila, kouluttaja/työnohjaaja Riitta
Mykkänen-Hänninen, psykologi Suvi Laru Väestöliitolta ja Ensi- ja Turvakotien liiton Antero
Kupiainen. Koulutukseen osallistui 32 henkilöä. Koulutuspäivien osallistumismaksu oli jäsenille
70€ ja ei-jäsenille 100€.
Syksyn 2013 koulutustapahtuma pidettiin Karjalatalolla Helsingissä 27.9.2013. Koulutuksen
aiheena oli ”Isä vauvan turvana - kohtaamisia ja kokemuksia varhaisen isyyden ja vuorovaikutuksen
äärellä”. Kouluttajina olivat lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen, psykiatrian
erikoissairaanhoitaja Pirjo Kotkamo, lastenpsykiatri Jukka Mäkelä ja sosionomi Sari Hellsten.
Koulutuspäivien osallistumismaksu oli Pirpanan jäsenille 80 euroa ja ei-jäsenille 120 euroa.
Koulutukseen osallistui 41 henkilöä.

Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.5.2013 Helsingissä Kuntatalon tiloissa kevätkoulutuspäivän
jälkeen.
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa olivat Kirsti Waris-Hermansson, Tuija Jouhki sekä Kaisa
Humaljoki. Kirsti Waris-Hermansson ja Tuija Jouhki halusivat jatkaa työskentelyä johtokunnassa.
Kaisa Humaljoki jättäytyi pois johtokunnasta muuttuneen työtilanteensa vuoksi ja hänen tilalleen
uudeksi johtokunnan jäseneksi ehdotettiin ja hyväksyttiin psykiatrinen sairaanhoitaja Pirjo Kotkamo
Vantaalta.
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Pirpanan jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli jäsenmaksu oli 25€. Yhdistykseen hyväksyttiin
vuoden 2013 vuosikokouksessa uusia jäseniä 33 ja ero myönnettiin 47 vuonna 2013 yhdistyksestä
eronneelle jäsenelle. Yhdistyksestä eronneiden suuri määrä selittyy vuoden 2013 aikana tehdyn
jäsenrekisterin selvitystyön vuoksi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2013 lopussa oli 265.
Johtokunnalle myönnettiin vuosikokouksessa tili- ja vastuuvapaus.
Yhdistyksen toiminnan taloudellinen pohja on vakaa. Käytännön talousasioita aiemmin hoitanut
tilitoimisto Codecon oy irtisanoi yhdistyksen taloushallintoa koskevan palvelusopimuksen
25.3.2013. Yhdistyksen maksuliikennettä on tämän jälkeen hoitanut yhdistyksen taloudenhoitaja
Tuija Jouhki. Yhdistyksen jäsenrekisterin ja postituslistan ylläpidosta on vastannut yhdistyksen
sihteeri Liisa Alarto. Jäsenmaksukirjeiden postituksesta ja jäsenmaksujen maksamisen seurannasta
on vastannut puheenjohtaja Reija Latva. Puheenjohtaja on vastannut myös koulutuksen
osallistumismaksujen postituksesta ja maksujen maksamisen seurannasta. Yhdistyksen juoksevasta
kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on vastannut Niko Sipilä.

Muu toiminta
Yhdistys on jäsenenä mielenterveysalan järjestöjen perustamassa Mielenterveyspoolissa.
Johtokunta on jatkanut yhdistyksen nettisivujen uudistamista.
Syksyn 2013 aikana julkaistiin Psykologi-lehdessä yhdistyksen toiminnan esittely.
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