Finnish Association for Infant Mental Health – Pirpana ry
Pirpana ry:n vuosikokous

Aika:
Paikka:

Maanantai 14.5.2012 klo 16.00 – 17.30
Radisson Blu Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja 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 Lisa Friberg.
6. Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
7. Vuoden 2011 toimintakertomuksen hyväksyminen
Vuoden 2011 toimintakertomus on hyväksytty 2.4.2012 johtokunnan kokouksessa.
Toimintakertomus käytiin läpi vuosikokouksessa ja hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:
Lisäys kohtaan muu toiminta: Johtokunnan yhteistyö Pietarilaisten pienten lasten
mielenterveystyöntekijöiden kanssa jatkui vuoden 2011 aikana. Pietarilaiset Slava
Dovbnyoi ja Tanja Morozova kutsuttiin myös luennoimaan Helsingissä järjestettyyn
Euroopan lasten ja nuorisopsykiatrian kongressiin (ESCAP), mutta valitettavasti he eivät
päässeet osallistumaan kongressiin. Yhdistyksen puheenjohtaja Merja-Maaria Turunen
esitteli kongressissa heidän tutkimustaan Pietarin lastenkotien lapsista. Yhdistyksen jäsen
Sinikka Mäkelä myös vieraili Lontoolaisen äiti-lapsi psykoterapian pioneerin Stella
Acquaronen kanssa Pietarissa.

Toimintakertomukseen lisättiin myös kohtaan muu toiminta lause ”Yhdistyksen
puheenjohtaja edusti yhdistystä Pohjoismaiden pienten lasten mielenterveyden
yhdistyksen NFSU:n 20v seminaarissa Kööpenhaminassa.”
8. Toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Yhdistyksen toiminnantarkastaja Reima Santala on tarkastanut Pirpanan toiminnan ja
antanut lausunnon johtokunnalle. Vuosikokouksessa käytiin läpi Reima Santalan tekemä
toiminnantarkastuskertomus ja lausunto vuodelta 2011. Yhdistyksen toiminnassa ei
löytynyt huomautettavaa ja toiminnantarkastuskertomus hyväksyttiin.
Vuoden 2011 tilikausi oli ylijäämäinen 4906,01 euroa. Tilikaudella suurimpana
tulonlähteenä olivat jäsenmaksutuotot (9500 euroa; 196 maksanutta jäsentä). Toisena
merkittävänä tulonlähteenä oli yhdistyksen järjestämä kevät koulutuspäivä, jonka tuotto oli
2600 euroa. Yhdistyksen suurin tuotto tulee kuitenkin jäsenmaksuista, koska kurssituotot ja
kulut menevät useimmiten tasan.
Toiminnan kulut muodostuvat johtokunnan koulutuskuluista, yhdistyksen pankki-, ja
internetin käyttökuluista. Varanhankinnan kulut muodostuvat luennoitsijapalkkioista ja
matkakuluista.
9. Vuoden 2011 tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja puheenjohtajalle
Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Mäkelä kohdan 9 ajaksi. Vuosikokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja puheenjohtajalle.
10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2012
Kokouksessa käytiin läpi johtokunnan 2.4.2012 tekemän vuoden 2012 toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:
Johtokunta paneutuu erilaisiin pikkulapsipsykiatrisen koulutusjärjestelmiin sekä Michiganin
pienten lasten mielenterveystyön pätevöitymisohjelmaan.
Yhdistys on osaltaan tukemassa varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiakoulutuksen
huomioimista kun terapia koulutus on siirtymässä yliopistojen vastuulle.
Yhdistyksen johtokunta miettii miten voitaisiin tehdä yhteistyötä KELA:n kanssa pienen
lasten hoito- ja kuntoutusasioissa.
WAIMH:in 2012 kongressin yhteydessä pidetyssä jäsenyhdistys kokouksessa tuli esille
ehdotus Koulutus- ja tukiyhteistyö tekemisestä pienten lasten mielenterveyden alalla
niukasti resursoituihin maihin. Pirpana miettii osaltaan mahdollista yhteistyötahoa.

Johtokunta myös miettii miten yhdistykselle voitaisiin saada enemmän näkyvyyttä ja
tunnettavuutta.
Kokouksessa käytiin puheenjohtaja Turusen aloittamaan keskustelua siitä, että olisiko
Pirpanan mahdollista tukea varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiakoulutuksen
hyväksymistä yhdeksi HUS:in psykologien korotettuun palkkaan oikeuttavaksi pätevyydeksi.
Keskustelussa todettiin, että yksittäisen ammattiryhmän palkkausasioiden ajaminen on
enemmänkin ammattiyhdistysten kuin Pirpanan asia.
11. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Kokouksessa päätettiin vuoden 2012 jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on jatkossa 25 eurossa.
12. Johtokunnan uusien jäsenten valinta
Johtokunnasta on erovuorossa Merja-Maaria Turunen, Tuija Fontell, Reija Latva ja Kirsti
Waris-Hermansson. Heistä Merja-Maaria Turunen ja Tuija Fontell haluavat lopettaa
johtokuntatyöskentelyn. Reija Latva ja Kirsti Waris-Hermansson jatkavat johtokunnassa.
Eroavien johtokunnan jäsenten tilalle ehdotettiin johtokunnan uusiksi jäseniksi
lastenpsykiatri Marja Sutela Espoosta ja psykologi Arja Lukkarista Vantaalta. Ehdotetut
henkilöt hyväksyttiin Pirpanan johtokuntaan.
13. Toiminnantarkastajan (1) ja varatoiminnantarkastajan (1) valinta
Toiminnantarkastajana jatkaa Reima Santala ja varatoiminnantarkastajana aloittaa Tuija
Fontell.

14. Uusien yhdistyksen jäsenten hyväksyminen
Viime vuosikokouksen jälkeen Pirpanan jäsenyyttä on hakenut 19 henkilöä, joiden nimet
löytyvät pöytäkirjan liitteestä. Henkilöt hyväksyttiin Pirpanan jäseniksi.
Yhdeksälletoista jäsenelle on heidän pyynnöstään myönnetty ero.
Pirpanassa on tällä hetkellä 34 jäsentä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua viimeisen
kahden vuoden ajalta. Yhdistyksen säännöissä on mainita, että jos yhdistyksen jäsen jättää
jäsenmaksun maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena niin yhdistys voi katsoa jäsen
eronneeksi. Johtokunta käy läpi listan jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsen ja tekee
suunnitelman miten näiden jäsenten kanssa toimitaan.
15. Muut asiat
Yhdistyksen sääntöjen perusteella vuosikokous valitsee Pirpanan uuden puheenjohtajan.
Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Merja-Maaria Turunen on päättämässä

puheenjohtajakautensa. Johtokunta ehdottaa uudeksi puheenjohtajaksi lastenpsykiatri
Reija Latvaa. Vuosikokous hyväksyi esityksen uudesta puheenjohtajasta.
16. Kokouksen päättäminen
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