PIRPANA RY ( Finnish Association for Infant Mental Health )
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008
Toimintavuosi 2008 oli yhdistyksen 11. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä on 262. Keskeinen vuoden
tapahtuma oli WAIMH:n maailmankongressi Yokohamassa, jonne osallistui runsaasti pirpanalaisia pitkästä
matkasta huolimatta. Suomalaisilla oli 10 esitelmää ja 11 posteria.
Tuula Tammisen WAIMH:n puheenjohtajakausi päättyi ja hän toimii nyt WAIMH:n hallituksessa past
presidenttinä.Vuoden aikana WAIMH:n toimisto on siirtynyt Tampereelle, jossa toimiston käytännön asioista
vastaa toimistossa Minna Sorsa.WAIMH:n toiminnanjohtaja (executive director) on Pälvi Kaukonen.
Kevään koulutuspäivät pidettiin Myyrmäen terveyskeskuksen auditoriossa 11.2.2008 puolen päivän
elokuvaseminaarin muodossa "Kiintymyssuhdetarinoita"
Päivän elokuvat johdattelivat pohtimaan erityisesti haavoittavissa oloissa elävien lasten ja perheiden tilanteita.
Ohjelmassa oli elokuva Road Home ja siihen liittyen keskustelua. Kouluttajina olivat psykologi Tatiana Morozova
ja lastenneurologi Svyatoslav Dovbnya Firefly-järjestöstä Pietarista. Marjut Rimmisen ja Päivi Takalan elokuvan
Sydämeen kätketty esitteli psykologi Kirsti Määttänen. Koulutuspäivien osallistumismaksu oli 40 € ja päivillä oli
47 osallistujaa.
Syksyn 2008 koulutuspäivät kokosivat 15.9,2008 maailmankongressissa olleita suomalaisia esityksiä.
Koulutuspäivien osallistumismaksu oli 50 € . Yokohama Buffet koulutuspäivien ohjelma liitteenä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.5. ja 16.8. kahdessa osassa, jotta tilintarkastajat saivat kaiken
tarvitsemansa aineiston ja ehtivät rauhassa tehdä tilintarkastuksen. Vuosikokousesitelmän piti Keijo Markova
Väestöliitosta aiheenaan parisuhteen ongelmat.
Johtokunnan jäsenistä olivat erovuorossa Mirjami Mäntymaa ja Eeva-Liisa Palomäki, joiden tilalle valittiin Reija
Latva sekä Tuija Fontell. Johtokunnan jäseninä toimivat vuonna 2008 Anna Suutarla, Sinikka Mäkelä, Tiina
Ollonqvist Reija Latva ja sihteerinä Sirpa Kumpuniemi ja taloudenhoitajana Tuija Fontell sekä puheenjohtajana
Merja-Maaria Turunen.
.Vuosikokouksessa sovittiin yhdistyksen jäsenmaksuksi 25 €.
Johtokunnalle ja puheenjohtajalle myönnettiin vuosikokouksessa tili- ja vastuuvapaus. Yhdistyksen toiminnan
taloudellinen pohja on vakaa. Käytännön talousasioita on hoitanut tilitoimisto Codecon Liisa ja Päivi Kaupin
johdolla. Jäsenmaksujen merkitys on yhdistyksen taloudelle hyvin merkittävä ja vuonna 2008 jäsenrekisteri on
ajan tasalla. Jäsenrekisterin ylläpito on sovittu Codeconin tehtäväksi. Edelleen suuri osa jäsenistä ei ole
ilmoittanut tai päivittänyt sähköpostiosoitettaan, tämä on yhdistyksen toiminnan kannalta jossain määrin
ongelmallista.Jäsenkirjeet eivät tavoita osaa jäseninistöstä, joka voi etääntyä yhdistyksemme toiminnasta.
Toimintavuoden aikana johtokunta piti 8 kokousta ja lähetti kaksi sähköistä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeet on julkaistu
myös yhdistyksen verkkosivuilla.

