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Hyvä Jäsen!
Tämä on yhdistyksen historian viimeinen paperinen jäsenkirje, jonka saavat ne,
joiden sähköpostiosoite ei ole yhdistyksen tiedossa. Muille jäsenkirje tulee
sähköpostissa.
Joten jos olet saanut paperisen jäsenkirjeen, ilmoita sähköpostiosoitteesi Olli
Rantulalle, yhdistyksen tekniselle sihteerille (webmaster@nuorisopsykiatrinenyhdistys.org). Kirjeposti lähetetään osoitteeseen Tilitoimisto Eija Snabb, Kuunkehrä
2 A, 34 krs. , 02210 ESPOO. Jos haluat jatkossa paperisen jäsenkirjeen, lähetämme
sen mielellään, mutta veloitamme postikulut 5 e /v jäsenmaksun yhteydessä.
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Nuorisopsykiatrian erikoisalakysymys
SNPY:lla oli merkittävä rooli käsiteltäessä nuorisopsykiatrian asemaa lääketieteen
eri erikoisalojen joukossa. Uhkakuvana oli, että lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria
yhdistetään yhdeksi erikoisalaksi ja samalla hoidettavien nuorten yläikäraja olisi
asetettu 18 ikävuoteen, mahdollisesti myös palvelujärjestelmää olisi kavennettu
muiltakin osin. SNPY on koko ajan tähdentänyt, että nuorisopsykiatrian palvelut
tulisi kohdentaa koko nuoruusikään 13- 22 vuotta ja että nuorten tutkimuksessa ja
hoidossa tarvitaan erityisosaamista. SNPY teki erikoisalakysymyksen käsittelyn
aikana erilaista vaikuttamistyötä mm. laadittiin kannanottoja ja
asiantuntijakirjoituksia sekä ammattilehtiin että muihin lehtiin (esim. HS), laati
lausuntoja ja kannanottoja jopa presidentinkansliaa myöten. Lisäksi eduskunnan
nuorten tukiryhmän kautta järjestettiin tapaamiset perusturvaministerin, sosiaali- ja
terveysministerin ja opetusministerin kanssa. Lisäksi jäsenet ja nuorisopsykiatrian
ylilääkärit keräsivät kannanottoja nuorten kanssa työskentelevältä henkilöstöltä
asiaan vaikuttamiseksi. Kiitos siis kaikille asiaa edistäneille ! Yhdistys teki myös
yhteistyötä Lastenpsykiatriyhdistyksen henkilöiden kanssa,
Nuorisopsykoterapiasäätiön, Psykologiliiton, Mielenterveysliiton ja useiden muiden
tahojen kanssa.
Lopputulos olikin hyvä, nuorisopsykiatria säilyi omana erikoisalanaan.
Yhteistyö eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän kanssa
Yhdistyksen yhteistyö jatkuu Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän
kanssa. Tukiryhmä on ollut merkittävä yhteistyökumppani ja kanava saada esille
nuorten psykiatriseen hoitoon ja yleensä nuorten tilanteeseen liittyviä asioita.
Lisäksi tukiryhmä vaikutti olennaisesti mahdollisuuksiin saada keskusteluyhteys
ministereihin ajettaessa itsenäisen erikoisalan asiaa vuosina 2011 ja vielä 2012.
Yhdistyksellä on ollut kaksi tapaamista tänä keväänä ryhmän kanssa:
16.4. oli eduskunnan kansalaisinfoilta, teemana oli nuorten syrjäytyminen. Ryhmän
kanssa yhteistyö jatkui aamukahvitilaisuutena 29.5. Molemmissa tilaisuuksissa on
käyty läpi uutta nuorisopsykiatrisen avohoidon laatusuositusta ja nuorten hoidon
järjestämistä Suomessa.
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Nuorisopsykiatrinen avohoidon laatusuositus-julkaisu
Kari Pylkkänen on koonnut yksiin kansiin nuorisopsykiatrisen avohoidon
laatusuositukset. Raportissa on määritelty avohoidon palvelujen laadun osa-alueet,
niiden mittarit ja hyvän laadun suositusarvot. Yhdistys on julkaissut raportin tänä
keväänä.
Julkaisua voi tilata 15 euron hintaan yhdistyksen varainhoitajalta;
seija.ollikainen@welho.com

Koulutusasiat: Nuoruusikä ja seksuaalisuus
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Yhdistyksen järjestämät koulutuspäivät
ovat 7.-8.11.2013, koulutuksen teemana on
SUKUPUOLI/SEKSUAALISUUS – monenlaisten ilmiöiden kohtaaminen nuorisopsykiatriassa.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen nettisivujen kautta www.nuorisopsykiatrinenyhdistys.org.
Tervetuloa koulutukseen!

Jäsenasiat
Yhdistykseen v. 2013 liittyneet uudet jäsenet ; Katja Kivinen, Kuopio, Marja Leena Nikander,
Kauttua, Henna Kettunen, Joensuu, Outi Kaarre, Siilinjärvi, Taina Nieminen-Von Wendt,
Helsinki, Tuomo Ronkainen, Kuopio, Terttu Laaninen, Nurmes, Soili Hansalo-Rihto, Jyväskylä,
Eija Kumpulainen, Espoo, Tarja Topelius, Helsinki, Jani Kjäll, Helsinki, Max Karukivi, Pori,
Hanna Kaurismäki, Helsinki, Elna Rannila, Helsinki.
Toivotamme uudet jäsenet lämpimästi tervetulleeksi yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksessä
on yhteensä 401 jäsentä, joista eläkeläisiä on 119.

Yhdistyksen uudistuneet kotisivut
Yhdistyksen tekninen sihteeri Olli Rantula on uudistanut kotisivut. Tervetuloa tutustumaan
sivuihin. Jäsenille, joilla on tiedossamme oleva sähköpostiosoite, on lähetetty salasana,
jonka avulla pääset yhdistyksen sisäisille sivuille. Sivustolta löytyy keskusteltufoorumi, johon
toivomme Teidän tutustuvan ja aloittavan keskustelun mm. nuorisopsykiatriaan liittyvistä
ajankohtaisista teemoista.

Apurahat
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Yhdistys myönsi kaksi matka-apurahaa, Seija Ollikaiselle ja Sari Soukaiselle. Tällä kertaa ei
myönnetty tutkimusapurahaa.
VUODEN 2013 NUORISOPSYKATIRINEN TEKO – kilpailu on avattu.
Ehdotuksia merkittävästä toiminnasta tai teosta voi jättää 30.11.2013 asti nettisivujen
kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org. Parhaat ideat palkitaan.
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Kirjastopalvelut
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Yhdistyksen hankkima kirjakokoelma on jäsenten ja muunkin yleisön käytössä Nuorisotiedon
kirjastossa www.nuorisotiedonkirjasto.fi. Kirjastoa kartutetaan jatkuvasti ajankohtaisella
kirjallisuudella ja tieteellisillä lehdillä. Uusimmat yhdistyksen kirjaston teokset ja julkaisut
ovat nähtävissä myös yhdistyksen verkkosivujen etusivun alalaidan syötteessä.

Jäsenmaksut

!

Vuoden 2013 jäsenmaksu on pysynyt ennallaan, sen on edelleen hyvin alhainen vain 20 e/v.
Maksu maksetaan yhdistyksen tilille FI66 80001070120648 30.6. mennessä oheisella
pankkisiirtolomakkeella. Laita viitteeksi sähköpostiosoitteesi ja nimesi.
Saajan
tilinumero

FI66 8000 1070 1206 48

Saaja

Suomen nuorisopsykiatrinen
yhdistys ry

Jäsenmaksu
2013

Maksaja

_______________________________
_______________________________

Viite

Sähköpostiosoite/nimi

Eräpäivä

30.6.2013

_______________________________
Euro

20 €

