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Hyvä Jäsen!
Tämä on yhdistyksen vuoden 2013 toinen jäsenkirje. Haluamme tiedottaa Sinulle
kuluneen vuoden keskeiset uutiset.

!
Yhteistyö eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän kanssa jatkuu
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.
Yhdistyksellä on ollut yksi tapaaminen syksyn aikana ryhmän kanssa:
16.10. kokouksen keskeisenä teemana oli sosiaali- ja terveydenhoitolain sekä
opiskelijaterveydenhoitolain uudistukset.
Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Eila
Laukkanen oli valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysosaston kuultavana
23.10.2013 liittyen ao. asian budjettikysymyksiin ja yleensä nuorten
mielenterveyspalveluiden järjestelyihin.

!
Muita yhdistyksen kannanottoja ja lausuntoja vuoden aikana
SNPY antoi lausunnon 20.8.2013 STM:lle koskien hallituksen luonnosta esitykseksi
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, asetukseksi
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta sekä
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annettavaksi asetukseksi. Lisäksi
yhdistys on toiminut kaksisuuntaisen mielialahäiriön Käypä hoito-suosituksen
isäntäyhdistyksenä. Lisäksi yhdistys haki Suomen Lääkäriliiton laatupalkintoa, mutta
ei tullut tällä kertaa valittua kohteeksi.
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 julkaisi raportin keväällä
2013. Julkaisua voi edelleen tilata 15 euron hintaan yhdistyksen varainhoitajalta;
seija.ollikainen@welho.com

Koulutusasiat

!

Yhdistyksen järjestämät koulutuspäivät olivat 7.-8.11.2013, koulutuksen teemana oli
SUKUPUOLI/SEKSUAALISUUS – monenlaisten ilmiöiden kohtaaminen nuorisopsykiatriassa.
Koulutuspäivät onnistuivat erittäin hyvin, yleisarvosana palautteiden perusteella oli 4,0.
Kuulijoita on 78 henkilöä.
Hallitus on päättänyt, että yhdistys järjestää kaksi kertaa kahden päivän koulutukset myös
jatkossa. Kevään koulutuspäivät ovat aina torstaina ja perjantaina viikolla 14 ja syksyn
koulutuspäivät ovat samoina viikonpäivinä aina viikolla 45. Näin päivien ajankohta on
helppo muistaa ja sijoittaa vuosittaiseen kalenteriin. Kevään 2014 koulutuspäivien teema
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on Trauma ja dissosiaatio. Syksyn 2014 koulutuspäivien teema on ADHD. Tarkempi ohjelma
julkaistaan myöhemmin. Seuraa kotisivujamme.

Jäsenasiat
Yhdistykseen v. 2013 liittynyt 38 uutta jäsentä. Toivotamme uudet jäsenet lämpimästi
tervetulleeksi yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksessä on yhteensä 439 jäsentä, joista
eläkeläisiä on 121.

Yhdistyksen uudistuneet kotisivut
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

!

Yhdistys myöntää vuosittain apurahoja sekä nuorisopsykiatriseen tutkimukseen että matkaapurahoja kansainvälisiin kongresseihin sekä terapiakoulutuksiin. Apurahat on haettavissa
huhtikuun -14 loppuun asti vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään
tutkimussuunnitelma sekä matka-apurahojen kyseessä ollessa matkasuunnitelma sekä
kongressiohjelma.

Kirjastopalvelut

!

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. Ensi vuoden
alusta alkaen Journal of Adolescence -lehden sähköistä versiota voi lukea nuorisotiedon
kirjaston ohella yhdistyksen jäsensivujen kautta.

Jäsenmaksut

!

Vuoden 2013 jäsenmaksu on pysynyt ennallaan, sen on edelleen hyvin alhainen vain 20 e/v.
Maksu maksetaan yhdistyksen tilille FI66 80001070120648. Ne jäsenet, jotka eivät ole vielä
maksaneet v. 2013 jäsenmaksua saavat karhulaskun tämän kirjeen liitteenä.

!
Hyvää ja rauhallista joulua sekä onnekasta uutta vuotta 2014!

!
Kristiina Serimaa
yhdistyksen sihteeri
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