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EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO RY TOIMINTA
SYKSY 2020 ja ALKUKEVÄT 2021
KANNANOTOT JA LAUSUNNOT
EFPP Suomen hallitus ja Sote-työryhmä laativat kannanoton STM:n kuntoutuksen uudistamisen
toimintasuunnitelmaan kuntoutuspsykoterapian osalta. Kannanotto lähetettiin sosiaali- ja
terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle 1.12.2020.
Lisäksi Sote-työryhmän ja hallituksen puheenjohtaja Kirsi Huttula sai audienssin ministeri AnnaKaisa Pekosen luo 12.1.2021. Ministeri Pekonen vastasi EFPP Suomen hallituksen ja sotetyöryhmän laatimaan kannanottoon, ettei kuntoutuspsykoterapiaa ole tarkoitus lakkauttaa, vaan
taata palvelut jatkossakin ja että rahoitusta pohditaan/etsitään. Hän myös totesi, että on mahdollista
saada kuntoutuspsykoterapian järjestäminen velvoitteeksi maakunnille/hyvinvointialueille.
Sosiaali- ja terveysministeriö perusti marraskuussa 2020 neljä virkamiestyöryhmää
monikanavarahoituksen purkamisen valmistelua varten. Yksi työryhmistä käsittelee nimenomaan
Kelan kuntoutusta. Työryhmän asettamispäätöksessä kuntoutuksen valmisteluryhmälle annetuista

kolmesta ennakkovaihtoehdosta kaksi ensimmäistä säilyttäisi Kelan kuntoutuksen ja kolmas
vaihtoehto siirtäisi Kelan kuntoutuksen järjestämisvastuun maakunnille.
STM lähetti helmikuun 2021 alussa vastauksen EFPP Suomen kannanottoon.
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto STM:n kuntoutuksen uudistamisen
toimintasuunnitelmaan kuntoutuspsykoterapian osalta päivitettiin 1.3.2021 ja lähettiin Sosiaali- ja
terveysministerille, Perhe- ja peruspalveluministerille, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille ja
varajäsenille sekä STM:n Monikanavarahoituksen purkamisen Kuntoutuksen valmisteluryhmän
puheenjohtajalle, jäsenille ja varajäsenille.
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n päivitti aloitteensa Psykoterapeuttikoulutus
yliopistolliseksi erikoistumiskoulutukseksi 9.3.2021. Aloite toimitettiin tiede- ja
kulttuuriministeri Annika Saarikolle ja opetusministeri Jussi Saramolle.
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry ja Suomen lasten ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry laativat
kannanoton Lasten ja nuorisopsykoterapeuttikoulutuksen yhteiskunnallisen tuen puolesta
18.3.2021. Kannanotto on lähetetty tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle, eduskunnan
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikolle ja varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Elorannalle
sekä valiokuntaneuvos Kaj Laineelle ja hänen kauttaan sivistysvaliokunnan kaikille jäsenille ja
varajäsenille.
Kannanotot ja STM:n vastaus löytyvät kotisivuiltamme
http://www.efpp-finland.org/EFPPnew/indexkannanotot.html

EFPP SUOMEN KOULUTUS syksyllä 2020:
Matti Brummer -muistoseminaari 9.10.2020 toteutettiin koronavirusepidemiarajoitukset
huomioiden siten, että osa seminaarilaisista (39) osallistui paikan päällä – luonnollisesti
kasvomaskeja käyttäen ja käsihygieniaa noudattaen ja osa etäyhteyden välityksellä (58).
Luennoitsijoiksi oli kutsuttu Matti Brummerin kanssa pitkään yhteistyötä tehneitä kollegoja.
Luennoitsijat ja alustusten aiheet olivat:
Johannes Lehtonen, LKT, professori emeritus, psykoanalyytikko – Psykoterapia ja ihmiskuva
tässä ajassa; Henrik Enckell, LT, koulutuspsykoanalyytikko – Usko ja psykoterapeuttinen
prosessi; Christel Airas, FM, koulutuspsykoanalyytikko, lapsi ja nuorisopsykoanalyytikko –
Ajatuksia hirviöistä; Liisa Roine-Reinikka, ft, koulutuslastenpsykoterapeutti, perheterapeutti –
Löydä tie lapsen luo
Koulutuspäivä Psykoanalyyttisen psykoterapian tutkimus –Mitä tiedämme ja minkälaista
tutkimusta tarvitsemme? 12.12.2020 toteutettiin kokonaisuudessaan etäyhteyden kautta.
Osallistujia oli 64.
Aiheet ja luennoitsijat olivat seuraavat:
Psykoanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuus eri mielenterveyden häiriöissä – käypä hoito
lyhytterapiana ja perusteltu vaihtoehto pitkissä muutosprosesseissa

Olavi Lindfors, kliinisen psykologian dosentti ja psykoanalyytikko, EFPP Suomen
kansallinen verkosto ry:n tutkimuksen edistämistyöryhmän puheenjohtaja, toiminut
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehittämispäällikkönä ja työskentelee tällä hetkellä
apurahatutkijana THL:ssä, Helsingin Psykoterapiatutkimuksen parissa
Psykoterapeutin ominaisuudet terapian tuloksellisuuden ennustetekijöinä ja niiden kehittyminen
koulutuksen, työnohjauksen ja terapiatyön aikana
- Erkki Heinonen, kliinisen psykologian ja psykoterapian dosentti, apulaisprofessori Oslon
yliopistossa ja erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL)
Voidaanko psykoterapian tehoa mitata aivoista?
- Hasse Karlsson, psykiatrian erikoislääkäri, dosentti ja psykoterapeutti, integratiivisen
neurotieteen ja psykiatrian professori Turun yliopistossa, Turku Brain and Mind Centerin
johtaja
Miksi tarvitaan psykoanalyyttista käsitetutkimusta ja prosessitutkimusta?
- Henrik Enckell, dosentti ja koulutuspsykoanalyytikko, psykoanalyysin ja kirjallisuuden
tutkija ja psykoanalyyttisen tutkimuksen konsortion puheenjohtaja
Sanaton vuorovaikutus psykoterapiassa – psykoterapeutti oman työnsä tutkijana
- Päivi Aho-Mustonen, kouluttajapsykoterapeutti, yksityispraktikko ja väitöskirjatutkija
Jyväskylän yliopistosta.
-

Paneelikeskustelun Psykoanalyyttisen psykoterapian tutkimustarpeet ja -näkymät 2020-luvulla
asiantuntijoina olivat Saara Hirvelä, LL, lastenpsykiatri, lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti, Olavi
Lindfors; Kristiina Toivola, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, ryhmäanalyytikko,
kouluttajapsykoterapeutti; Pirjo Tuhkasaari, kouluttajapsykoterapeutti, pari- ja
perhepsykoterapeuttikouluttaja sekä Mimmu Rankanen, Kuvataideterapian professori,
kouluttajapsykoterapeutti.
YHTEISTYÖ JÄSENYHDISTYSTEN KANSSA
EFPP Suomen hallitus järjesti jäsenyhdistysten edustajien kanssa Zoom -tapaamisen
30.09.2020. Tapaamisessa kuultiin jäsenyhdistysten kuulumisia ja toiveita EFPP Suomen
kansallisen verkoston toiminnan suhteen sekä mietittiin yhteistyön kehittämistä. Tapaamisessa
keskusteltiin EFPP Suomen organisaatiolle luotavista eettisisistä ohjeista ja niiden tarpeellisuudesta.
Seuraava Zoom-tapaaminen toteutetaan 14.4.2021, jolloin mietitään mm. yhteiskunnallista
vaikuttamista ja psykoanalyyttisen psykoterapian kouluttajien täydennyskoulutuksen
organisoimisen tarvetta.
TULEVAT EFPP SUOMEN KOULUTUKSET
EFPP Suomi järjestää maksuttoman yleisöluennon Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen
perheessä 7.5.2021 klo 16.30-18.00. Asiantuntijaluennoitsijana tutkija PsT Jallu Lindblom sekä
osallistujien kysymyksistä keskustelemassa pari- ja perhepsykoterapeutit Sanna Aavaluoma ja
Riitta Lindqvist sekä lastenpsykoterapeutti Kaisa-Maria Leskinen ja nuorisopsykoterapeutti
Niina Rita. Toivomme, että jäsenet jakavat esitettä yhteistyötahoilleen ja asiakkailleen, joiden
ajattelevat luennosta hyötyvän.
Ks. http://www.efpp-finland.org/EFPPnew/indexajankohtaista.html#toukokuu2021

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuus- koulutuspäivä yhdessä Suomen
Psykoanalyyttisen yhdistyksen kanssa toteutetaan zoom-etäyhteyden kautta 22.5. 2021. Tarkemmat
tiedot lähetetään myöhemmin.
Koulutuspäivää Laaturekisteristä ja psykoterapian kirjaamisesta suunnitellaan.
TYÖRYHMÄT
EFPP Suomen kansallisessa verkostossa työskentelee neljä työryhmää: Sote-työryhmä,
Tutkimuksen edistämistyöryhmä, Tiedotustyöryhmä ja Eettinen työryhmä. Työryhmien
kokoonpanot löytyvät verkoston kotisivuilta http://www.efpp-finland.org/ test/hallitus/index.htm
Tutkimuksen edistämistyöryhmä
Tutkimuksen edistämistyöryhmän tehtävä on koota tietoa psykoanalyyttisen psykoterapian
vaikuttavuustutkimuksesta ammattilaisille, päättäjille ja yleisölle sekä mahdollisesti tulevaisuudessa
tuottaa uutta tutkimusta. Työryhmän tavoitteena on suunnitella koulutusyhteistyötä, jolla lisättäisiin
EFPP:n psykoterapeuttien valmiuksia sekä laadulliseen että määrälliseen psykoterapian
tutkimukseen. Tutkimuksen edistämistyöryhmä järjesti yhdessä hallituksen kanssa koulutuspäivän
Psykoanalyyttisen psykoterapian tutkimus –Mitä tiedämme ja minkälaista tutkimusta tarvitsemme?
12.12.2020.
Peter Liliengrenin luvalla EFPP Suomen kotisivuilla on linkki hänen laatimansa päivittyvän
psykoanalyyttisen psykoterapian RCT-tutkimusten koosteeseen.
Samoin Olavi Lindforsin ja Matti Keinäsen luvalla kotisivuilta löytyy heidän laatimansa katsauksen
käsikirjoitus Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta näyttöön perustuvana hoitomuotona ja sen
asemasta suomalaisessa terveydenhuollossa:
Lindfors, O & Keinänen M. Psychoanalytic psychotherapy in Finland. Psychoanalytic
Psychotherapy 2020; 34(2), 129-146.
Ks. http://www.efpp-finland.org/EFPPnew/indexjulkaisut.html
Tiedotustyöryhmä
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n hallituksen tiedotustyöryhmä tiedottaa jäsenistöään
sähköpostitse, kotisivuilla ja facebook-sivulla. Kuluneen kauden aikana tiedotusvastaavat ovat
vastanneet jäsenjärjestöjen lähettämien koulutusesitteiden, voimassa olevien kilpailutusten ja
muiden psykoanalyyttista psykoterapiaa koskevien tiedotteiden sujuvasta tiedonvälityksestä
jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöille, jotka taas lähettävät kyseiset tiedotteet eteenpäin omille
jäsenilleen. Kotisivujen webmaster päivittää tiedotteet EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n
kotisivujen koulutuskalenteriin. Myös emo- organisaatiolta tulevia tiedotteet välitetään
jäsenyhdistysten edustajille.
Jäsenyhdistysten julkaisuista, jotka ovat ilmestyneet vuoden 2009 jälkeen on luettelo kotisivuilla.
Jäsenyhdistykset voivat päivittää julkaisujensa tiedot kotisivuvastaava Kari Kaarennolle, sp:
kari.kaarento@gmail.com. Jäsensivujen käyttäjätunnus: jasenetefpp ja salasana: omatsivut.

On tärkeää, että jäsenyhdistysten nimetyt edustajat huolehtivat siitä, että sähköpostijakelun niin
koulutusesitteet kuin muutkin tiedotteet tavoittavat jäsenyhdistysten kaikki jäsenet. Muistattehan
ilmoittaa tiedottajille, tiedotus@efpp-finland.org, mikäli yhteyshenkilöiden tiedot muuttuvat.
EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n 30-vuotisjuhlajulkaisu
Juhlakirjan toimitus on osa tiedotustyöryhmän toimintaa. Tarkoituksena on kirjan kautta jakaa tietoa
psykoanalyyttisestä psykoterapiasta ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita ihmissuhteista, mutta joille
psykoanalyyttinen ajattelu on vielä tuntematonta tai kaipaa syventämistä. Juhlakirjan kirjoittajat
ovat ahkerasti viimeistelleet artikkeleitaan. Julkaisusopimus Prometheus- kustantamon kanssa on
nyt tehty. Kirjan nimi YHTEYS saanee alaotsikon. Alustavassa sisällysluettelossa artikkelit ovat
jaoteltu käytännönläheisiin sovelluksiin, teoreettisempaan syventymiseen sekä yhteiskunnallisiin
puheenvuoroihin. Teoksen valmistumista kaavaillaan juhlavuoden 2021 loppupuolelle, jolloin
juhlat toivottavasti ovat mahdollista järjestää turvallisessa lähiyhteydessä.
Eettinen työryhmä
Eettisen työryhmän tehtävä on pohtia ja tuottaa Psykoanalyyttisen psykoterapeutin eettiset ohjeet.
Työryhmä työstää yleisiä eettisiä ohjeita kansainvälisten eettisten ohjeistusten pohjalta ja
yhteistyössä EFPP Suomen jäsenyhdistyksien kanssa. Syksyllä 2020 työryhmä lähetti
jäsenyhdistyksille kyselyn. Yhteistyöprosessin lopuksi työryhmä lähettää jäsenyhdistyksille ohjeet,
joita jokainen yhdistys voi käyttää sellaisenaan tai muokata oman yhteisönsä tarpeisiin sopivaksi.
Eettisen työryhmän puheenjohtaja Sanna Aavaluomaa haastateltiin Yle uutisiin Kantakirjaamisesta.
Ks. https://yle.fi/uutiset/3-11750061?utm_source=facebookshare&utm_medium=social&fbclid=IwAR2j4D_MSvH5LPSMcpqbaSNazC6lLag9SNloXUvVTlV
2vrgNiiAPXGKCQHY

KANSAINVÄLISET ASIAT
Koronaviruksen leviäminen Euroopassa vaikuttanut siten, että kaikki suunnitellut koulutukset
toteutetaan etäyhteyksien kautta.
EFPP Lasten ja nuorten jaoksen yhteistyössä suunnittelema koulutuspäivä, työnimellä Pandemic in
our lives: impact on us as psychotherapists and on our patients järjestetään Kreikassa syksyllä 2021.
Tarkemmat tiedot lähetetään myöhemmin.

Delegaattikokous pidettiin etäyhteyksien kautta 5.-6.3.2021. Koko EFPP Suomen hallitus osallistui
kokoukseen. EFPP emo-organisaatio järjesti ennen kokousta kolme kunkin jaoksen zoomtapaamista, joissa oli tarkoitus etukäteen kartoittaa kansallisten verkostojen toimivuutta ja
demokraattista edustusta Delegaattikokouksiin.
EFPP Delegaattikokous toteutettiin COVID-19 vuoksi online-kokouksena. Osanottajia oli neljästä
eri jaoksesta yhteensä 92. Edellisessä Delegaattikokouksessa vuonna 2019 delegaatit kokivat, ettei
kansallisten verkostojen määritelmä ollut riittävän selkeä. Tuolloin asiasta äänestettiin ja päätettiin,
että Board valmistelee seuraavaan delegaattikokoukseen selkeämmän kuvan siitä, mitä kansallisilla
verkostoilla tarkoitetaan ja miten eri kansallisten verkostojen kehitysprosessit tapahtuvat.

Presidentti Maria Eugenia Cid Rodriquez esitti puheessaan Boardissa työstetyn selkeän kuvauksen
kansallisen verkoston määritelmästä sekä varsinaisten kansallisten verkostojen että itsenäisten
instituutioiden edustajien edustajajäsenien lukumäärästä delegaattikokouksissa. Board oli työstänyt
asiaa eri jaosten online-kokouksissa esille tuotujen näkemysten pohjalta. Äänestystä tässä
kokouksessa ei enää toteutettu, vaan organisaation säännöissä kuvattu määritelmä jää voimaan.
Anna Zajenkowska, FT, professori (associate professor), psykologi ja ryhmäpsykoterapeutti piti
luennon aiheesta Reflective Citizenship sekä esitteli aiheesta toteuttamansa tutkimuksen.
EFPP organisaatio juhli samalla 30- vuotista historiaansa, minkä kunniaksi Board oli kutsunut
yhdistyksen aiemmat puheenjohtajat Brian Martindalen, Siv Boethiusen, Luc Masonin ja Annmari
Schlösserin paneelikeskusteluun. Entiset puheenjohtajat käsittelivät puheenvuoroissaan yhdistyksen
kehityshistoriaa: miten alkuaikojen jako pohjoiseen ja etelään on nykyisin tarpeeton, kuinka neljän
eri sektorin omat kehitysprosessit ovat edenneet ja miten nykyinen organisaatio kokonaisuudessa on
moniääninen ja dynaaminen kokonaisuus. Yhdistyksen perustaja Brian Martindale nosti esille myös
Suomen hienon Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian. Nykyinen presidentti Maria Eugenia Cid
Rodriquez muistutti, että organisaatio edustaa kokonaisvaltaista, moniäänistä sisällyttäjää, joka on
kykenevä oppimaan aiemmista kokemuksista ja joka haluaa edustaa jatkuvasti kehittyvää ja itseään
kehittävää organisaatiota. Työtä on vielä paljon tehtävänä, mutta yhdistyksen säännöt luovat siihen
perustan, mihin nojata.
Tulevaisuuden kehittämiskohteina Maria Eugenia Cid Rodriquez näkee 1) eri jaosten onlinetapaamisten jatkamisen delegaattikokousten välilläkin, jotta elävä yhteys ja psykoanalyyttinen
ajattelu organisaatiossa säilyy dynaamisena 2) erilaisten pienempien työryhmien ja projektien alulle
panemisen, mitkä hän näkee tukevan jäsenille yhteenkuuluvuuden tunnetta 3) yhteistyömuotojen ja
molemminpuolisen keskustelun avaamisen EFPP:n ja muiden yhdistysten – kuten IACFP ja IPA –
välillä.
Aikuisjaos

Delegaattikokouksen aikuisjaoksen tapaamiseen osallistui yhteensä 29 delegaattia. EFPP Suomea
edustivat Kirsi Huttula ja Arja Huttunen. Uusina delegaattijäseninä Muriel Kaufman Sveitsistä ja
Piet Decoster Belgiasta toivotettiin tervetulleiksi ryhmään.
Tapaamisessa luotiin aluksi katsaus erilaisiin vapaaehtoisiin psyykkisen tuen muotoihin, joita
eri delegaatit olivat organisoineet COVID-19 kuormittamille sekä terveysalan ammattilaisille että
kansalaisille. Lisäksi keskustelun aiheiksi nostettiin psykoanalyyttisten psykoterapeuttikoulutusohjelmien peruskoulutusvaatimusten hakukriteerien vaihtelevuus. Muun muassa Sveitsissä ja
Belgiassa vain psykiatrit ja psykologit voivat päästä opiskelemaan psykoterapeuteiksi. Belgiassa
tähän koettuun epäkohtaan haetaan vaihtoehtoa.
Aikuisjaoksessa keskusteltiin myös siitä, miten COVID-19 aikana EFPP:ssä on aktivoitunut
uudenlainen yhteydenpito ja tapa olla laaja-alaisemmin online-yhteydessä, mikä on mahdollistanut
erilaisten intressiryhmien ja työryhmien perustamisen sekä jäsenmaissa että koko Euroopassa.
Hansjoerg Messner ilmoitti jättävän aikuisjaoksen puheenjohtajuuden kahden vuoden päästä ja
pyysi aikuisjaoksen delegaatteja miettimään, haluaisivatko he hakea Boardin aikuisjaoksen paikkaa.

Lasten- ja nuorisopsykoterapian jaos
Lasten ja nuorten jaoksen tapaamiseen osallistui 27 delegaattia 19:sta Euroopan maasta. Suomesta
mukana olivat Kaisa-Maria Leskinen ja Niina Rita. Kokousta ohjasi lasten ja nuorten jaoksen
edustaja EFPP boardissa, Viron edustaja Piret Visnapuu-Bernadt. Keskustelu oli vilkasta ja
suuntautui yhteistyön lisäämisen ja koordinoinnin tapoihin. Zoom mahdollistaa tiiviimmän
yhteydenpidon jaoksessa ja jatkossa tapaamisia on neljästi vuodessa. Lasten ja nuorten
psykoterapiakoulutusten vaatimukset vaihtelevat maakohtaisesti. Esimerkiksi vauvahavainnoinnin
sisällyttäminen koulutuksiin ei ole samanlaista kaikissa jäsenmaissa. EFPP:ssä on perustettu
vauvahavainnointiin liittyvä työryhmä. Pulmana monissa maissa tulee esiin Suomessakin näkyvä
psykoterapeuttien pieni määrä tarpeeseen nähden.
Pari- ja perhepsykoterapian jaos
Kokoukseen osallistui jäseniä 14 eri maasta, Suomen edustajina olivat Sanna Aavaluoma ja Riitta
Lindqvist.
Jaoksen toiseksi varsinaiseksi edustajaksi Boardiin valittiin Michael Stasch (Saksa) Cristina
Calarasanun (Romania) rinnalle. Jaoksen sääntöihin äänestettiin muutos, joka mahdollistaa jaoksen
jäsenyyden kahdella eri tavalla, joko täyttämällä kriteerit 4 vuoden pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksesta tai 2 vuoden pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksesta, jonka lisäksi 4 vuoden koulutus
jonkin muun jaoksen koulutuksessa. Aiemmissa säännöissä vaatimuksena oli aina lisäksi jonkin
muun jaoksen 4 vuoden koulutus. Tämä muutos asetti pari- ja perhepsykoterapiajaoksen samalle
viivalle muiden jaosten kanssa; jaoksen lyhyehkön historian alkutaipaleella se on nähty ikäänkuin
muiden jaosten jatkeena. Samalla mahdollistuu edelleen jäsenyys jaoksessa tämänhetkisessä
tilanteessa, kun monissa maissa kriteerit täyttäviä 4 vuoden perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksia
vasta rakennellaan.
Tulevan EFPP konferenssin teemoja ideoitiin. Cristina C. ehdotti vuosittaisen Study Dayn
järjestämistä konferenssin valmistelua varten, myös tilaksi jakaa ja työstää kliinisiä ja teoreettisia
kysymyksiä.
Lisäksi ideoitiin miten aiempi keskustelu voisi jatkua jaoksen Zoom-kokouksissa nousseista
teemoista, esim. pari- ja perhepsykoterapiakoulutusten sisällöistä ja niiden kehittämisestä eri
maissa. Daniela Lucarelli (Italia) esitteli lyhyen intervention (4 istuntoa), jonka SIEPP on kehitellyt
yhteistyössä Terveysministeriön kanssa lockdownin aikana. Tähän perehtymiseen paremmin
päätettiin käyttää yksi tulevista Zoom-kokouksista.
Ryhmäpsykoterapiajaos
Suomen edustajat olivat Kari Kaarento (Suomen ryhmäpsykoterapia ry) ja Taru Kaivola
(Ryhmäanalyysiyhdistys). Kokoukseen osallistui 27 henkilöä.
Kokouksessa valittiin boardiin toiseksi ryhmäjaoksen edustajaksi Anna Zajenkowska Puolasta. Hän
tuli Ulrich Schultz-Venracthin tilalle. Valinta ei ollut yksimielinen, ja asiasta järjestettiin äänestys,
jonka hävisi Cosmin Chita Sveitsistä. Molemmat Suomen edustajat äänestivät Cosmin Chitan
puolesta. Valinta herätti vilkasta keskustelua, joten aikaa ei jäänyt muille asioille.

PALAUTETTA
Toivomme, että Suomen kansallisen verkoston jäsenet antavat palautetta kokemuksistaan oman
maamme verkoston toiminnasta, minkä pohjalta pyrimme kehittämään toimintaamme. Palautteet
voi lähettää puheenjohtaja Kirsi Huttulalle, sp: kirsi.huttula@pp1.inet.fi.

Hallituksen psta

Kirsi Huttula, puheenjohtaja
Arja Huttunen, varapuheenjohtaja ja tiedottaja
Kaisa-Maria Leskinen, tiedottaja

