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Hyvä SKNLY:n jäsen
Uusi vuosikymmen aloitetaan yhdistyksessämme hieman uudistunein voimin. Hallitus sai kaksi uutta
jäsentä, kun Vantaan ennalta ehkäisevän terveydenhuollon apulaisylilääkäri Marja Asikainen ja
Helsingin Oulunkylän kouluterveydenhoitaja Anne Sorvari tulivat mukaan remmiin. Yhdistystä kuusi
vuotta luotsannut Minna Aromaa halusi luopua puheenjohtajuudesta ja tehtävään valittiin
allekirjoittanut, opiskeluterveydenhuoltoa edustava Kristina Kunttu. Suuret kiitokset Minnalle
mittavasta urakasta puheenjohtajana! Hänen puheenjohtajakaudellaan yhdistys on laajentunut
kattamaan myös opiskeluterveydenhuollon. Oma koulutustoimintamme on ollut tänä aikana erittäin
vireää lisämausteena osallistuminen kansainvälisen EUSUHM-kongressin ja Opiskeluterveyspäivien
järjestelyihin. Onneksi Minna jatkaa hallituksessa, joten yhdistys saa nauttia edelleen hänen
vankasta kokemuksestaan.

Kevätkoulutus: Allergikko ja diabeetikko koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
järjestetään tiistaina 29.3. Turussa, kutsu ohessa. Koulutuksen tavoitteena on tutustua uuteen
kansalliseen allergiaohjelmaan sekä pohtia mitä haasteita allergia ja astma sekä diabetes tuovat
koululaiselle sekä koulutoimijoille. Pitkäaikaissairauksien hyvään hoitoon tarvitaan motivointitaitoa
sekä eri ikäkausien erityispiirteiden tuntemusta. Luvassa on taas mielenkiintoinen ja
käytännönläheinen koulutustilaisuus, johon kannattaa osallistua!
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Turussa kevätkoulutuksen yhteydessä
tiistaina 29.3. klo 14.45 (Itsenäisyydenaukio 2)
Kevään kuluessa saadaan valmiiksi yhdistyksen aloitteesta alkunsa saanut ensimmäinen suomalainen
oppi- ja käsikirja opiskeluterveydestä, Opiskeluterveys (Kustannus Oy Duodecim). Ilmestymisestä
tiedotetaan www-sivuillamme.
Opiskeluterveyspäivät pidetään tänä vuonna Oulussa 14. - 15.11., ohjelma-aiheina mm. kiusaaminen
ja väkivaltakokemukset opiskelijoilla, liikunta ja suun terveys.
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan kevät- ja syyskirjeellä sekä nettisivujensa välityksellä. Pyrimme
lisäämään tiedotusta myös sähköpostitse, jonka vuoksi kokoamme listaa jäsenten
sähköpostiosoitteista. Jos siis haluat saada tietoa toiminnastamme myös omaan sähköpostiisi,
kerro sp-osoitteesi jäsenrekisterinhoitaja Tarja Kelalle suotta@arabianranta.com
Minna kiittää … käännä sivua 
Yhteistyöterveisin
Kristina Kunttu
puheenjohtaja
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Hyvä Suomen koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistyksen jäsen
Haluan kiittää Teitä kaikkia aktiivisuudestanne ja siitä, että olen saanut luotsata tätä yhdistystä
kuuden vuoden ajan. Yhdistyksen puheenjohtajana olen oppinut paljon ja saanut tutustua moniin
hienoihin ihmisiin ja kokenut paljon uusia asioita. Koulutusta on pyritty kehittämään toiveittenne
mukaiseksi ja mahdollisimman käytännönläheiseksi. Se on näkynyt mm. siten, että koulutuksiin on
osallistuttu aina aktiivisesti ja palaute on ollut positiivista. Yhdistyksen jäsenmääräkin on ollut
nousussa ja laajentuminen opiskeluterveydenhuollon piiriin on ollut tärkeää.
Kiitos myös yhdistyksen hallitukselle, joka on ollut aktiivinen ja tekemisessä on ollut tekemisen
"meininki". Ilman Teitä, hyvää hallituksen tukea ja tehokasta sihteeriä, en olisi onnistunut kaikessa
tässä. Kuusi vuotta on yhdelle ihmiselle pitkä aika ja nyt on oikea ja hyvä aika vaihtaa vetovuoroa.
Jätän puheenjohtajuuden turvallisin mielin Kristina Kuntulle, joka on erinomainen ammattilainen,
taitava kliinikko ja opiskeluterveydenhuollon kehittäjä Suomessa. Jatkan hallituksessa edelleen ja
toimin parhaan kykyni mukaan edelleen yhdistyksen hyväksi.

Haluan toivottaa aurinkoisia talvipäiviä Teille kaikille
ja muistakaa jatkokouluttautumisen tärkeys edelleenkin!

Minna Aromaa
puheenjohtaja vv. 2005 - 2010
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