TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2014
Juhlavuoden 2013 jälkeen yhdistys palasi entiseen toimintaansa, jossa tärkeänä on pidetty
puolivuosittaisten monipuolisten ja käytännön työtä tukevien koulutustilaisuuksien järjestämistä
Edellisenä vuotena hyväksyttyä yhdistyksen uutta nimeä, Suomen koulu- ja opiskeluterveyden
yhdistys Skooppi ry, tehtiin tutummaksi terveydenhuollon toimijoille.
Yhdistyksen arkiston tultua järjestetyksi historiikin kirjoittamisen yhteydessä käynnistettiin prosessi
arkiston siirtämiseksi Kansallisarkistoon.
1. JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Vuoden 2014 lopussa yhdistykseen kuului 378 jäsentä. Vuoden 2014 aikana yhdistykseen
liittyi 30 jäsentä, erosi 15 jäsentä ja 127 jäsentä poistettiin jäsenrekisteristä kahden perättäisen
vuoden (2012 ja 2013) maksamattomien jäsenmaksujen tähden. Jäsenmaksu oli 18 €,
eläkeläisiltä 12 €; kunniapuheenjohtaja ja neljä kunniajäsentä ovat vapautetut jäsenmaksusta.
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidettiin koulutustilaisuuksien jälkeen Allergiatalolla
Helsingissä (Paciuksenkatu 2) 9.4.2014 ja 9.10.2014.
Hallituksen puheenjohtajana jatkoi ylilääkäri Kristina Kunttu, YTHS Turku,
varapuheenjohtajana johtava ylilääkäri Kaarina Järvenpää, Helsingin sosiaali- ja
terveysvirasto ja sihteerinä yleislääkäri Terhi Laatikainen, Lääkärikeskus Aava, Vantaa.
Hallituksen muut jäsenet olivat yliopettaja Paula Hakala, Vaasan ammattikorkeakoulu, lääkäri
Anneli Ignatius, Tuusulan terveyskeskus, lastentautien el Marjut Jalonen, Helsingin sosiaalija terveysvirasto, ylilääkäri Hannele Kallio, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala,
osastonhoitaja Leena Paaskunta, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, lastentautien el Merja
Saarinen, Mäntsälän terveyskeskus, lääkäri Noora Seilo, Tampereen yliopisto,
ylihammaslääkäri Annukka Vuorinen, YTHS Tampere. Varajäseninä olivat terveydenhoitaja
Anne Sorvari, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto ja yleislääkäri Erkki-Pekka Helle, Helsinki.
Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus kokoontui viidesti: 22.1.2014 Turussa, 11.3.2014
Helsingissä, 14.05.2014 Turussa, 19.8.2014 Helsingissä ja 18.11.2014 Tampereella.
Rahastonhoitajana toimi Tarja Kela Helsingistä. Hän vastasi myös jäsenrekisterin ylläpidosta,
kotisivujen päivityksestä sekä hallituksen muista hänelle antamista tehtävistä.
Toiminnantarkastajina toimivat toimistosihteeri Suvi Koski ja Tuula Paavilainen, molemmat
Turun YTHS’stä. Varatoiminnantarkastajana toimi Marja-Riitta Tuori Helsingistä.

2. KOULUTUSTILAISUUDET
Kevätkoulutus järjestettiin 9.4.2014 Helsingissä (Allergiatalolla). Koulutuksen otsikko oli
KUTINAA JA KUHINAA – nuorten iho- ja seksipulmat ja otsikon aiheiden lisäksi
hammaslääkärin vinkkelistä kerrottiin ja näytettiin mitä suu voi kertoa terveydentilasta.

Erikoistumiskoulutukseksi hyväksyntä saatiin Helsingin yliopistolta. Osallistujia oli yhteensä
80.
Syyskoulutus järjestettiin kevätkoulutuksen tavoin Allergiatalolla Helsingissä, 9.10.2014. Sen
otsikkona oli Siipi maassa – olenko erilainen? – Tue nuortaja tunnista mielenterveyden
ongelmat. Teemana oli nuorten masennus, Asperger jaADHD. Osallistujamäärä oli 98.
Koulutustilaisuudet hyväksyttiin erikoislääkärikoulutuksen kurssimuotoiseksi koulutukseksi
aihepiiriin sopiville koulutusaloille. Molempien koulutusten ohjelma on liitteenä.
Skooppi osallistui myös Profession tuottaman Koulu- ja opiskeluterveys 2014 –tapahtuman
ohjelman suunnitteluun ja hallituksen edustajat toimivat tilaisuudessa puheenjohtajina ja
myös puhujina. Tapahtuma oli 12.-13.3. ja läsnä oli noin 40 osallistujaa.

3. LASTENNEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLLON ERITYISPÄTEVYYS
SEKÄMUU TOIMINTA AMMATTIPÄTEVYYDEN EDISTÄMISEKSI
Yhdistys on lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon erityispätevyyden vastuutaho ja
yhdistys nimeää sen puheenjohtajan. Erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajana toimi
yleislääketieteen erikoislääkäri Hannele Kallio.
Vuoden 2014 lopussa maassamme oli yhteensä 59 ko. erityispätevyyden saanutta lääkäriä ja
17 pätevöityjää.
Erityispätevyyden tarkoituksena on korostaa lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon
merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä lisätä lastenneuvola- ja
kouluterveydenhuoltotyötä tekevien erikoislääkäreiden erityisosaamista omassa työssään.
Skooppi oli mukana nuorisolääketieteen erityispätevyyden valmistelutoimikunnassa
korostaen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon roolia pätevyysvaatimuksissa. Esitys
erityispätevyyden perustamiseksi jätettiin helmikuussa ja hyväksyttiin Lääkäriliiton
hallituksessa 5.6.2014. Erityispätevyyden vastuutahona toimii Suomen Nuorisolääkärit ry ja
Skooppia pyydettiin nimeämään edustaja erityispätevyystoimikuntaan koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon osaajana. Yhdistys valitsi Kristina Kuntun edustajaksi.

4. KANNANOTOT, JULKAISUT JA MUU ASIANTUNTIJATOIMINTA
Yhdistys on antanut seuraavat lausunnot:
- Lausunto (170114) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen
toimintaohjelmasta 2014—2020.
- Lausunto Käypä hoito suosituksen Karies (hoito) päivitykseen. Lausunto (130814)
STM:n työryhmän raportista ja kehittämisehdotuksista
OPISKELUTERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN.
Skooppi osallistui asiantuntijana ProMedicon seminaariin Osaava Lääkäri – hyvä hoito sekä
THL:n järjestämään kokoukseen ”Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen –
Yhteinen vastuumme”. Yhdistys päätti osallistua Lääketietokeskuksen Luotettavaa tietoa
rokotteista -projektiin.
Tehtiin aloite Opiskeluterveys-kirjan tekemisestä myös verkkoversioksi, mille Duodecimista
näytettiin vihreää valoa.
Skooppi teki yhteistyötä Suomen lastenortopediyhdistyksen kanssa lasten skoliooseihin

liittyvän (I/2015 pidettävän) koulutustilaisuuden järjestämisessä.

5. HUOMIONOSOITUKSET
Koulu- ja opiskeluterveyspalkinto myönnettiin 9.10.2014 Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen ylilääkäri Marke Hietanen-Peltolalle huomioiden näin hänen työnsä koululaisten ja
opiskelijoiden terveydenhuollon edistämiseksi valtakunnallisella tasolla. Palkinto huomioitiin
Mediuutisissa. Artikkeli Marke Hietanen-Peltosesta ja hänelle myönnetystä palkinnosta
julkaistiin Yleislääkäri-lehdessä 1/2015.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on lastentautien erikoislääkäri Pirjo Terho. Kunniajäseniä
ovat ylitarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen, lastentautien erikoislääkäri Annikki Terho,
lastentautien erikoislääkäri Jörn Elfving, neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa Sosiaali- ja
terveysministeriöstä ja opetusneuvos Heidi Peltonen Opetushallituksesta.

6. TIEDOTUS
Yhdistyksen nettisivuosoite muutettiin: www.skooppi.fi (entinen www.sknly.net).
Nettisivuston päivitystä jatkettiin, siihen lisättiin Ajankohtaista -sivulle mahdollisuus useisiin
ajankohtaistapahtumiin, kuten muiden järjestöjen järjestämiin koulutuksiin. Yhdistyksen
tapahtumista on tiedotettu nettisivujen lisäksi puheenjohtajan talvi- ja syyskirjeellä. Myös
jäsenistön sähköpostilistaa käytettiin. Koulutustilaisuuksista tiedotettiin Suomen
Lääkärilehdessä ja Duodecimin koulutuskalenterissa sekä epävirallisesti jäsenten omien
sähköpostiverkostojen kautta.

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhdistys kuului edellisten vuosien tapaan EUSUHMiin eli European Union for School and
University Health and Medicine. Hannele Kallio ja Annukka Vuorinen toimivat sen
yhdyshenkilöinä. EUSUHM General assemblyyn 13.9.2014 Genevessä ei osallistunut kukaan,
vaan sinne lähetettiin valtakirja.

8. APURAHAT
Yhdistys ei myöntänyt apurahoja vuonna 2014.

9. TALOUS
Yhdistyksen talous on ollut vakavarainen. Yhdistystoiminnan tilikauden tulos oli 4639,69 € ja
erityispätevyystilin tulos –185,40 €. Yhdistyksen talous ilmenee tarkemmin erillisestä
tilikertomuksesta.

Helsinki 23.4.2015
Suomen koulu- ja opiskeluterveys Skooppi ry:n hallitus
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KUTINAA JA KUHINAA – nuorten iho- ja seksipulmat
9.4.2014, Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, Helsinki
8.30

Ilmoittautuminen

9.00

Tilaisuuden avaus

9.15

Atooppinen ihottuma
Anita Remitz, dosentti, ihotautien erikoislääkäri, HUS Iho- ja Allergiasairaala

9.55

Nuoren akne
Johanna Förster, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, YTHS

10.30 Taukojumppa
10.40 Suun kertomaa
Annukka Vuorinen, erikoishammaslääkäri, YTHS
11.20 Tatuoinnit, hiusvärit, rakennekynnet ja ripsipidennykset allergianäkökulmasta
Anne Vuorenmaa, koulutuspäällikkö, allergianeuvoja, Allergia- ja astmaliitto
12.00 Lounas
13.00 Vulvodynia
Päivi Tommola, gynekologi, HUS
13.45 Ajankohtaista pitkäaikaisessa ehkäisyssä
Leena Väisälä, asiantuntijalääkäri, Bayer Oy
14.00 Kahvi
14.30 Nuorten ehkäisy ja raskauden keskeytykset
Oskari Heikinheimo, gynekologi, HUS, Kätilöopisto
15.15 Seksuaalineuvonnan päivän polttavat asiat
Marjo Kokko, psykologi, seksuaaliterapeutti, YTHS
16.00 Tilaisuus päättyy
Ilmoittaudu: opiskelemaan@luukku.com 31.3. mennessä.
Koulutuspäivän hinta on jäsenille 40 €, muille 60 €. Lounas on omakustanteinen. Osallistumismaksu
Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skoopin tilille IBAN FI63 6601 0001 1976 49, BIC: AABAFI22.
Laita viestikenttään osallistujan/osallistujien nimi ja ota kuitti mukaan ilmoittautumiseen.
Anomme koulutusta erikoistumiskoulutukseksi soveltuville aloille.
Yhdyshenkilö: sihteeri Terhi Laatikainen, terhi.laalaa@gmail.com
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Siipi maassa - olenko erilainen?
Tue nuorta ja tunnista mielenterveyden ongelmat. Teemana nuorten
masennus, Asperger ja ADHD.

Torstaina 9.10.2014 Allergiatalossa Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki
9.00

Ilmoittautuminen ja kahvi, näyttelyyn tutustuminen

9.30

Koululainen, jolla Aspergerin oireyhtymä - miten neuropsykiatrinen coach ja
koulun rehtori voivat tukea oppilaan arkea yhdessä kouluterveyden huollon kanssa?
Coach Pirjo Laatikainen ja Karjaan yhteiskoulun rehtori Timo Oksanen
Keskustelu

12.00 Lounastauko
13.00 Energinen monitaituri vai häiritsevä luuseri? ADHD-coach Berit Waris.
Nuorten mielenterveystalo: apua verkossa, projektipäällikkö Marko Muukka
13.40

Kahvi

14.00 Nuorten depressio, nuorisopsykiatri Mauri Marttunen
15.30 Skoopin syyskokous
Ilmoittaudu: opiskelemaan@luukku.com 30.9. mennessä.
Koulutuspäivän hinta on jäsenille 40 €, muille 60 €. Lounas on omakustanteinen.
Osallistumismaksu Suomen koulu- ja opiskeluterveys yhdistys Skoopin tilille IBAN FI63 6601 0001
1976 49, BIC: AABAFI22. Laitathan viestikenttään osallistujan/osallistujien nimi ja ota kuitti mukaan
ilmoittautumiseen.
Anomme koulutusta erikoistumiskoulutukseksi soveltuville aloille. Yhdyshenkilö: sihteeri Terhi
Laatikainen, terhi.laalaa@gmail.com
Ajo-ohje: Allergiatalon edessä ei ole pysäköintipaikkoja, käytä HUS/allergiasairaalan, Meilahdentie 2
parkkipaikkoja
www.skooppi.fi

