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The one who can create,
can ultimately survive.
J. L. Moreno, M. D. 1889-1974

Hyvä SPY:n jäsen
Rauhallista ja ihanaa joulunaikaa kaikille yhdistyksemme jäsenille ja erityisonnittelut
psykodraamaohjaajatutkinnon suorittaneille!
Koulutusvaliokunta ja hallitus ovat tämän vuoden aikana kokoontuneet kumpikin kaksi kertaa.
Kevätkokous pidettiin 24.6. ja syyskokous 16.12.2015. Toiminta on keskittynyt hallinnollisiin
pyyntöihin vastaamiseen (esim. opintosuoritusten tarkastaminen) ja psykodraamasta
tiedottamiseen: Duodecimin Kuntoutus-kirja julkaistaan ensi vuoden puolella ja siinä on Pirkko
Hurmeen kirjoittama luku psykodraamasta. Yhdistyksen kotisivuilta löydät linkin Perttu
Häkkisen ohjelmaan Yle Puhe 20.10.2015 aiheena PSYKODRAAMA - taidetta vai terapiaa? ,
jossa Perttu Häkkinen haastatteli Pirkko Hurmetta ja Tuula Grandell kertoi Morenon historiasta.
Yhdistyksen tarkoituksena on tiedottaa psykodraamasta ja edistää draamallisten menetelmien
käyttöä kasvatus-, koulutus-, teatteri- ja terapiatyössä. Muuta kuin tiedotustoimintaa on tällä
hetkellä minimaalisesti. Hyvin harvat jäsenet käyttävät hyväkseen mahdollisuuttaan tiedottaa
yhdistyksen websivuilla psykodraamakursseista ja ryhmistä, vaikka tähän on kaikilla
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jäsenmaksunsa maksaneilla oikeus. Tilastojen mukaan tänä vuonna on kokonaisuudessaan
ollut 17565 vierailua sivuston eri sivuilla, ja pelkästään joulukuussa n. 500.

Hallitus on sitä mieltä, että yhdistyksellä on yhteiskunnallinen funktio. Siksi kaipaamme
jäsenistön ideoita, tukea ja aktiivista osallistumista. Haluamme kuulla juuri sinulta, mihin sinä
yhdistystä tarvitset ja mitä siltä toivot. Kirjoita meille sähköpostia toiveistasi viimeistään
helmikuun aikana, jotta meillä olisi ajatuksesi käytettävissä keväällä.
Muista heti maksaa myös mahdollisesti unohtunut jäsenmaksusi 2015 - se on edelleen
ainoastaan 20€/vuosi. Tai, jos olet jo maksanut jäsenmaksun 2015, sinulla on nyt tilaisuus
maksaa jäsenmaksu 2016, jonka eräpäivä on 31.1.2016. Tarkistamme jäsenmaksujen
maksutilanteen maaliskuun alussa.
Sääntöjen mukaisesti jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta, katsotaan
hallituksen päätöksellä erotetuksi ja hänen tutkintotietonsa poistetaan yhdistyksen kotisivuilta.
Jäsenmaksu Suomen Psykodraamayhdistyksen tilille: FI85 2022 1800 0033 84, Nordea Swift:
NDEAFIHH
TÄRKEÄÄ: Muista laittaa oma nimesi tiedonantoihin ja vuosi 2015 tai 2016. Tai 2015-2016 jos
nyt kätevästi samalla siirrolla maksat molemmat vuodet eli 40€.
Onnellista ja menestyksellistä uutta vuotta sinulle toivottaen
Suomen Psykodraamayhdistyksen hallitus:
Pirkko Hurme, pj, pirkko.hurme(at)perendie.fi
Anne Frelander anne.frelander(at)gmail.com
Mikko Räsänen mikko.rasanen(at)mehilainen.fi
Katri Valve katri.valve(at)evl.fi
Martti Pekkanen pekkanen.martti(at)gmail.com

