
TOIMINTAVUOSI 1993 

Helmikuun 1993 alussa pidetyssä vuosikokouksessa saatiin kuulla professori THT Sirkka Lauria. Hän luennoi Hoitotyön päätöksenteosta 
ja sai esityksellään myös yleisön keskustelemaan. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallintoylihoitaja Saara Ijäs ja hänen 
johdollaan käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Hoitotyön päämäärä hyväksyttiin vuoden toiminnan teemaksi ja teeman 
ympärillä päätettiin järjestää kolme jäseniltaa ja yksi iltapäivän kestävä koulutustilaisuus. Toimintakertomus vuodelta 1992 ja 
tilinpäätös ( 7385, 43 mk ) vahvistettiin. Talousarvioksi vuodelle 1993 vahvistettiin 10 000 mk. Hallitukseen ja tilintarkastajiksi valittiin 
samat henkilöt, jotka toimivat vajaan vuoden mittaiseksi jääneenä ensimmäisenä toimintavuonna. 

Hallituksen esityksestä vuosikokous keskusteli seuran nimestä. Päätettiin muuttaa se Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura 
ry:ksi. Uusi nimi kuvaa ensimmäistä paremmin seuran toiminnan ulottuvan koko maakunnassa tehtävään hoitotyöhön. Samoin 
uudistettiin seuran sääntöjen 3§:ää lisäämällä sen kolmanteen momenttiin seuraava lause: ”Opiskelijoilta peritään kuitenkin alhaisempi 
jäsenmaksu kuin muilta.” Opiskelijoilta perittäväksi jäsenmaksuksi sovittiin 30 mk ja muiden osalta se pidettiin ennallaan ( 100 mk ). 
Tiedot sääntöjen muutoksesta lähetettiin rekisteriyhdistykseen. 

Jäsenilloista ensimmäinen toteutui jo maaliskuussa, jolloin seuran jäsenet saivat kosketusta myös kansainvälisyyteen professori 
Marjorie Whiten, Floridan yliopisto, vieraillessa seuran jäsenillassa yhdessä professori Marita Paunosen kanssa, Tampereen yliopisto. 
Illan aihe oli Tulevaisuuden suunta hoitotieteen ja hoitotyön kehittämisessä Yhdysvalloissa ja Suomessa. Tilaisuus pidettiin 
Törnäväsalissa. Musiikista huolehti lehtori Hannu Salon perheorkesteri ja tarjoilun lahjoitti lääketukkukauppa Oriola. 

Kauniina toukokuun iltana kokoonnuttiin isolla joukolla kuulemaan professori Katie Erikssonia. Hän edusti Åbo Akademin Vaasan 
yksikköä. Jäsenillan aihe oli Terveys. Katie Eriksson käsitteli esityksessään omien ja monien muiden tutkimuksiin perustuen mm. 
kärsimyksen ja terveyden yhteenkuuluvuutta sekä kärsimyksen merkitystä hoitamisessa. Hän lopetti ajatukseen ”Eettisyyden tulee olla 
sisäinen. Hoitamisen rakkaudessa on uhrautumista, mikä antaa kasvuvoimaa ja toivoa.” 

Kolmas jäsenilta olikin sitten pikkujoulun merkeissä marraskuussa. THL Merja Kuuppelomäki kertoi lisensiaattityönsä pohjalta 
Terminaalipotilaan hyvästä hoidosta. Illan aikana hän toi terveiset myös Tokiossa ja Aleksandriassa pidetyistä hoitotieteen 
kansainvälisistä konferensseista, joissa molemmissa hänellä oli ollut esitys. 

Aiheeltaan edellä mainittu jäsenilta liittyi luontevasti lokakuussa pidettyyn koulutusiltapäivään, jossa professori Hertta Kalkas luennoi 
Hyvän hoitotyön eettisistä lähtökohdista. Hän esitti mm. hyvän hoitotyön eettisen lähtökohdan elementit ja tarkasteli hoitotyöntekijän 
ja potilaan välistä yhteistyösopimusta teoreettisen mallin pohjalta. Välillä tehtiin ryhmätöitä ja pohdittiin asiantuntijan kanssa 
hoitoyhteisöissä vallalla olevia erilaisia eettisiä näkemyksiä ja ongelmia. Koulutustilaisuuteen osallistui 118 hoitotyön ammattilaista eri 
puolilta maakuntaa. Koulutuspäivänä järjestettiin tiedotustilaisuus julkiselle sanalle, missä yhteydessä kerrottiin koulutuspäivän lisäksi 
seuran tarkoituksesta ja toiminnasta. 

Kuten vuosikokouksessa oli päätetty, julistettiin Hoitotyön keittämisseuran tunnuskilpailu ajalla 03.06.1993-31.10.1993. Kirjalliset 
ohjeet lähetettiin jäsenkirjeen mukana. Päätettiin, että hallitus käsittelee äänestyksen tuloksen seuraavassa kokouksessaan ja tulos 
julkaistaan sekä voittaja palkitaan vuoden 1994 vuosikokouksessa. 

Toimintavuonna hallitus piti kahdeksan kokousta. Seuran hallituksen keskuudessa oli koettu tiedotussihteeritoiminnan käynnistäminen 
tarpeelliseksi. Merja Kuuppelomäki lupautui käynnistämään tehtävää. Seuran oman julkaisutoiminnan mahdollisuudesta oli myös 
keskusteltu, mutta ajatuksen toteuttaminen käytännössä jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen. 

Iloa tuotti jäsenmäärän kasvu kokonaismäärän ollessa vuoden lopussa 133. Toimintaa tehtiin tunnetuksi tilaisuuksien yhteydessä ja 
lähettämällä jäsenkirjeitä säännöllisesti. Syksyn koulutustilaisuus tarjottiin jäsenille maksuttomana. Seinäjoen terveydenhuolto-
oppilaitoksen kanssa solmittiin vuokrasopimus tilojen käytöstä. 

Seuran toimintaa pyrittiin hallituksessa arvioimaan määräajoin ja päättyvästä toimintavuodesta todettiin: ”Toimintavuoden teemaa ovat 
olleet alustamassa korkeatasoiset alan asiantuntijat. Jäsenilloissa on keskustelu vilkastunut. Merkittävää on ollut, että toimintaan on 
saatu mukaan kansainvälisyyttä ulkomaisen asiantuntijan ja kansainväliseen konferenssiin osallistumisen kautta. Nuoren seuran 
kannalta on tärkeätä, että toimintaan saadaan runsaslukuinen jäsenistö, sillä heidän kauttaan mahdollistuu laadukas toiminta.” 


