
TOIMINTAVUOSI 1994 

Vuoden 1994 vuosikokoukseen valmistauduttiin pitämällä vuoden alussa kolme hallituksen kokousta. Niissä vuosikokousasioiden lisäksi 
käsiteltiin mm. tunnuskilpailuehdotuksista pidetyn äänestyksen tulokset. 

Vuosikokouksen asiantuntija-alustuksen piti terveydenhuolto-oppilaitoksen lehtori YTM Kari Jokiranta ajankohtaisesta aiheesta 
Näkökulmia vieraisiin kulttuureihin. Lehtori Simo Rannan johdolla käsiteltiin vuosikokousasiat. Tuloslaskelma osoitti, että tilikauden 
ylijäämä oli 2 209,39 mk. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 1993 vahvistettiin samoin kuin vuoden 1994 tulo- ja menoarvioksi 
13 500 mk. Vuoden teemasta keskusteltiin ja teema Muutos hoitotyössä sai eniten kannatusta. Hyväksyttiin hallituksen esitys 
lähitulevaisuudessa järjestettävästä jäsenkyselystä sekä ammattijärjestöjen kanssa suunniteltavasta koulutusiltapäivästä. 

Vuosikokous teki myös henkilövalintoja. Puheenjohtajaksi toimikaudelle 1994-1995 valittiin ylihoitaja Sinikka Autere. Hallitukseen 
valittiin uusina jäseninä sairaanhoitaja Lasse Latvamäki, Seinäjoen keskussairaala, lehtori Marjut Nummela, Seinäjoen terveydenhuolto-
oppilaitos ja osastonhoitaja Raija Viitamäki Seinäjoen seudun terveysyhtymä sekä entisinä Merja Kuuppelomäki ja ensimmäiset kaksi 
vuotta puheenjohtajana toiminut Kaija Manninen. Entisten tilintarkastajien lisäksi valittiin varatilintarkastajiksi ylihoitaja Kaija 
Rautalinko ja osastonhoitaja Pirkko Rasinmäki, molemmat Seinäjoen keskussairaalasta.. 

Vuoden teeman Hoitotyö ja muutos- valinnalla tavoiteltiin sitä, että jäsenilloissa ja koulutustilaisuudessa paneudutaan hoitotyön, 
koulutuksen ja hallinnon nykytilanteeseen, analysoidaan sitä ja käydään keskustelua muutoksien vaikutuksista sekä etsitään 
työvälineitä muutoksen hallintaan ja toiminnan uudelleen suuntaamiseen. Toukokuun jäsenillassa keskusteltiin vilkkaasti hoitotyöstä ja 
muutoksesta kaikilla kolmella alueella. Keskusteluun johdatteli THT Terttu Munnukka Tampereen yliopiston hoitotieteen laitokselta uusia 
ajatuksia herättävällä alustuksellaan. 

Syksyn jäseniltaan marraskuussa kokoonnuttiin keskustelemaan, mitä on laatutyö muutoksen keskellä. THM Paula Pelttari kertoi 
aiheesta ja välitti samalla kansainväliset terveiset ja omat kokemuksensa hoitotyön laatukonferenssista Englannissa kesällä 1994. 
Samassa tilaisuudessa ylihoitaja Kaija Rautalinko ja lastenhoitaja Annikki Raumio kertoivat Seinäjoen sairaalan synnytys- ja 
naistentautien tulosyksikön laadunvarmistusprojektista. 

Mihin olemme menossa hoitotyön käytännössä? oli 24.09.1994 Törnäväsalissa pidetyn hoitotyön kehittämisseminaarin aihe. Järjestäjinä 
hoitotyön kehittämisseuran kanssa olivat SuPerin ja TeHy:n paikallisosastot. Vieraileva luennoitsija haettiin autolla Tampereelta. Hän oli 
professori Roma Lee Taunton Kansasin yliopistosta, USA:sta. Professori Taunton käsitteli aihetta USA:n hoitotyön käytännön kannalta 
esittäen hoitotieteen tutkimuksen ja kehittämisen avainalueet. Hän tarkasteli myös sitä, minkälaiset sairaanhoitajat edesauttavat 
hoitotyön kehittymistä. Lisäksi saatiin kuulla USA:n kansallinen hoitotyön tutkimuksen agenda vuosille 1995-1999. Professori Tauntonin 
haastattelu Ilkka-lehdessä oli otsikoitu Kattava terveydenhuolto ihastuttaa Yhdysvalloissa. Myös radioon saatiin haastattelu. 

Jäseniltojen ja koulutustilaisuuden lisäksi jäsenhankinta oli edelleen hallituksen keskeisiä tehtäviä. Toimintavuonna hallitus piti 
yhdeksän kokousta. Se valitsi keskuudestaan tiedotussihteerin, jonka ensisijaisena tehtävänä oli tiedottaminen seuran toiminnasta ja 
toiminnan markkinointi. Tehtävään valittiin THM Marjut Nummela. Jäsenille lähetettiin neljä jäsenkirjettä ja niiden lisäksi jäsenilloista 
tiedotettiin paikallisten lehtien seurapalstoilla. Hallitus valmisteli jäsenkyselyn kyselylomakkeen vuoden 1995 alkupuolella tehtävää 
kyselyä varten. Seuran markkinoimiseksi ja varojen hankkimiseksi järjestettiin kahvitus lääninhallituksen koulutustilaisuudessa, jonka 
aihe oli Muutos ja johtaminen. Seuran säännöt tulivat hyväksyttyinä yhdistysrekisteristä 08.04.1994. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 
163. 

Toiminnan arvioinnissa todettiin, että vuoden teemaa on lähestytty teoreettisesta näkökulmasta ja käytännön lähtökohdista. Hoitotyön 
kehittämiseksi meneillään olevien projektien esittely jäsenilloissa on ollut mielenkiintoista ja esittelyt ovat edistäneet seuran toiminnan 
tavoitteita. Useissa yhteyksissä on jouduttu toteamaan, että hoitotyön muutoksen aikaansaaminen vaatii pitkäjänteisyyttä kaikilta 
osapuolilta. 


