
TOIMINTAVUOSI 1995 

VVuoden 1995 toiminta käynnistyi helmikuussa pidetyllä jäsenillalla, jonka aiheena oli Mitä potilas tarvitsee hoitotyöltä sairaalassa 
ollessaan? Ylihoitaja THM Oili Ylihärsilä ja sairaanhoitaja Maija Finnilä esittelivät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä meneillään 
olevaa hoitoisuuskäsitettä koskevaa projektia ja kertoivat tutkimuksen ajankohtaisesta tilanteesta. Huhtikuun jäsenillassa jatkoivat 
samasta aiheesta sairaanhoitajat Anita Heiska ja Mervi Valo. Tutkimuksessa tarkasteltiin hoitoisuuskäsitteen käyttökelpoisuutta 
nimenomaan erikoissairaanhoidon edellyttämän hoidon suunnittelussa, kehittämisessä, laadunvarmistuksessa ja resurssoinnissa. 

Maaliskuussa pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin jatkaa edellisen toimintavuoden teeman Hoitotyö ja muutos ympärillä kuitenkin 
niin, että tarkastelukulma olisi aikaisempaa painokkaammin muutoksen hallinnassa ja toiminnan uudelleen suuntaamisessa. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi ylihoitaja Oili Ylihärsilä. Hänen johdollaan käsiteltiin vuosikokousasiat. Vuoden 1994 
vuosikertomus ja tilinpäätös vahvistettiin. Tilinpäätös oli alijäämäinen ( 2851,30 mk ). Tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1995 vahvistettiin 
16 500 mk. Seuran puheenjohtajana jatkaa ylihoitaja Sinikka Autere ja hallitukseen valittiin uudelleen edellisenä toimintavuonna 
toimineet jäsenet. 

Vuosikokouksessa luennoi Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton aluekehityspäällikkö Timo Urpala aiheesta Hoitotyön kehittäminen osana 
maakunnan kehittämistä. Syksyn ensimmäisessä jäsenillassa jatkettiin paikallisen projektin esittelyä. Yliopettaja THL Päivikki Koponen 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä kertoi Terveyskeskuksen ja terveydenhuolto-oppilaitoksen yhteistyöstä 
perhehoitotyön projektissa. Paikallisten projektien esittelyn asiantuntijaluentojen ohella toivottiin innostavan jäsenistöä oman työn 
kehittämiseen. Syksyn toisen jäsenillan aihe oli Potilaan mahdollisuudet olla ihminen. Illan alustajana toimi lehtori THM Marjut 
Nummela. Jäsenillan merkeissä vietettiin samalla pikkujoulua. 

Vuosikokouksen päätöksen mukaan toteutettiin koulutuspäivä aiheena Hoitotyön mahdollisuudet vastata yhteiskunnan muutoksiin. 
Luennoitsijoiksi oli kutsuttu kansanedustaja, LL Jorma Huuhtanen, yliopettaja, THL Päivikki Koponen, sairaanhoitaja Marja-Leena Koski 
ja tutkijapsykologi Esa Nordling, molemmat viimeksi mainitut Seinäjoen keskussairaalasta. Koulutuspäivä oli maksullinen ja se pidettiin 
Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksessa. Ilkka-lehti raportoi kansanedustaja Jorma Huuhtasen vierailusta otsikolla Yhteistyö ja työn 
jakaminen tulevaisuutta hoitoalalla. 

Hallitus piti kymmenen kokousta. Se valmisteli kriteerit apurahan hakua varten ja julisti sen jäsenistön haettavaksi keväällä. 
Tiedotukseen panostettiin julkaisemalla ilmoitus koulutustilaisuudesta sekä Ilkka-lehdessä että TEHY-lehdessä. Seuran jäsenet tekivät 
ensimmäisen opintomatkansa Ouluun, Päivärinteen opetussairaalaan 6.5.1995. Matka järjestettiin yhteiskuljetuksena linja-autolla. 

Arvioidessaan toimintakautta hallitus totesi jäsenten osallistuneen heikosti joihinkin jäseniltoihin. Se edellytti hallitukselta 
aktivointikeinojen miettimistä uutta toimintavuotta ajatellen. Jäsenkyselyyn osallistuneet olivat antaneet myönteistä palautetta . He 
pitivät seuran toimintaa tärkeänä ja kokivat toiminnan edistäneen yhteistä keskustelua ja alan asiantuntijuuden kehittymistä. 
Positiivisena koettiin korkeatasoisten luennoitsijoiden vierailut paikkakunnalla. Vastaajat toivoivat tiedottamisen tehostamista. Hallitus 
oli tyytyväinen seuran tunnuksen näkyvyyteen ja uskoi sen aikaa myöten lujittavan seuran jäsenten yhteenkuuluvuutta. 


