
TOIMINTAVUOSI 1996 

Hallituksen valmistelema vuosikokous pidettiin 31.1.1996. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi aikuiskoulutusjohtaja Visa Jokela 
Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitoksesta ja sihteerinä ylihoitaja Liisa Panula. Vuosikokousesitelmän piti Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun johtava rehtori Tapio Varmola. Esityksessään hän tarkasteli laajasti suomalaisen ammattikorkeakoulun syntyä ja 
ajankohtaista tilannetta, Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallintoa sekä luotasi kuulijoiden ajatuksia tulevaisuuteen. Rehtori Tapio 
Varmola iloitsi siitä, että Seinäjoen ammattikorkeakoulu tulee aloittamaan vakinaisena ammattikorkeakouluna ensimmäisten 
hyväksyttyjen joukossa 1.8.1996. 

Vuoden 1995 toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin. Tilinpäätös oli nyt ylijäämäinen ( 3322,15 mk ). Tulot vuonna 1995 
pidetyistä koulutuspäivistä olivat parantaneet taloudellista tilannetta. Tilanteen paraneminen sai vuosikokouksen keskustelemaan 
rahaston perustamisesta, mikä sitten päätettiinkin antaa uuden hallituksen tehtäväksi. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
( 19 000 mk ) vuodelle 1996 vahvistettiin. Toimintavuoden teemaksi hyväksyttiin Hoitotyön laatu ja verkostoituminen. 

Vuosikokous teki myös henkilövalintoja. Hallituksesta jäivät pois puheenjohtaja Sinikka Autere ja hallituksen jäsenet Lasse Latvamäki ja 
Raija Viitamäki. Puheenjohtajaksi toimikaudelle 1996-1997 valittiin Kaija Manninen ja uusiksi hallituksen jäseniksi ylihoitaja Marja-Liisa 
Haapamäki, osastonhoitaja Maija Finnilä, ja sairaanhoitaja Elina Hemminki ( myöhemmin Kalliovalkama ), kaikki kolme Seinäjoen 
keskussairaalasta. Hallituksessa jatkavat edelleen Marjut Nummela ja Merja Kuuppelomäki. Tilintarkastajiksi valittiin aikaisemmin 
toimineet ja heidän varahenkilöikseen Sinikka Autere ja Lasse Latvamäki. 

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus otti esille kysymyksen , miten aktivoida jäseniä osallistumaan seuran toimintaan. Käytiin 
yhdessä läpi seuran säännöt ja keskusteltiin seuran tehtävästä. Päätettiin tehostaa kirjallista viestintää mm. lähettämällä jäsenkirjeet ja 
erilaiset kutsut paitsi jäsenille niin myös kaikille maakunnassa sijaitseville alan laitoksille ja muille yhteisöille. Pyydettiin tarjoukset 
seuran esitteen painattamiseksi. 

Vuosikokouspäätösten mukaan järjestettiin neljä jäseniltaa, joista kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Kevään ensimmäisen jäsenillan aihe 
oli Mitä uutta Parsen malli tuo hoitotyöhön?. Teoriaosuuden alusti THL Päivikki Koponen ja käytännön sovelluksen lehtori Eija Kivipelto 
( nyk.Kyrönlahti ), Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitos. Parsen malli tuohon aikaan oli valtakunnallisesti ajankohtainen. Toisessa 
jäsenillassa kuultiin vierailevaa luennoitsijaa professori David Pontinia. Hän oli Bristolista, Englannista ja luennoi aiheesta Potilaiden 
tyytyväisyys hoitoon. Esitys perustui David Pontinin tekemään potilaiden haastattelututkimukseen Pohjois-Englannissa. Tilaisuuden 
alussa nautittiin Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin tarjoamat kahvit ja jatkettiin iltaa pankin tiloissa. 

Elokuisena iltana kokoonnuttiin jäseniltaan terveydenhuolto-oppilaitokselle kuulemaan ylihoitaja Sinikka Auteretta ja ylihoitaja Oili 
Ylihärsilää. Heidän esitystensä aihe oli Johtajuus ja muutosagenttina toimiminen. Tuulahdus Välimereltä lämmitti kuulijoita alustajien 
kertoessa kokemuksiaan onnistuneilta koulutuspäiviltä Santorinin saarelta. Syksyn toinen jäsenilta keräsi kuulijoita ympäri maakuntaa. 
Illan aiheen Hyvä hoito alusti professori Katie Eriksson. Jäsen- ja keskusteluilloissa oli yhteensä 114 osanottajaa. 

Syksyksi suunniteltu koulutuspäivä aiheesta Hoitotyö ja verkostoituminen jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
Sen sijaan seuran hallitus ja sairaanhoitajaliiton Etelä-Pohjanmaan piiriyhdistyksen hallituksen jäsenet pitivät joulukuussa yhteisen 
tilaisuuden ja keskustelivat mahdollisesta yhteistoiminnasta vuoden 1997 aikana. Tilaisuus pidettiin Seinäjoen kotitalousoppilaitoksen 
kodikkaissa suojissa. 

Hallitus piti yhdeksän kokousta. Jäseniltojen järjestämisen ohella keskeinen tehtävä oli rahaston sääntöjen laatiminen. Asiantuntija-
apua niiden valmistelussa saatiin osuuspankin lakimieheltä. Hallituksen jäsenet hyväksyivät yksimielisesti perustetun seuran säännöt 
kokouksessaan 6.5.1996 ja varmensivat hyväksymisen allekirjoituksellaan. Ensimmäinen opiskelijastipendi myönnettiin samana 
keväänä Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitoksen ensimmäisestä ammattikorkeakouluryhmästä valmistuneelle sairaanhoitajalle. 

Yhteenvetona toimintavuodesta todettiin, että keskustelu jäsenilloissa oli ollut vilkasta ja rohkeutta keskusteluun myös ulkolaisten 
luennoitsijoiden tilaisuuksissa oli ollut aikaisempaa enemmän. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 142. 


