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Vietettiin juhlavuotta seuran täyttäessä viisi vuotta. Hallitus oli päättänyt järjestää sen kunniaksi juhlasymposiumin huhtikuussa. Sitä 
ennen kuitenkin pidettiin E-P:n osuuspankilla vuosikokous, jota tällä kertaa johti ylihoitaja Liisa Keskinen-Peltola, Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin Härmän sairaala. Vuosikokousesitelmän piti edellisenä syksynä väitellyt yliopettaja, THT Merja Kuuppelomäki aiheesta 
Rakkaus, kärsimys ja toivo hoitotyössä. Seuran onnittelut Merja Kuuppelomäelle esitettiin samassa yhteydessä. 

Varsinaisista vuosikokousasioista vahvistettiin vuoden 1996 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tilinpäätös oli ylijäämäinen ( 2095,95 
mk ). Hyväksyttiin vuodelle 1997 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvioksi 16 200 mk. Vuoden teemaksi sovittiin Asiakaskeskeisyys 
ja hoitotyön laatu. Hallitukseen valittiin Maija Finnilä, Elina Kalliovalkama, Merja Kuuppelomäki, Marjut Nummela ja Aila Mäki-Rajala, 
Seinäjoen keskussairaala. Puheenjohtajana jatkoi Kaija Manninen. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Annikki Sarvikas ja Marja-Liisa 
Somppi ja heidän varajäsenikseen Sinikka Autere ja Lasse Latvamäki. Muissa asioissa vuosikokous hyväksyi Etelä-Pohjanmaan 
hoitotyön kehittämisseura ry:n rahaston säännöt. 

Kevään ensimmäisen jäsenillan aiheena oli Moniammatillisen yhteistyön haasteet. Alustajina olivat dosentti, ylilääkäri Hannu Puolijoki ja 
erikoissairaanhoitaja Merja Latva-Mäenpää, molemmat Seinäjoen keskussairaalasta. Toisessa jäsenillassa piti esitelmän Bn, Bed, Msc 
Valerie Gilbey Kanadasta aiheesta Menopaussissa oleva nainen terveydenhuollon asiakkaana. Luennoitsija oli kaksi viikkoa vierailevana 
opettajana ammattikorkeakoulun terveysalan yksikössä. 

Jäseniltojen väliin ajoittui juhlasymposium, joka pidettiin 8.4.1997 Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa. Juhlaesitelmän aiheesta 
Asiakkaan elämänhallinta ja voimavarat piti THT Anna-Maija Pietilä Oulun yliopiston hoitotieteen laitokselta. Toisena luennoitsijana 
kuultiin erikoissairaanhoitaja Marja-Liisa Keski-Sänttiä Seinäjoen keskussairaalasta. Hänen aiheensa oli Hoitotyön laatu asiakkaan 
näkökulmasta. Tilaisuutta juhlisti myös Teemu Salon esittämä pianomusiikki, kuutisenkymmentä juhlavierasta ja 
kotitalousoppilaitokselta tilattu coctail-tarjoilu. Lehdistö julkaisi hallituksen jäsenten haastattelun koskien seuran toimintaa sekä 
artikkelin itse juhlasta otsikolla ”Elämänhallinta opitaan kotona ja koulussa”. 

Syksyn ensimmäinen jäsenilta pidettiin syyskuussa ja silloin paneuduttiin vanhustyön haasteisiin. Aiheeseen johdatteli Seinäjoen 
kaupungin vanhustyön johtaja Anneli Saarinen. Syyskauden päätteeksi järjestettiin yhdessä Tehyn paikallisosaston ja 
Sairaanhoitajaliiton E-P:n piiriyhdistyksen kanssa Paula Pelttari-ilta. Elokuussa 1997 väitellyttä tohtoria juhlittiin, mutta myös 
kuunneltiin väitöskirjan sanomaa Sairaanhoitajan työn nykyisistä ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimuksista. 

Seuran muusta toiminnasta mainittakoon, että seuran hallitus varapuheenjohtajansa Merja Kuuppelomäen johdolla oli kirjoittanut 
lausunnon rehtori Kaija Mannisen arvonimihakemukseen kesäkuussa 1997. Kaija Manniselle myönnettiin opetusneuvoksen nimi ja arvo 
28.päivänä marraskuuta 1997. Tuore opetusneuvos otti hoitotyön seuran onnittelut vastaan hyvin kiitollisella mielellä ja saamaansa 
arvonimeä arvostaen tammikuussa 1998 ammattikorkeakoulun järjestämässä kahvitilaisuudessa. 

Vuoden toimintaa arvioitaessa todettiin ilolla, että keskusteluillat olivat keränneet aikaisempaa laajemman kuulijakunnan. Yhteensä 277 
kuulijaa oli ollut läsnä seuran kuudessa tilaisuudessa. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa oli onnistunutta. Valitettavaa oli se, ettei 
seuran esitettä pystytty painattamaan korkeiden kustannusten vuoksi. Hallitus oli kokoontunut kymmenen kertaa. Jäsenmäärä oli 125 
vuoden lopussa. 


