
TOIMINTAVUOSI 1998 

Vuosikokous pidettiin 17.2.1998 terveydenhuolto-oppilaitoksella. Vuosikokousesitelmän aihe Hyvät ihmissuhteet ja elämänhallinta jatkoi 
edellisen vuoden teemaa ja johdatteli tulevaan toimintakauteen. Esitelmän piti tällä kertaa Seinäjoen Perheasiain neuvottelukeskuksen 
johtaja Matti Mäntykoski. 

Vuosikokousta johti ylihoitaja Liisa Panula. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 1997 vahvistettiin. Tilinpäätös oli ylijäämäinen 
( 2683,12 mk ). Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio ( 19 250 mk ) vuodelle 1998. Vuosikokous keskusteli myös 
kansainvälisestä toiminnasta ja yhteistoimintahankkeista. Oli kysymys siitä, liitytäänkö Hoitotyön kansainväliseen yhteistyö ry:een 
( NIF= Nursing International Fellowship in Finland ). Päätettiin, että hallitus käsittelee asiaa ja on yhteydessä vielä ko. yhdistyksen 
puheenjohtajaan terveydenhuoltoneuvos Tyyne Martikaiseen, joka oli esittänyt asian edelliselle hallitukselle. Kansainvälisten asioiden 
päällikkö THM Helli Kitinoja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, esitteli myös Kiinan ja Nigaraguan yhteistyöhankkeita ja seuran 
mahdollista osallistumista niihin. Asiaa päätettiin vielä valmistella. 

Vuoden teemaksi päätettiin Vuorovaikutus hoitotyön edellytyksenä. Hoitotyön kehittämisseuran puheenjohtajaksi valittiin THT Merja 
Kuuppelomäki seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja hallitukseen Maija Finnilä, Elina Kalliovalkama, Marjut Nummela, Aila Mäki-Rajala ja 
ylihoitaja Inkeri Sandell Alajärven terveyskeskuksesta. 

Toimintasuunnitelman mukaan järjestettiin kolme jäseniltaa, yksi keväällä ja kaksi syksyllä. Toukokuisessa jäsenillassa vieraili THT Liisa 
Ollikainen ja piti esitelmän aiheesta Ikääntyvä ihminen ajan myllerryksessä – asiakkaan ja hoitotyöntekijän näkökulmasta. Aiheesta 
keskusteltiin vilkkaasti, olihan illan vieras itsekin jo eläkkeellä ja eläkkeellä ollessaan tehnyt väitöskirjansa. 

Elokuun jäsenillassa saatiin kansainvälisiä terveisiä. Niitä kertoivat Marjut Nummela ja Merja Kuuppelomäki, jotka olivat osallistuneet 
heinäkuisessa Helsingissä pidettyyn WENR- konferenssiin, jonka aiheena oli Knowledge Development in Nursing. Molemmilla 
osallistujilla oli esitys konferenssissa teemasta Eettiset ongelmat syöpäpotilaiden hoidossa ja hoitotyön tutkimuksessa. Vuoden kolmatta 
jäseniltaa vietettiin pikkujoulun merkeissä hotelli Lakeudessa ja keskusteltiin aiheesta Käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen 
yhteistyö. Aiheen alusti TtT Paula Pelttari. Iltaa juhlistettiin seuran tarjoamilla glögeillä ja torttukahveilla. 

Syksylle suunniteltu koulutuspäivä jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Päivä, jonka aihe oli Asiakkaan ja 
perheen kohtaaminen hoitotyön arjessa oli suunniteltu yhdessä alan ammattijärjestöjen kanssa. Seuran hallitus oli yhteydessä myös 
terveydenhuoltoneuvos Tyyne Martikaiseen, mutta liittymispäätöstä NIF: iin ei vielä tehty. Seuran rahastosta jaettiin yhteensä neljä 
opiskelijastipendiä, keväällä ja jouluna valmistuneille sairaanhoitajille, jotka olivat menestyneet opinnoissaan hyvin ja suuntautuneet 
toiminnassaan hoitotyön kehittämiseen. 

Hallitus piti kahdeksan kokousta. Seuran järjestämiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 84 jäsentä. Jäsenmäärä oli 88 vuoden lopussa. 
Positiivisena koettiin toimivan yhteyden lujittuminen muihin alueella toimiviin alan järjestöihin. 


