
TOIMINTAVUOSI 1999 

Vuoden toiminta aloitettiin hallituksen valmistelemalla vuosikokouksella helmikuussa. Rehtori Kaija Manniselta pyydetty esitys 
terveydenhuoltoalan koulutuksesta Etelä-Pohjanmaalla pohjautui joulukuussa julkaistuun Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitoksen 
historiaan 1903-1995. 

Sääntömääräiset vuosikokousasiat käsiteltiin puheenjohtajana toimineen ylihoitaja Sinikka Autereen johdolla. Vahvistettiin vuoden 1998 
toimintakertomus ja tilinpäätös, joka oli ylijäämäinen (1745,38 mk ). Käsiteltäessä vuoden 1999 toimintasuunnitelmaa pohdittiin 
seuran jäsenten aktivoimista ja jäsenmäärän kasvattamista. Keskusteluaiheita olivat mm. tukihenkilötoiminnan käynnistäminen 
terveyskeskuksissa, seuran toiminnan esittely sairaanhoitopiirin eri tilaisuuksissa, terveyskeskusten henkilökuntien kutsuminen 
tilaisuuksiin, jäseniltojen aiheen aikaisempaa tarkempi esittely jäsenkirjeissä sekä jäsenkyselyn uusiminen. Myös terveydenhoitajia 
toivottiin mukaan toimintaan sekä yhteistyötä E-P:n Lääkäriseuran kanssa. Tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1999 hyväksyttiin 13 920 
mk. Jäsenmaksusta keskusteltiin ja se nostettiin 130 mk:aan. Opiskelijoiden jäsenmaksu pysyi ennallaan. 

Hallitukseen valittiin Elina Kalliovalkama, Elise Lepistö, Jalasjärven terveyskeskus, Marjatta Kurunsaari, Lapuan terveyskeskus, Aila 
Mäki-Rajala ja Marjut Nummela. Tilintarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Somppi ja Liisa Panula sekä heidän varajäsenikseen Marja-Liisa 
Haapamäki ja Anneli Sarajärvi. Kolme vuotta yhtäjaksoisesti sihteerinä toiminut Maija Finnilä sai kiitokseksi lasienkelin. Enkelillä 
kiitettiin myös Kaija Mannista ja Sinikka Auteretta. Vuoden teemaksi hyväksyttiin Hyvä hoitotyö ja hoidon jatkuvuus. Suunniteltiin 
pidettäväksi kolme jäseniltaa ja niiden aiheista kerrotaan aikaisempaa tarkemmin jo jäsenkirjeissä. Päätettiin tavoitella jäsenmäärän 
nostamista takaisin ainakin 100:aan. 

Suruviesti oli tavoittanut seuran jäsenet tammikuussa. Hoitotyön kehittämisseuran pitkäaikainen tilintarkastaja Annikki Sarvikas oli 
äkillisesti poistunut keskuudestamme. Hänen työtään muistetaan kiitollisuudella. 

Ensimmäiseen jäseniltaan kokoonnuttiin toukokuun alussa. Professori Marita Paunonen Tampereen yliopistosta kertoi hyvin 
mielenkiintoisesti Perhekeskeisyydestä hoitotyössä esitellen kansallisia ja kansainvälisiä tutkimustuloksia aiheesta. Syyskuussa pidettiin 
vuoden toinen jäsenilta. Sen aihe oli Onko hoitotieteessä yhteistä paradigmaa? Esitys oli aiheeltaan tietoteoreettinen. Siinä käsiteltiin 
mm. Kuhnin paradigmaa ja suomalaisessa hoitotieteessä käytettyjä tulkintoja paradigmasta. Alustuksen piti Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun terveysalan yliopettaja, FT Jouni Tuomi. Molemmissa tilaisuuksissa jäsenistö oli runsaslukuisesti edustettuna. 

Vuoden viimeinen jäsenilta vietettiin Seinäjoen Lakeus-ravintolassa ja tavallista herkullisemman tarjoilun ääressä. Pikkujoulun kunniaksi 
seura tarjosi jäsenilleen glögin ja iltapalan. Illan luennoitsijavieraaksi oli saatu TtT Sirpa Hankela Tampereelta. Hänen esityksensä aihe 
oli Leikkauksen aikaisen hoitotyön lähtökohta, tehtävä ja päämäärä. Esitys perustui hänen väitöskirjatutkimukseensa: 
Intraoperatiivinen hoitotyö. 

Vuoden aikana hallitus piti kahdeksan kokousta ja kokoontui kuten kaikkina aikaisempinakin vuosina laatimaan ja lähettämään 
jäsenkirjeet kokousten ulkopuolella. Jäsenkirjeet olivat aikaisempaa sisältörikkaampia ja niinpä jäseniltoihin oli osallistunut yhteensä 
119 henkilöä. Hallitus järjesti myös Hoitotyön kehittämisseurasta kertovan näyttelyn Kansainvälisenä sairaanhoitajapäivänä terveysalan 
yksikössä. 

Merja Kuuppelomäki ja Marjut Nummela olivat vieraina Terveydenhoitajayhdistyksen hallituksen kokouksessa elokuussa. Seurat 
esittelivät toimintaansa ja kartoittivat yhteistyömahdollisuuksia. Yhteyksiä luotiin myös Sairaanhoitajien kristillisen seuran edustajiin. 
Samat hallituksen jäsenet osallistuivat Kuopion yliopiston järjestämään terveydenhuollon yliopistollisen koulutuksen 20-
vuotisseminaariin 17.9.1999, mikä samalla oli professori Sirkka Sinkkosen eläkkeellelähtöjuhla. Lisäksi hallitus jakoi kaksi 
opiskelijastipendiä. 


