
TOIMINTAVUOSI 2000 

Valmistellessaan vuoden 2000 vuosikokousta istuva hallitus päätti, ettei Hoitotyön kehittämisseura liity NIF:ään tässä vaiheessa. Myös 
Kiinan ja Nigaraguan hankkeet olivat rauenneet. Vuosikokous pidettiin E-P:n osuuspankilla 22.02.2000. Kokouksen alussa virittäydyttiin 
asiaan kuuntelemalla Paula Risikon esitystä Laatu ja vaikuttavuus hoitotyössä. Vuosikokousta johti Kaija Manninen. Edellisen vuoden 
toimintakertomus pienin täydennyksin vahvistettiin, samoin tilinpäätös. Tilinpäätös oli ylijäämäinen 2180,07 mk. Keskusteltiin 
sopimuksesta siirtää mahdolliset ylijäämät stipendirahastoon, jotta seuran tehtävä tukea hoitotyön tutkimusta ja kehittämistä 
apurahojen turvin onnistuisi. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2000 samoin kuin talousarvio ( 13 000 mk ) hyväksyttiin. Hallituksen ehdotukset seuraavalle 
toimintakaudelle herättivät myönteisen ja vilkkaan keskustelun. Jäseniltoja päätettiin järjestää eri organisaatioissa ja paikkakunnilla, 
ideoitiin Vuoden Hoitotekoa ja sen valintakriteerien laatiminen annettiin seuraavan hallituksen tehtäväksi. Lisäksi päätettiin esittäytyä 
omalla posterilla Seinäjoella järjestettävässä kansainvälisessä hoitotyön konferenssissa toukokuussa. Suunniteltiin jäsenkyselyn 
toteuttamista ja pinssin teettämistä seuralle. 

Hallitukseen valittiin uusia henkilöitä. Merja Kuuppelomäki ja Marjut Nummela ilmoittivat , etteivät ole enää käytettävissä. Seuran 
puheenjohtajaksi valittiin TtT Paula Risikko. Hallitukseen tulivat valituiksi Ritva Hyllinen, SEKS, Elina Kalliovalkama, Marjatta Kurunsaari, 
Elise Lepistö ja Aila Mäki-Rajala. Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Panula ja Marja-Liisa Somppi. Eroavat henkilöt ansaitsivat lämpimät 
kiitokset monivuotisesta työstä seuran päämäärien hyväksi. Lasienkelit he saivat myöhemmin hallituksen kokouksessa. 

Vuoden teemaan Hyvä hoitotyö ja hoidon jatkuvuus liittyen pidettiin kolme jäseniltaa. Keskusteluun nostettiin vanhukset ja 
vapaaehtoistoiminta. Ensimmäinen jäsenilta pidettiin Simunanrannan palvelukeskuksessa toukokuussa. Aiheesta Ikääntyvien 
toimintakyvyn edistäminen alusti fysioterapeutti Liisa Myllykoski Kurikasta. Toinen vanhusaiheinen jäsenilta toteutui marraskuussa, 
jolloin TtM Raija Rintala luennoi valtakunnallistakin mielenkiintoa herättäneestä aiheesta Laitoksessa asuvien vanhusten aliravitsemus. 
Syyskuun jäseniltaan kokoonnuttiin järjestötalolle, jossa projektipäällikkö Riitta Vatanen johdatteli seuran jäseniä keskustelemaan 
aiheesta Terveydenhuollon työntekijöiden ja vapaaehtoisjärjestöjen välinen yhteistyö. Samaisessa jäsenillassa käynnistyi seuralle 
valmistuneen pinssin myynti. Jäseniltoihin kokoontui yhteensä 94 osallistujaa. 

Vuosikokousideat toteutuivat toinen toisensa jälkeen. Englanninkielinen esite Hoitotyön kehittämisseurasta valmistui toukokuussa 
pidettävään konferenssiin ja Hoitoteko-palkinnon kriteerit laadittiin. Hoitoteko määriteltiin toiminnaksi, joka on merkittävästi edistänyt 
hyvää hoitoa. Tekijänä voi olla yksityinen henkilö tai taho, joka on esimerkiksi päätöksenteollaan edistänyt hyvän hoidon 
mahdollisuuksia. Jäsenkysely lähetettiin joulukuun jäsenkirjeen mukana. Samalla tiedotettiin helmikuussa 2001 pidettävästä yksikön 
johtaja Kaija Mannisen eläkkeellelähtöjuhlasta, jonka järjestelyyn monet seuran jäsenet osallistuivat. Jäsenhankinnan tehostamiseksi 
puheenjohtaja Paula Risikko esitteli kehittämisseuran toimintaa terveysalan opiskelijoille. Myös tänä vuonna myönnettiin kaksi 
opiskelijastipendiä. Hallituksella oli kymmenen kokousta. 


