
TOIMINTAVUOSI 2001 

Vuoden 2001 toiminta käynnistyi juhlaseminaarilla helmikuun ensimmäisen päivän iltana 2001. Juhlan teema oli ”Terveys –ilo minussa 
ja ympäristössä”. Aiheesta piti juhlaesitelmän estetiikan tohtori, dosentti Sonja Servomaa Helsingin yliopistosta. ESH Maija-Liisa 
Peltoniemi ja taiteilijat Raili ja Jussi Peltonen esittivät musiikkia ja lehtori, THM Helena Koskinen runonlausuntaa. Hoitotyön 
kehittämisseuran ensimmäinen Vuoden Hoitoteko-palkinto 2000 luovutettiin Kaija Manniselle lämminhenkisessä juhlassa. Juhla päättyi 
coctail-tilaisuuteen. Huomionosoituksina tulleet varat kokonaisuudessaan käytettiin Hoitotyön kehittämisseuran rahaston hyväksi ja 
käytettäväksi hoitotyön kehittämiseen maakunnan alueella. 

Vuosikokous pidettiin Seinäjoen keskussairaalan leikkaus- ja anestesiayksikössä 28.3.2001. Vuosikokouksen yhteydessä 
leikkaussairaanhoitaja, Tt-yo Elina Kalliovalkama ja osastonhoitajat Sisko Kuoppala ja Eeva Vuollet esittelivät yksikön toimintaa, 
hoitoympäristöä sekä yksikössä toteutuvaa hoitotyön kehittämistä. Vuosikokousasiat käsiteltiin puheenjohtajaksi valitun ylihoitaja Oili 
Ylihärsilän johdolla. Vuoden 2000 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. Vuoden ylijäämä (3604,40 mk ) päätettiin siirtää 
stipendirahastoon. Vuodelle 2001 vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio (13 000 mk ). Vuoden 2001 teemaksi päätettiin ottaa 
Kliininen hoitotyö. 

Hallitukseen valittiin uudelleen Ritva Hyllinen, Elina Kalliovalkama, Marjatta Kurunsaari ja Aila Mäki-Rajala ja heidän lisäkseen Kaija 
Manninen. Elise Lepistö oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä seuraavalle kaudelle. Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Panula ja Marja-Liisa 
Somppi sekä varalle Marja-Liisa Haapamäki ja Vuokko Rautero. 

Toimintasuunnitelman mukaan järjestettiin neljä jäseniltaa, joihin osallistui yhteensä 99 jäsentä. Jäsenilloista ensimmäinen pidettiin 
huhtikuussa ja se järjestettiin yhdessä Suomen Sairaanhoitajain Kristillisen Seuran Seinäjoen alaosaston kanssa. Mukaan oli kutsuttu 
myös Palvelevan puhelimen henkilöt. Illan alusti TtT Kerstin Sivonen, Åbo Akademi, aiheesta Hoitotyö ja henkinen/hengellinen 
ulottuvuus. Syyskuussa kokoonnuttiin Seinäjoen Lääkäritalolle, jossa toimitusjohtaja Juhani Hihnalan johdolla tutustuttiin yksityisen 
sektorin toimintaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Lokakuussa edistettiin seuran jäsenten hyvinvointia fysioterapiaopiskelijoiden 
järjestämässä jumppaillassa. 

Vuoden viimeinen jäsenilta joulukuussa oli pikkujoulu ja samalla miellyttävä juhlahetki. ESH Maija-Liisa Peltoniemi sai vastaanottaa 
Hoitotyön kehittämisseuran Vuoden hoitoteko 2001- palkinnon. Maija-Liisa Peltoniemi on toiminut lasten sairaanhoitajana Seinäjoen 
keskussairaalassa. Hänen vahvuutensa on kliininen hoitotyö: olla lapsen vierellä ja lapsen edun puolesta. Lisäksi hän on kehittänyt 
hoitotyön osaamista tuottamalla opetusmateriaalia omalta erikoisalaltaan. Illassa keskusteltiin yksilövastuisesta hoitotyöstä ylihoitaja 
Oili Ylihärsilän johdolla. 

Hallituksella oli seitsemän kokousta juhlatoimikuntakokouksen lisäksi. Laadittiin jäsenkyselyn yhteenveto, jonka mukaan kyselyyn 
vastanneet olivat tyytyväisiä toimintaan. Vastaajien ehdotukset vuoden teemoiksi, luentojen aiheiksi ja toiminnan kehittämiseksi 
päätettiin ottaa huomioon tulevaisuutta suunniteltaessa. Hallitus piti tärkeänä laajentaa seuran toiminta maakuntaan ja kutsui 
vastuuhenkilöt yhteiseen keskusteluun vuoden 2002 alussa. Osallistuttiin sairaanhoitopiirin aloitteesta syntyneeseen hankkeeseen, 
jossa kerätään tietoa hoitotyöstä ja sen menetelmistä vuosilta 1930-1980. Tieto kootaan kirjaksi. Suunniteltiin tulevaa 10-vuotisjuhlaa 
ja päätettiin pitää se vuoden 2002 loppupuolella. Hallitus toteutti aikaisempaa käytäntöä ja jakoi kaksi opiskelijastipendiä joulukuuussa 
valmistuneille. 

Hyvin suurta iloa tuotti se, että hoitotyön osa-aikaisen professuurin perustaminen Etelä-Pohjanmaalle Tampereen yliopiston kanssa 
eteni hyvin. Työsopimus professori Eija Paavilaisen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisenä sopimuksena tutkimusyhteistyöstä 
tullaan allekirjoittamaan tammikuussa 2002. Yhteistyötoimijoita hankkeessa ovat Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun terveysalan yksikkö ja Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry. 


