
TOIMINTAVUOSI 2002 

Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry:n tarkoituksena on hoitotyön kehittäminen. Tavoitteena on virittää, ylläpitää ja edistää 
hoitotieteellistä keskustelua käytännön, opetuksen ja hallinnon parissa työskentelevien keskuudessa sekä tukea hoitotieteellistä 
tutkimusta myöntämällä apurahoja jäsenistöön kuuluville yksityisille henkilöille ja ryhmille. 

Toiminnan tavoitteet 

Vuodelle 2002 asetettuja tavoitteita olivat: 

• jäsenistön määrän lisääminen 
• hoitotyön kehittämistä edistävän tiedon välittäminen eri keinoin 
• hoitotyön historian keräämiseen ja julkaisemiseen osallistuminen 
• hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen 
• hoitotyöntekijöiden yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen 
• tutkimus- ja kehitystyön tukeminen 

Vuoden teema 

Vuoden 2002 teemana oli Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 

Organisoituminen 

Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
TtT, yksikön johtaja Paula Risikko, puheenjohtaja, Seinäjoki
TtM, terveydenhoitaja Johanna Haakana-Orava, varapuheenjohtaja, Ylistaro
Erikoissairaanhoitaja Katariina Saarela, sihteeri, Seinäjoki
Osastonhoitaja Irmeli Ala-Fossi, rahastonhoitaja, Ilmajoki
Osastonhoitaja Ritva Hyllinen, tiedottaja, Seinäjoki
Opetusneuvos Kaija Manninen-Kontas, Seinäjoki

Hallitus on kokoontunut yhdeksän kertaa. Yhteys jäsenistöön on hoidettu edelleen kirjeitse. Jäsenistö on saanut kolme jäsenkirjettä. 
Sen lisäksi hallitus on lähettänyt jäsenistölle sekä maakunnan muille alan asiantuntijoille ja laitoksiin kutsut tammikuussa pidettyyn 
verkostokokoukseen, lokakuussa pidettyyn koulutustilaisuuteen ja marraskuussa järjestettyyn Hoitotyön kehittämisseuran 10-
vuotisjuhlaan. 

Toiminta 

Jäsenillat 

Seura järjesti vuoden aikana vuosikokouksen ja kolme jäseniltaa. Ensimmäinen jäsenilta pidettiin 7.5.2002 ja sen aiheena oli 
Reumapotilaan hoito. Asiantuntijaluennoitsijana oli reumakuntoutusohjaaja Varpu Järveläinen Seinäjoen keskussairaalasta. Syyskausi 
käynnistettiin elokuisella jäsenillalla 20.8.2002, jossa kuultiin esitys Sydänpotilaan akuuttihoidosta. Asiantuntijana oli hallituksen jäsen, 
osastonhoitaja Ritva Hyllinen. Lokakuussa 2.10.2002 kokoonnuttiin kolmanteen jäseniltaan. Asiantuntijaksi saatiin sairaanhoitaja Mervi 
Vuorimies Vaasasta. Aiheena oli kotisairaalatoiminta. 

Koulutuspäivä 

Koulutuspäivä pidettiin 30.10.2002. Aiheina olivat Laatu, vaikuttavuus ja näyttöön perustuva toiminta, TtT Paula Risikko, Tietotekniikan 
hyödyntäminen tiedonhaussa, informaatikko Silja Saarikoski, Hoitotyön johtaminen, lehtori Aini Larmi ja Teleterveydenhuolto, professori 
Kari Mäkelä. Koulutuspäivän päätteeksi pohdittiin puheenjohtajan johdolla seuran tulevaisuuden toimintamuotoja. Koulutuspäivään 
osallistui 32 jäsentä ja se oli osallistujille maksuton. Kulut katettiin kehittämisseuran rahaston varoista. Osallistujien palaute oli 
positiivinen. Päivän antia pidettiin ajankohtaisena ja kannustavana. 

10-vuotisjuhla 

Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseuran 10-vuotiataipaletta juhli noin 60 kutsuvierasta maanantaina 18.11.2002. Puheenjohtaja 
Paula Risikon tervetulotoivotuksen ja sairaanhoitaja Maija-Liisa Peltoniemen musiikkiesityksen jälkeen kuultiin professori Eija 
Paavilaisen juhlaesitelmä aiheesta Perhehoitotyön kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Runon lausuntaa esitti THM Helena Koskinen ja 
Hoitotyön kehittämisseuran historiikin opetusneuvos Kaija Manninen-Kontas. Juhlailta huipentui vuoden 2002 Hoitotekopalkinnon 
jakoon. Palkinnon sai ylihoitaja Irma Arola Seinäjoen seudun terveysyhtymästä. Lopuksi julistettiin jäsenistön haettavaksi juhlavuoden 
apuraha suuruudeltaan 800 euroa. Lasienkelein kiitettiin 10-vuotishistoriikin kirjoittajia ylihoitaja Sinikka Auteretta, THM ylihoitaja 
Tyyne Rantaa ja Kaija Manninen-Kontasta. Historiikki jaettiin juhlaan osallistuneille. Illan päätteeksi nautittiin kakkukahvit. 

Jäsen- ja varainhankinta 

31.12.2002 seuran jäsenmäärä oli 78. Jäsenmaksun suuruus oli 22 euroa / varsinainen jäsen ja 10 euroa / opiskelijajäsen. 

Hanketoiminta 

Seura on osallistunut historiikin Hoitotyön polku Etelä-Pohjanmaalla vuosina 1930 – 1980 kokoamiseen yhdessä Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin, Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksikön ja Suomen Sairaanhoitajaliiton Etelä-Pohjanmaan 
piiriyhdistyksen evp-jaoston kanssa. Hoitotyön kehittämisseura on osallistunut apurahojen hakemiseen ja myös hankkeen 
rahoittamiseen. Tavoitteena on historiikin valmistuminen vuoden 2003 aikana. 

”Perhe hoitotyössä ja kuntoutuksessa” tutkimus- ja kehittämishankkeen ohjausryhmään on kuulunut seuran jäsenenä TtM Elina 
Kalliovalkama. Hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksikön, Seinäjoen sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen seudun 
terveysyhtymän vuonna 2001 käynnistämä laaja tutkimushanke, joka sisältää 20 erillistä osaprojektia. 

Apurahojen ja stipendien myöntäminen 

Yksi 45 euron suuruinen stipendi on jaettu keväisin ja syksyisin Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä valmistuvalle 



hoitotyöntekijälle. Juhlavuoden kunniaksi varattu tutkimusapuraha julistetaan haettavaksi syksyllä 2003. 

Tiedottaminen 

Hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta on tiedotettu paikallislehdissä. Seuran 10-vuotisjuhla ja erityisesti Hoitotekopalkinnon saaja sai 
hyvin myönteistä julkisuutta lehdistössä. Tiedotuskanavina on käytetty myös jäsenkirjeitä ja terveydenhuollon organisaatioiden sisäisiä 
lehtiä. 

Toiminnan arviointi 

Vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2002 on toteutunut pääosiltaan. Jäsenmäärässä ei saavutettu tavoitetta eikä 
maakunnan jäsenverkostoa onnistuttu vielä kokoamaan. Seura on tarjonnut monia mahdollisuuksia hoitotyöntekijöiden osaamisen 
kehittämiseen. 

Tilintarkastajat 

Tilintarkastajina ovat toimineet ylihoitaja Marja-Liisa Haapamäki ja taloussihteeri Tarja Alahuhta. Varatilintarkastajina ovat olleet 
ylihoitaja Liisa Panula ja Marja-Liisa Somppi. 


