
TOIMINTAVUOSI 2003 

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 2003 asetettuja tavoitteita olivat: 

• ajankohtaisen ja hoitotyön kehittämistä edistävän tiedon tarjoaminen jäsenistölle eri keinoin 
• hoitotyöntekijöiden yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen: 

• maakunnallisen yhdyshenkilötoiminnan käynnistäminen 
• seuran kotisivujen luominen 

• "Hoitotyön polut Etelä-Pohjanmaalla" (1930-1980) keräämiseen ja julkaisemiseen osallistuminen 
• hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen 
• tutkimus- ja kehitystyön tukeminen 
• opiskelijatyön tehostaminen 
• tiedottaminen maakunnan hoitohenkilökunnalle hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta 
• jäsenistön määrän lisääminen 

Vuoden teema 

Vuoden teemana oli "Voimavarat hoitotyössä" 

Organisoituminen 

Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
TtT, kansanedustaja Paula Risikko, puheenjohtaja, Seinäjoki
TtM, terveydenhoitaja Johanna Haakana-Orava, varapuheenjohtaja, Ylistaro
Erikoissairaanhoitaja Katariina Saarela, sihteeri, Seinäjoki
Osastonhoitaja Ritva Hyllinen, tiedottaja, Seinäjoki
Osastonhoitaja Tiina Alanko-Luopa, rahastonhoitaja, Jalasjärvi
TtM, sairaanhoidonopettaja Helli Kitinoja, Seinäjoki

Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa. Yhteys jäsenistöön on hoidettu edelleen kirjeitse. Jäsenistö on saanut neljä jäsenkirjettä. 
Sen lisäksi hallitus lähetti kutsut alueen perusterveydenhuollon johtaville hoitajille saapua vuosikokoukseen 2004 ja aloittaa näin 
osallistumisen hoitotyön kehittämisseuran toimintaan. 

Toiminta 

Seura järjesti vuoden aikana vuosikokouksen ja neljä jäseniltaa. Vuosikokouksen (20.3. 2003) yhteydessä luennoitsijana oli professori 
Asko Suikkanen aiheenaan "Kuntouttava työote ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi". Ensimmäinen jäsenilta pidettiin keväällä 
terveysalan yksikössä 15.5.2003 Asiantuntijaluennoitsijana oli TtM Mari Salminen-Tuomaala Seinäjoen keskussairaalasta aiheenaan 
"Huumori selviytymisen tukena". 

Syksyn toiminta aloitettiin 9.9. 2003, jossa kuultiin psykologian tohtori Eija Palosaarta aiheesta "Työhyvinvointi". Lokakuussa 
järjestettiin vuoden kolmas jäsenilta (30.10.2003) Seamk:n keskustoimistolla vanhan lääninsairaalan alueella. Jäsenillan aiheena oli 
"Sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminta" esitelmöitsijänä sosiaalialan osaamiskeskuksen kehitysjohtaja Harri Jokiranta. Marraskuun 
jäsenillassa 27.11. 2003 luennoi Stakesin kehittämispäällikkö Irma Kiikkala aiheesta " Terve sielu terveessä ruumiissa" 
("Pääskyprojekti"). 

Vuoden neljännen jäsenillan yhteydessä julkistettiin vuoden 2003 Hoitoteko -palkinnon saaja, joka oli Järjestötalo. Jäsenistön 
haettavaksi julistettiin v.2002 ns. juhlavuoden apuraha suuruudeltaan 800e. Hakijoiden apurahan saaja julkistettiin syksyn viimeisessä 
jäsenillassa 2003. Apuraha jaettiin (a´ 400e) kahdelle hyvin tasavertaiselle tohtorin väitöskirjaa valmistelevalle hakijalle: Helinä 
Soukalle ja Eija Kyrönlahdelle. Lisäksi onniteltiin ja kukitettiin hallintoylihoitaja Saara Ijästä terveydenhuoltoneuvoksen arvonimen 
johdosta. Hoitotyön kehittämisseuran sihteeri Katariina Saarela juhlisti hetkeä kukitusten jälkeen laulamalla laulun "Kiitos elämän 
lahjasta". 

Jäsen- ja varainhankinta 

31.12. 2003 seuran jäsenmäärä oli 75. Jäsenmaksun suuruus oli 22 euroa/varsinainen jäsen ja 10 euroa/ opiskelijajäsen. Seuran 
logolla varustettuja pinssejä oli esillä ja myynnissä jäseniltojen yhteydessä. 

Hanketoiminta 

Seura on osallistunut historiikin "Hoitotyön polku Etelä-Pohjanmaalla vv. 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. Historiikin valmistuminen on edennyt ja painatuksen ajankohtana on vuoden 2004 alku. 

"Perhe hoitotyössä ja kuntoutuksessa" tutkimus- ja kehittämishankkeen ohjausryhmään on kuulunut ja osallistunut 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. Osa hankkeista on 
saatettu päätökseen ja niistä on artikkeleita valmistunut sekä osa on vielä työn alla. 

Apurahojen ja stipendien myöntäminen 

Yksi 45 euron suuruinen stipendi on jaettu keväisin ja syksyisin Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä valmistuvalle 
hoitotyöntekijälle. Juhlavuoden 2002 kunniaksi varattu tutkimusapuraha julkistettiin uudelleen haettavaksi syksyllä 2003. Apurahan 
saajat julkaistiin vuoden viimeisessä jäsenillassa. 

Tiedottaminen 



Hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta on tiedotettu paikallislehdissä. Tiedotuskanavina on käytetty myös jäsenkirjeitä sekä 
terveydenhuollon organisaation sisäisiä tiedotteita. Uutena seuramme tiedottamisen kanavana on myös seuran kotisivujen saaminen 
tietoverkkoon. 

Toiminnan arviointi 

Vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma 2002 on toteutunut pääosiltaan. Jäsenmäärässä ei saavutettu tavoitetta. 
Maakunnallisen yhdyshenkilötoiminnan käynnistämisen edistämisessä ollaan alkutekijöissä. Toiminnan tiedottaminen on laajennettu 
kutsumalla jäsenistön lisäksi myös maakunnan perusterveydenhuollon johtavat hoitajat vuoden 2004 vuosikokoukseen ja sen 
yhteydessä pidettävään asiantuntijaluennolle mukaan. 

Tutkimus- ja kehitystyön tukeminen on toteutunut tutkimusapurahan myöntämisen myötä. Seuran kotisivujen luominen on osaltaan 
antamassa mahdollisuuden hoitotyöntekijöiden yhteistyön edistämiseen. Hoitotyön kehittämisseura on tarjonnut hoitotyön osaamisen 
kehittämiseen ajankohtaista tietoa asiantuntijuusluentojen muodossa. 

Tasavallan presidentin myöntämän terveydenhuoltoneuvoksen arvonimen seuramme jäsenelle sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Saara 
Ijäkselle oli hyvin merkityksellinen myös Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseuralle. Terveydenhuoltoneuvos, hallintoylihoitaja 
Saara Ijäs toivoi neuvosjuhlan kutsussa muistamiset osoitettavan kehittämisseuran stipendirahaston tilille. Stipendirahaston tilille kertyi 
2642e. 

Tilintarkastajat 

Tilitarkastajina ovat toimineet ylihoitaja Marja-Liisa Haapamäki ja taloussihteeri Tarja Alahuhta. Varatilintarkastajia ovat olleet ylihoitaja 
Liisa Panula ja Marja-Liisa Somppi. 


