
TOIMINTAVUOSI 2004 

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. 

Vuoden teema 

Vuoden 2004 teemana oli "Hoitotyö perusterveydenhuollossa" 

Toiminnan päätavoitteiden toteutuminen 

• hoitotyön kehittymistä edistävän tiedon välittäminen jäsenistölle jäsentiedotteiden ja perustettujen seuran kotisivujen avulla 
• hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen järjestämällä mm. koulutusiltapäivä sekä jäseniltoja asiantuntijaluennoitsijoineen 
• tutkimus- ja kehitystyön tukeminen myöntämällä stipendi valmistuvalle sairaanhoitajalle 
• hoitotyöntekijöiden yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen jalkautumisella maakuntaan 
• jäsenistön määrän lisäämiseen ollaan pyritty, tavoite ei ole toteutunut 

Vuoden erityistavoitteiden toteutuminen 

• verkostoituminen erityisesti perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien ja hoitotyöntekijöiden kanssa on vahvistunut 
terveyskeskuksille lähetetyillä tiedotteilla ja kutsuilla sekä tk:iin kohdistuvilla käynneillä, jossa on tiedotettu hoitotyön 
kehittämisseuran toiminnasta 

• hoitotyön historian julkaisuun osallistumisessa hoitotyön kehittämisseura on lupautunut olla osaltaan mukana. Julkaisun 
valmistuminen ja julkaisuajankohdan siirtyy uuden toimintavuoden puolelle 

Organisoituminen 

Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet, joista 2 edustaa Seinäjoen ulkopuolista maakuntaa:

• Puheenjohtaja, TtM, sairaanhoidonopettaja Helli Kitinoja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
• Varapuheenjohtaja, hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somppi, Kauhavan seudun terveyskeskus 
• Sihteeri, erikoissairaanhoitaja Katariina Saarela, Seinäjoen keskussairaala 
• Rahastonhoitaja, osastonhoitaja Tiina Alanko-Luopa, Jalasjärven terveyskeskus 
• Tiedotusvastaava, reumakuntoutusohjaaja Varpu Järveläinen, Seinäjoen keskussairaala 
• Yhteyshenkilö TtM, Mari Salminen-Tuomaala, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa. Verkostoitumista ja yhteydenpitoa maakuntaan. on hoidettu terveyskeskuskäynneillä. 
Varsinaista maakunnallista yhdyskuntaverkostoa ei ole perustettu. 

Tiedottaminen 

Hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta on tiedotettu molemmissa maakuntalehdissä (Ilkka ja Pohjalainen). Tiedotuskanavina on 
käytetty myös jäsenkirjeitä sekä terveydenhuollon organisaation sisäisiä tiedotteita. Jäsenkirjeet on toimitettu kirjeitse sekä perustetun 
sähköpostilistan avulla. Jäsenistö on saanut viisi jäsenkirjettä sekä lisätiedotteen koulutusiltapäivästä. Sen lisäksi hallitus on lähettänyt 
tiedotteet alueen perusterveydenhuollon johtaville hoitajille sekä seuran toimintaan osallistuneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa 
seuran toiminnasta kiinnostuneille. Vuosikokous on sääntöjen mukaisesti ennen maaliskuun loppua. Uutena seuramme tiedottamisen 
kanavana tietoverkossa on seuran kotisivut: www.ephoitotyonkehitys.net 

Toiminta 

Seura järjesti vuoden aikana neljä jäseniltaa ja vuosikokouksen, koulutusiltapäivän, matkan Helsinkiin sekä jalkautumisia 
terveyskeskuksiin. Vuosikokouksen (29.3. 2004) yhteydessä pidettävässä jäsenillan luennoitsijana oli toiminnanjohtaja Timo Haapoja 
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisesta yhdistyksestä esittäen yhdistyksen toimintaa. Vuoden ensimmäinen jäsenilta pidettiin 
16.2.2004 Mediwestissä koskien kansallista terveysprojektia työnjaon kehittämisestä. Etelä-Pohjanmaan hanketta olivat esittelemässä 
perusterveydenhuollon näkökulmasta oh Teija Huhtala Kauhavalta sekä erikoissairaanhoidosta projektisihteeri, oh Elina Kalliovalkama. 
Kesällä 8.6 toteutettiin matka Eduskuntatalolle, jossa meitä oli vastassa vierailumme kutsuja seuramme entinen puheenjohtaja, 
kansanedustaja Paula Risikko. Kesäiseen retkeen osallistui 47 hoitotyön ammattilaista. Eduskuntatalon vierailuun oli sisällytetty 
eduskuntatalon esittely ja täysistunnon seuraaminen. Vierailumme lopuksi eduskuntatalolla oli järjestetty kahvitus, jonka yhteydessä 
Risikko kertoi ajankohtaisista asioista erityisesti terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen näkökulmasta. Keskusteltiin myös 
kansallisesta terveysohjelmasta. Eduskuntavierailun jälkeen tutustuimme Suomen ainoaan Hoitotyön museoon. 

Syksyn toiminta alkoi 27.9.2004, jossa jäsenillan luennoitsijaksi oli kutsuttu sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja, ThT, dosentti 
Marjaana Pelkonen. Ajankohtaisena aiheena hänellä oli ”Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä”. 

Koulutusiltapäivä toteutettiin 2.11. 2004, jossa asiantuntijaluennoitsijana oli professori Juha Kinnunen aiheenaan ”Hoitotyön johtaminen 
osaamisen kehittämisen haasteena”. Koulutusiltapäivä koostui 33 osallistujasta. 

Vuoden viimeinen kokoontuminen vietettiin pikkujoulujuhlan tunnelmissa Kivipuron palvelukeskuksessa aiheena ”Hoitotyön historia”. Oh 
Kaisu Rintala esitteli Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistystä, sen laajentuvaa toimintaa ja tavoitteita kertoen myös 
terveydenhuollon ja sairaanhoidon historiasta. Yh Kaija Rautalinko esitteli ilmestyvää ”Hoitotyön polku” -kirjaa, sen laajamittaisesta 
työprosessista alkuvaiheista alkaen sekä kirjan sisällöstä. Juhlassamme julkistettiin järjestyksessään viidenneksi Hoitoteko -palkinnon 
saajaksi ylihoitaja Tyyne Ranta. Tapahtumalle saatiin myös tiedotusvälineissä julkisuutta aikaisempien vuosien tapaan. 

Jäseniltoihin osallistujia oli yhteensä 76. Kokonaisosallistujamäärä kaikissa seuran järjestämissä tapahtumissa oli 156. 

Vuoden teeman ”Hoitotyö perusterveydenhuollossa” mukaisesti marraskuulla jalkauduttiin Ilmajoen terveyskeskukseen, jossa oli hyvä 
vastaanotto. Hallituksen jäsenistä pj Helli Kitinoja, vpj Marja-Liisa Somppi ja seuran edustajana jäsenistöstä Kaija Manninen-Kontas 
olivat mukana markkinoimassa Hoitotyön kehittämisseuraa. Aihealueita olivat hoitotyön kehittäminen hallinnon ja käytännön 
näkökulmasta haasteena koulutuksen kehittämiselle sekä hoitotyön kehittämisseuran tavoitteet ja toiminta tältä pohjalta. 

Jäsen- ja varainhankinta 

31.12. 2004 seuran jäsenmäärä oli 75. Jäsenmaksun suuruus oli 22 euroa/varsinainen jäsen ja 10 euroa/ opiskelijajäsen. Seuran 

http://www.ephoitotyonkehitys.net/


logolla varustettuja pinssejä oli esillä ja myynnissä jäseniltojen yhteydessä. 

Hanketoiminta 

Hoitotyön kehittämisseura on seurannut historiikin "Hoitotyön polku Etelä-Pohjanmaalla vv. 1930-1980" etenemistä. Alunalkaen seura 
on ollut osallisena historiikin 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 hankkeen rahoittamiseen osallistumalla historian kirjoittamiskustannuksiin. Historiikin 
valmistuminen on edennyt ja painatuksen ajankohtana on kevät 2005. Hoitotyön kehittämisseura on lupautunut osallistua esim. 
julkistamistilaisuuden järjestelyissä sekä mahdolliseen historian markkinointiin. 

"Perhe hoitotyössä ja kuntoutuksessa" tutkimus- ja kehittämishankkeen ohjausryhmään on kuulunut ja osallistunut seuran jäsenenä 
TtM Helli Kitinoja. 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/tai syksyisin Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä valmistuvalle 
hoitotyöntekijälle. Vuonna 2004 annettiin yksi stipendi Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä valmistuvalle. Valmistuvia 
ryhmiä oli ainoastaan yksi. Apurahaa ei toimintavuotena 2004 myönnetty. 

Toiminnan arviointi 

Vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma 2004 on toteutunut pääosiltaan. Hoitotyön kehittämisseura on tarjonnut hoitotyön 
osaamisen kehittämiseen ajankohtaista tietoa asiantuntijuusluentojen, koulutusiltapäivän sekä Helsingissä vierailun muodossa. 
Tutkimus- ja kehitystyön tukeminen on toteutunut stipendin myöntämisen myötä. Toiminnan tiedottamista ja markkinointia on 
laajennettu ilmaisen sähköpostituslistan myötä. Lisäksi seuralle on tullut huomattava rahallinen säästö siirryttäessä sähköiseen 
tiedottamiseen. 

Seuramme jäsenistö on vaihtunut muutamalla jäsenellä. Varsinaista jäsenmäärän lisäystä ei saavutettu. Seuran kotisivujen luominen 
on osaltaan ollut antamassa mahdollisuuksia hoitotyöntekijöiden yhteistyön edistämiseen. Maakunnallisessa verkostoitumistoiminnassa 
ollaan edistytty. 

Tilikauden voitto on 477,95 €. 

Tilintarkastajat 

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


