
Toimintavuosi 2005 

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 2005 teemana oli "Henkinen hyvinvointi ja voimavarat" 

Toiminnan päätavoitteiden toteutuminen
• hoitotyön kehittymistä edistävän tiedon välittäminen jäsenistölle jäsentiedotteiden ja seuran kotisivujen avulla 
• hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen järjestämällä mm. opintomatka ja jäseniltoja asiantuntijaluennoitsijoineen sekä 
tutustumiskäynteineen
• tutkimus- ja kehitystyön tukeminen myöntämällä stipendi valmistuvalle sairaanhoitajalle
• hoitotyöntekijöiden yhteistyö ja verkostoituminen on edistynyt jalkautumisella maakuntaan 
• seuran jäsenistön lisääntyminen 

Vuoden erityistavoitteiden toteutuminen
• verkostoituminen erityisesti perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien ja hoitotyöntekijöiden kanssa on vahvistunut eri puolilla 
maakuntaa asuvalle jäsenistölle lähetetyillä tiedotteilla ja lehtikutsuilla seuran järjestämiin tilaisuuksiin ja toimintaan. Terveyskeskus 
käyntejä on jatkettu edellisen vuoden tapaan, jossa on tiedotettu Hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta
• hoitotyön professuurin vakinaistamisesta on käyty keskusteluja eri sidosryhmien kanssa mm. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, 
Tampereen yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa
• Hoitotyön kehittämisseura sai olla hoitotyön historiankirjan ”Näytä lamppumme, loista yöhön” - julkaisujuhlan järjestäjänä 

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, endoproteesihoitaja 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 kahdeksan (8) kertaa. Lisäksi on pidetty yksi (1) sähköpostikokous.
Varsinaista maakunnallista yhdyshenkilöverkostoa ei ole perustettu. Verkostoitumista ja yhteydenpitoa maakuntaan on hoidettu 
terveyskeskuskäynneillä ja sähköpostitiedotusten avulla.

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 kuusi jäsenkirjettä. Sen lisäksi hallitus on lähettänyt tiedotteita seuran toimintaan 
osallistuneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa ja ovat olleet seuran toiminnasta kiinnostuneita. Vuosikokous oli sääntöjen mukaisesti 
ennen maaliskuun loppua. Seuramme tiedottamisen kanavana tietoverkossa on seuran kotisivut: www.ephoitotyonkehitys.net 

Toiminta
Seura järjesti vuoden aikana neljä jäseniltaa, vuosikokouksen, matkan Pirkanmaalle, jouluisen juhlan sekä jalkautumisen Kauhavan 
terveyskeskukseen. Seura oli myös järjestämässä hoitotyön historiankirjan julkistamisjuhlaa. 

Vuoden ensimmäisessä jäsenillassa 7.2.2005 oli luennoitsijana erikoissairaanhoidosta esh Leena Pokela aiheenaan ”Haavahoito”. 
Vuosikokouksen (15.3.2005) yhteydessä pidettävässä jäsenillan luennoitsijana oli esh Jarmo Raittila Seinäjoen keskussairaalan 
päivystyspoliklinikalta aiheenaan ”Hoitotyöntekijänä Aasian katastrofialueella”. Huhtikuun jäseniltaa vietettiin ”Henkisen ensiavun” –
parissa. Luennoitsijana toimi keskussairaalan päivystyspoliklinikalta sh, th Aila Järvenpää. Toukokuussa vietettiin Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitotyön historiikin ”Näytä lamppumme, loista yöhön” –julkistamisjuhlaa. Juhlaan osallistui lähes sata hoitotyön kehittymisestä 
ja kehittämisestä kiinnostunutta. 

Syyskuussa toteutettiin ammatillisesti antoisa opinto- ja samalla virkistysmatka Tampereelle. Tutustumiskohteina olivat Pirkanmaan 
hoitokoti ja Sopimusvuori ry:n dementiakodit. Paluumatkalla poikettiin Frantsilan luomuyrttitilalla. Osallistujia oli 41 hoitotyön 
ammattilaista. Lokakuun jäsenilta pidettiin Ikäkeskuksessa Seinäjoella, jossa asiantuntija -luennon piti Ikäkeskuksen projektipäällikkö, 
th Jaakko Kontturi. Aiheena hänellä oli ”Vanhuksen itsenäisen selviytymisen tukeminen”. Samalla oli mahdollisuus tutustua 
Ikäkeskuksen toimintaan. Jäsenillassa oli mukana myös antropologi, tri Hiroko Kawazoe Chiban yliopistosta Japanista. 

Vuoden viimeinen kokoontuminen vietettiin jouluisen juhlan tunnelmissa ”Sydämellisesti” Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin tiloissa. 
Esittelijänä Sydänpiirin toiminnanjohtaja Marja-Leena Mustonen. Juhlassa julkistettiin perinteisesti vuoden 2005 Hoitoteko –palkinto, 
jonka sai hoitotyön historiankirjan toimituskunta: Saara Ijäs, Leila Koskenranta, Kaija Manninen-Kontas, Kaija Rautalinko, Kaisu Rintala, 
Martta Saari, Sirkka Yli-Krekola, Minna Huhtamäki-Kuoppala ja Paula Risikko. Tapahtumalle saatiin myös tiedotusvälineissä julkisuutta 
aikaisempien vuosien tapaan. Juhlassa oli mukana myös Ugandalaisia hoitotyön asiantuntijoita: Makereren yliopiston 
terveydenhoitajakoulun rehtori Christine Alura ja Mpigin terveyskeskuksen opetushoitaja Florence Tibiwa. 

Jäseniltoihin osallistujia oli yhteensä 89. Kokonaisosallistujamäärä kaikissa seuran järjestämissä tapahtumissa oli 230. 

Jäsen- ja varainhankinta
1.1.2006 seuran jäsenmäärä oli 90, joista kunniajäseniä on kolme. Jäsenistö on lisääntynyt lähes parilla kymmenellä jäsenellä. 
Jäsenmaksun suuruus oli 22 euroa/varsinainen jäsen ja 10 euroa/ opiskelijajäsen. Seuran logolla varustettuja pinssejä oli esillä ja 
myynnissä jäseniltojen yhteydessä. 
Seuralle on ostettu 325 historiikkikirjaa, joista on maksettu 10€/kirja (3250€). Kirjoista saatu tähänastinen tulo on 7500€, josta voittoa 
on 4250€. Kirjamyynti jatkuu edelleen ja seura ostaa jatkossa kirjoja sairaanhoitopiiriltä tarpeen mukaan. 

Hanketoiminta
Hoitotyön kehittämisseura seurasi historiikin "Hoitotyön polku Etelä-Pohjanmaalla vv. 1930-1980" valmistumista julkaisemiseen saakka 
ja on julkaisun jälkeen markkinointi- ja myyntityössä aktiivisesti mukana. 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 ja kirjan julkaisujuhlan järjestämiseen. 



"Perhe hoitotyössä ja kuntoutuksessa" tutkimus- ja kehittämishankkeen ohjausryhmään on kuulunut ja osallistunut seuran jäsenenä 
TtM Elina Kalliovalkama vv. 2001-2003 ja TtM Helli Kitinoja vv. 2003 -2005. 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 ja raportteja. Muutama hankkeista 
jatkuu edelleen. Marraskuussa 2005 vietettiin projektin päätös- ja juhlaseminaaria, jossa seuramme puheenjohtajalla oli esitelmä 
seurastamme. 

Seuran puheenjohtaja on ollut mukana 2005 alkaen Etelä-Pohjanmaan väestön terveys ja hyvinvointi –strategian laadintatyössä seuran 
edustajana. 

Apurahojen ja stipendien myöntäminen
Yksi 45 euron suuruinen stipendi on jaettu keväisin ja/tai syksyisin Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä valmistuvalle 
hoitotyöntekijälle. Vuonna 2005 annettiin yksi stipendi Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä valmistuvalle. Seuran 
apuraha on julistettu haettavaksi 8.12.2005 alkaen. 

Toiminnan arviointi
Vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma 2005 on toteutunut. Vuoden 2005 teema ”Henkinen hyvinvointi ja voimavarat” on 
ollut seuramme toiminnan ja tapahtumien keskeinen yhteinen tekijä. 

Hoitotyön kehittämisseura on tarjonnut hoitotyön osaamisen kehittämiseen ajankohtaista tietoa asiantuntijuusluentojen, 
tutustumiskäyntien sekä opintomatkan muodossa. Tutkimus- ja kehitystyön tukeminen on toteutunut stipendin myöntämisen myötä. 
Toiminnan tiedottamista ja markkinointia on pidetty yllä ilmaisen sähköpostituslistan ja www-sivujen kautta. Sähköiseen tiedottamiseen 
siirtyminen on tuonut seuralle rahallista säästöä. 

Seuramme jäsenistössä on tapahtunut vaihtuvuutta ja lisääntymistä. Myös opiskelijoita on saatu mukaan toimintaan. Seuran kotisivut 
ovat osaltaan olleet antamassa mahdollisuuksia hoitotyöntekijöiden yhteistyön edistämiseen. Maakunnallista verkostoitumistoimintaa 
on pyritty edistämään jalkautumisella terveyskeskuksiin. 

Tilikauden voitto on 4556,08 €. 

Tilintarkastajat
Tilitarkastajina ovat toimineet ylihoitaja Marja-Liisa Haapamäki ja taloussihteeri Tarja Alahuhta. Varatilintarkastajia ovat olleet ylihoitaja 
Liisa Panula ja johtava hoitava Oili Yli-Härsilä. 


