
Toimintavuosi 2006 

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

Vuoden teema
Vuoden 2006 teemana oli Kansainvälisyys haasteena ja voimavarana hoitotyössä. 

Toiminnan päätavoitteiden toteutuminen
• Hoitotyön kehittymistä edistävää tietoa välitettiin jäsenistölle ja muille hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneille jäsentiedotteiden ja 
seuran internet -sivujen avulla. 
• Hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittymistä tuettiin järjestämällä jäseniltoja ja tutustumiskäyntejä, joissa oli mukana 
asiantuntijaluennoitsijoita. 
• Tutkimus- ja kehitystyötä tuettiin myöntämällä stipendejä valmistuville sairaanhoitajille ja terveysalan opiskelijoille. 
• Hoitotyöntekijöiden yhteistyötä ja verkostoitumista tuettiin jalkautumalla maakuntaan. 
• Seuran jäsenmäärä pysyi ennallaan. 

Vuoden erityistavoitteiden toteutuminen
• Verkostoitumista terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa ja erityisesti perusterveydenhuollon hoitotyöntekijöiden kanssa toteutettiin 
jatkamalla terveyskeskus-käyntejä edellisen vuoden tapaan. Käynneillä keskusteltiin käytännön hoitotyön ja hoitotyön koulutuksen 
haasteista ja ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi kerrottiin Hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta. Toimijoina olivat seuran 
puheenjohtaja Helli Kitinoja, seuran kunniajäsen Kaija Manninen-Kontas ja hallituksen jäsen Elise Hirsimäki. 
• Hoitotyön professuurin vakinaistamisesta alueella on käyty keskusteluja eri sidosryhmien, muun muassa Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun, kanssa. Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura on 
ollut aikoinaan perustamassa professuuria. Näillä näkymin professuuri jatkuu vuoden 2008 loppuun.
• Seuran toimintaa on tehty tunnetuksi hoitotyön opiskelijoille opettajien välityksellä, valitsemalla hallitukseen vastavalmistunut 
sairaanhoitaja sekä myöntämällä opiskelijoille stipendejä ja apurahoja. 
• Etelä-Pohjanmaan hoitotyön ja kuntoutuksen strategian, ”Etelä-Pohjanmaan väestön terveys ja hyvinvointi, hoitotyön ja kuntoutuksen 
suunta Etelä-Pohjanmaalla vuosiksi 2006-2010”, jalkauttamiseen on osallistuttu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Strategian 
kehittämisessä oli mukana Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry:n puheenjohtaja Helli Kitinoja.

Organisoituminen 
Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet, joista kaksi edustaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Seinäjoen ulkopuolista 
maakuntaa:
Puheenjohtaja, TtM, sairaanhoidonopettaja Helli Kitinoja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu,
Varapuheenjohtaja, TtT, Helinä Mesiäislehto-Soukka, Seinäjoen ammattikorkeakoulu,
Sihteeri, sairaanhoitaja/tutkimushoitaja, Johanna Viitaniemi, Seinäjoen keskussairaala,
Rahastonhoitaja, osastonhoitaja Tiina Alanko-Luopa, Jalasjärven terveyskeskus,
Tiedotusvastaava, reumakuntoutusohjaaja Varpu Järveläinen, Seinäjoen keskussairaala, 
Yhteyshenkilö, osastonhoitaja, Elise Hirsimäki, Kurikan terveyskeskus. 

Hallitus on kokoontunut seitsemän (7) kertaa. Varsinaista maakunnallista yhdyshenkilöverkostoa ei ole perustettu. Verkostoitumista ja 
yhteydenpitoa maakuntaan on hoidettu muun muassa vierailtaessa Kurikan terveyskeskuksessa sekä jäsentiedotteiden ja internet –
sivujen avulla. Verkostoitumista myös opiskelijoiden suuntaan on toteutettu, kontaktihenkilönä on ollut SeAMK:sta valmistunut 
sairaanhoitaja ja hallituksen jäsen Johanna Viitaniemi. 

Tiedottaminen
Hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta on tiedotettu molemmissa maakuntalehdissä (Ilkka ja Pohjalainen). Tiedotuskanavina on 
käytetty myös jäsenkirjeitä sekä terveydenhuollon organisaatioiden sisäisiä tiedotteita. Jäsenkirjeet on lähetetty postitse niille 
henkilöille, joilla ei ole ollut sähköpostiosoitetta. Perustettu sähköpostilista on muodostunutkin merkittäväksi tiedotustavaksi. Jäsenistö 
on saanut viisi jäsenkirjettä. Sen lisäksi hallitus on lähettänyt tiedotteita niille seuran toimintaan osallistuneille, jotka ovat antaneet 
yhteystietonsa ja jotka ovat olleet seuran toiminnasta kiinnostuneita. Vuosikokous pidettiin sääntöjen mukaisesti ennen maaliskuun 
loppua. Seuran tiedottamisen kanavana ovat toimineet myös seuran internet -kotisivut: www.ephoitotyonkehitys.net 

Toimintamuodot
1) Jäsenillat ja muut tapahtumat 
Seura järjesti vuoden aikana neljä jäseniltaa ja vuosikokouksen sekä oli mukana toteuttamassa ohjelmallista iltapäivää ikääntyville. 
Lisäksi tehtiin vierailu Kurikan terveyskeskukseen. Jäsenilloissa toteutuvaa mentorointia arvostettiin merkittävänä tiedon siirtäjänä ja 
tukimuotona. 

Vuoden ensimmäisessä jäsenillassa helmikuulla TtT, Helinä Mesiäislehto-Soukka kertoi aiheesta ”Perheenlisäys isien kokemana”. 
Maaliskuun iltaa vietettiin teemalla ”Kansainvälisyyden merkitys hoitotyön kehittymiselle ja kokemuksia maailmalta”, luennoitsijana 
kansainvälisten asiain päällikkö, TtM Helli Kitinoja. Illan aikana perehdyttiin Etelä-Pohjanmaan hoitotyön ja hoitotyön koulutuksen 
kansainvälistymiseen vuosina 1991 - 2006. Vuosikokous pidettiin myös maaliskuussa 2006. Toukokuussa seura oli yhdessä SeAMK:n 
terveysalan opiskelijoiden kanssa toteuttamassa ”Ikäihmisten iltamia” Seinäjoen Seuralassa. Opiskelijoille myönnettiin apuraha 
tapahtuman järjestelyihin. Toukokuussa toteutettiin myös vierailu perusterveydenhuoltoon, kohteena oli Kurikan terveyskeskus. 

Elokuun jäsenillan aiheena oli ”Hoitotyössä maailmalla”. Kansainvälisen hoitotyön kokemuksista Norjassa ja Ruotsissa kertoi 
sairaanhoidon opettaja Tanja Ala-Hiiro Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Hoitotyön opiskelusta Ranskassa kertoi siellä asuva 
sairaanhoitajaopiskelija Heli Ojala-Bousseau, joka oli suorittamassa hoitotyön harjoitteluaan Kurikan terveyskeskuksessa. Kolmantena 
asiantuntijana jäsenillassa oli sairaanhoidon opettaja, TtM Raili Kurki, joka kertoi kolmen vuoden työskentelystään Kosovossa, jossa 
ulkoasiainministeriön rahoituksella toteutetaan sairaanhoitajien täydennyskoulutusta ja koulutetaan muun muassa 
sairaanhoidonopettajia. 

Syksyllä oltiin järjestämässä matkaa eduskuntaan ja terveydenhuollon ajankohtaisseminaariin. Seminaarin ajankohta siirtyi syyskuulta 
marraskuulle, jolloin opintomatkan aikana suunniteltiin myös jouluisen jäsenillan viettoa. Seminaari kuitenkin lopulta peruuntui STM:n 
toimesta ja näin myös opintomatka jouduttiin perumaan. Jouluinen jäsenilta siirtyi pidettäväksi tammikuulle 2007, jolloin myös 
luovutettiin vuoden 2006 hoitotekopalkinto hoitotieteen professori Eija Paavilaiselle, joka on tehnyt merkittävää työtä Etelä-Pohjanmaan 
hoitotyön kehittämiseksi. 

Seuran jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua ryhmämatkalle, jonka kohteena on toukokuussa 2007 Kosovossa, Pristinassa 
pidettävä kansainvälinen hoitotyön konferenssi. 

2) Jäsen- ja varainhankinta



Tammikuun alussa 2007 seuran jäsenmäärä oli 82, joista kunniajäseniä kolme. Jäsenmäärä on pysynyt ennallaan edellisen vuoden 
lisäyksen jälkeen. Jäsenmaksun suuruus oli sama kuin edellisenäkin vuotena eli 22 euroa varsinaiselta jäseneltä ja 10 euroa 
opiskelijajäseneltä. Seuran logolla varustettuja pinssejä oli esillä ja myynnissä jäseniltojen yhteydessä, samoin seuralle painatettuja 
kortteja. Etelä-Pohjanmaan hoitotyön historiikin myynti jatkui seuran toimesta. Myynnistä vastasi erityisesti tiedotusvastaava Varpu 
Järveläinen. Myös muutamat historiikin kirjoittajista osallistuivat myyntityöhön erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Historiikin puhdas 
myyntituotto oli 1495 euroa. 

3) Hanketoiminta
Yhteistyöhanke Etelä-Pohjanmaan alueen perusterveydenhuollon kanssa jatkui vierailuina alueen terveyskeskuksiin, keväällä 2006 
Kurikan terveyskeskukseen. 

Seuran hallituksen edustajana pj. Helli Kitinoja on osallistunut SeAMK:n sosiaali- ja terveysalan yksikön ”Perhe hoitotyössä ja 
kuntoutuksessa II” -tutkimus- ja kehittämishankkeen ohjausryhmään. Hän on kuulunut myös Etelä Pohjanmaan hoitotyön ja 
kuntoutuksen strategian ”Etelä-Pohjanmaan väestön terveys ja hyvinvointi” valmistelutyöryhmään. 

4) Apurahojen ja stipendien myöntäminen 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä valmistuville hoitotyöntekijöille on myönnetty vuoden aikana kolme stipendiä, 
yksi 45 euron suuruinen stipendi keväällä 2006 ja kaksi 70 euron stipendiä jouluna 2006. Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
sairaanhoitajaopiskelijat Markus Pölönen ja Kosti Tuokkola saivat yhteensä 150 euron stipendin, jotta voisivat osallistua ja esitellä 
opinnäytetyötään IX kansallisessa hoitotieteen konferenssissa syyskuussa 2006. Tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin 
ammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuivat esityksellään kansalliseen tai kansainväliseen konferenssiin. Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitajien evp. jaostolle myönnettiin stipendi kesäkuussa toteutuneeseen kulttuuri- ja opintomatkaan. Sairaanhoitajista useat 
olivat osallistuneet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitotyön historiikin tiedonkeruuseen. 

5) Hoitotekopalkinto
Vuoden 2006 hoitotekopalkinto myönnettiin hoitotieteen professori Eija Paavilaiselle. Hän on kehittänyt merkittävästi Etelä-Pohjanmaan 
alueen perhekeskeistä hoitotyötä ja kuntoutusta yhdessä käytännön työntekijöiden, johtajien, kouluttajien ja opiskelijoiden kanssa. 
Ilkka-lehti kirjoitti artikkelin Hoitotekopalkinnon saajasta. 

6) Muistamiset
Seura on muistanut vuoden aikana muun muassa tohtoriksi väitellyttä Eija Kyrönlahtea ja maakuntajohtajaksi valittua Asko Peltolaa. 
Molemmille on luovutettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitotyön historiikki. Historiikki on luovutettu myös jäseniltojen asiantuntijoille. 

Toiminnan arviointi
Vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma 2006 on toteutunut. Vuoden teema ”Kansainvälisyys haasteena ja voimavarana 
hoitotyössä” on ollut seuran toiminnan ja tapahtumien keskeinen yhdistävä tekijä. 

Seura on tarjonnut hoitotyön osaamisen kehittämiseen ajankohtaista tietoa asiantuntijaluentojen ja tutustumiskäyntien muodossa. 
Tutkimus- ja kehitystyötä on tuettu myöntämällä stipendejä ja apurahoja. Toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedottamista sekä 
seuran toiminnan markkinointia on toteutettu ilmaisen sähköpostilistan ja internet -sivuston avulla. Sähköiset tiedotusvälineet ovat 
mahdollistaneet myös hoitotyöntekijöiden verkostoitumisen. Lisäksi sähköiseen tiedottamiseen siirtyminen on tuonut seuralle rahallista 
säästöä. 

Seuran jäsenistössä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta, myös opiskelijoita on saatu mukaan toimintaan. Maakunnallista 
verkostoitumista on pyritty edistämään jalkautumalla terveyskeskuksiin. Tilikausi tuotti voittoa 949,26 euroa. 

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


