
TOIMINTAKERTOMUS 2008

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 2008 teema

Vuoden 2008 teemana oli Perheiden terveyden edistäminen

Toiminnan päätavoitteiden toteutuminen
hoitotyön kehittymistä edistävän tiedon välittäminen jäsenistölle jäsentiedotteiden ja

      seuran kotisivujen avulla
hoitotyöntekijöiden  osaamisen kehittäminen järjestämällä mm. opintomatkoja ja jäseniltoja
asiantuntijaluennoitsijoineen sekä tutustumiskäynteineen
tutkimus- ja kehitystyön tukeminen myöntämällä stipendejä ja apurahoja opiskelijoille
hoitotyöntekijöiden yhteistyö ja verkostoituminen on edistynyt jalkautumisella maakuntaan
seuran jäsenistön lisääntyminen

Vuoden erityistavoitteiden toteutuminen
Verkostoitumista terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa ja perusterveydenhuollon
hoitotyöntekijöiden kanssa on toteutettu mm. luento- ja keskustelutilaisuudella Hyvä
kuolema kotona. Tilaisuus keräsi runsaasti osallistujia eri sektoreilta. Tutustumiskäynti
Nuorisokoti Nummelaan Kurikkaan on kontakti hoitotyön yksityissektorilla.
Hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta on tiedotettu hallituksen jäsenten kautta.
Seuran kotisivujen päivitystä on kehitetty ja uudistetut sivut tulevat voimaan vuoden 2009
keväällä.
Opiskelijoita on kannustettu hoitotyön kehittämiseen mm. stipendien ja apurahojen
muodossa.

Organisoituminen

Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet, joista 2 edustaa Seinäjoen ulkopuolista maakuntaa:
puheenjohtaja, TtT, Helinä Mesiäislehto-Soukka, Seamk kansainvälisten asioiden koordinaattori,
sihteeri, sairaanhoitaja/tutkimushoitaja, Johanna Viitaniemi, Seinäjoen keskussairaala
rahastonhoitaja, osastonhoitaja Elise Hirsimäki Kurikan terveyskeskus, yhteyshenkilö sairaanhoitaja
Tuula Väisänen, Seinäjoen terveyskeskus, tiedotusvastaava , hygieniahoitaja Marja Tapanainen
Seinäjoen keskussairaala, varapuheenjohtaja, terveydenhoitaja Terhi Kimpimäki  Seinäjoen
terveysyhtymä.

Hallitus on kokoontunut kuusi (6) kertaa. Varsinaista maakunnallista yhdyshenkilöverkostoa ei ole
perustettu. Verkostoitumista ja yhteydenpitoa maakuntaan on hoidettu seuran tiedotusten avulla.
Opiskelijaverkostointia on toteutettu, kontaktihenkilönä on ollut Helinä Mesiäislehto-Soukka.

Tiedottaminen

Hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta on tiedotettu molemmissa maakuntalehdissä (Ilkka ja
Pohjalainen). Tiedotuskanavina on käytetty myös jäsenkirjeitä sekä terveydenhuollon organisaation
sisäisiä tiedotteita. Jäsenkirjeet on toimitettu sähköpostilla tai postitse. 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

TOIMINTAMUODOT

Jäsenillat ja vuosikokous

Seura järjesti vuoden aikana vuosikokouksen helmikuulla Hotelli Lakeudessa ja jäsentilaisuuksia
sekä tutustumiskäynnin.

Tammikuulla tehtiin tutustumiskäynti Nuorisokoti Nummelaan (23.1.2008). Matka toteutettiin
pikkubussilla.

Helmikuun (20.2.2008) jäseniltaa vietettiin hoitotekopalkinnon 2007 julkistamisen merkeissä.
Palkinto luovutettiin lehtori Raili Kurjelle. Hän on tehnyt hoitotyön opetuksen kehittämistä
Kosovossa usean vuoden ajan. Vieraana ja luennoitsijana oli myös Fidaim Gashi Kosovosta, joka
opiskelee Tampereen yliopistossa hoitotieteen laitoksella kansainvälistä terveydenhoitoa.

Toukokuu: Iltapäiväluento, TtT Pirkko Sandelin, Kertomuksia psyykkisestä väkivallasta
terveydenhuollon opiskelu- ja hoitotyhteisöissä.

Lokakuu: Luentoiltapäivä Isät ja eroisät perheissä, luennoitsija TtT Helinä Mesiäislehto-Soukka.
Paikka Kurikka, Hotelli Pitkä Jussi.

Marraskuu: Luento ja keskustelutilaisuus, Juha Hänninen ylil. Helsingin Terhokoti, Marja-Leena
Kohtanen omainen, Otto Savolainen, diakoniajohtaja Seinäjoen seurakunta ja Jaakko Kontturi
Seinäjoen kotihoidon johtaja. Osallistujapalaute oli kiitettävää ja tilaisuutta arvioitiin erittäin
onnistuneena. Osallistujia 97.

Jäsen- ja varainhankinta
1.1.2008 seuran jäsenmäärä oli 77 (jäsenmaksun maksaneita), joista kunniajäseniä on kolme.
Jäseniä on kirjoilla enemmän. Jäsenmaksun suuruus oli 22 euroa/varsinainen jäsen ja 10 euroa/
opiskelijajäsen.
Seuran logolla varustettuja kortteja on ollut esillä ja myynnissä jäseniltojen yhteydessä.
Hoitotyön historiikkia on myynnissä edelleen ja kirjoja saa ostaa kaikkien hallitusten jäsenten kautta.

Apurahojen ja stipendien myöntäminen
Stipendejä on jaettu keväisin ja/tai syksyisin Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä
valmistuville hoitotyöntekijöille, jonka suuruus on 75 €. Vuonna 2008 myönnettiin apuraha
kolmelle opiskelijalle opinnäytetyön posterin esittämiseen Helsingin sairaanhoitajapäiville. Toinen
apuraha myönnettiin kahdelle opiskelijalle opinnäytetyön esitystoteutukseen. Lisäksi myönnettiin
kahdelle opiskelijalle 75€ suuruinen stipendi touko- ja joulukuulla.

Hoitotekopalkinto
Vuoden 2008 hoitotekopalkinto myönnettiin hallintoylihoitaja/terveydenhuoltoneuvos Saara
Ijäkselle hänen juhlaseminaarissaan tammikuulla 2009.



Toiminnan arviointi
Vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma on toteutunut vuoden teeman osalta. Vuoden
2008 teema on ollut Perheiden terveyden edistäminen, mikä on ollut seuramme toiminnan ja
tapahtumien keskeinen yhteinen tekijä. Luentotilaisuudet on pyritty järjestämään iltapäivisin, koska
iltatilaisuudet eivät ole keränneet kuulijoita. Hoitotyöntekijät saavat iltapäivätilaisuudet
koulutusajaksi, mikä aktivoi osallistumaan koulutustilaisuuksiin.

Hoitotyön kehittämisseura on tarjonnut hoitotyön osaamisen kehittämiseen ajankohtaista tietoa
asiantuntijaluentojen, tutustumiskäyntien sekä opintomatkan muodossa. Tutkimus- ja kehitystyön
tukeminen on toteutunut stipendien ja apurahojen myöntämisen myötä. Toiminnan tiedottamista ja
markkinointia on pidetty yllä ilmaisen sähköpostituslistan ja www-sivujen kautta. Seuran
kotisivujen uudistus ja päivityskäytäntö on uudistumassa, mikä parantaa ja nopeuttaa tehtäviä
päivityksiä sekä edistää sivujen ajantasaisuutta.

Seuramme jäsenistössä on tapahtunut vaihtuvuutta. Myös opiskelijoita on saatu mukaan toimintaan.
Seuran kotisivut ovat osaltaan olleet antamassa mahdollisuuksia hoitotyöntekijöiden yhteistyön
edistämiseen ja kehittämiseen. Maakunnallista verkostoitumistoimintaa on pyritty edistämään
tekemällä tutustumiskäyntejä ja järjestämään luentoja Seinäjoen ulkopuolella.

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


