
TOIMINTAKERTOMUS 2009

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

Vuoden 2009 teema

Vuoden 2009 teemana Perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jatkuu

Toiminnan päätavoitteiden toteutuminen
Hoitotyön kehittymistä edistävän tiedon välittäminen eri keinoin
Hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen
Hoitotyön tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen ja hyödyntäminen
Hoitotyöntekijöiden yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen
Jäsenistön määrän lisääminen

Päätavoitteet on saavutettu. Mutta jäsenistön määrää ei onnistuttua kasvattamaan.  Asiantuntija
luennoitsijat ovat edistäneet hoitotyön kehittymistä alueellamme. Opinnäytetyön stipendejä ei ole vielä
myönnetty vaan odotetaan vielä, että saataisiin uusia hakemuksia. On järjestetty erityyppisiä tilaisuuksia,
esimerkiksi paneelikeskustelutilaisuus. Paneelikeskustelijoiksi kutsuttiin eri asiantuntijoita.

Vuoden erityistavoitteiden toteutuminen
Verkostoituminen ja yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa
Seuran toiminnan tunnetuksi saattaminen hoitotyön opiskelijoille
Etelä-Pohjanmaan hoitotyön strategian jalkauttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa;
Hyvä hoito Framille.
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
Hallitus tutustuu yhden terveyskeskusten toimintaan

Hoitotyön opiskelijoille tuotiin tunnetuksi seuran toimintaa. Myös Hyvä hoito Framille – teema oli mukana
koko vuoden. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyyttä käsiteltiin mm. luentotilaisuudessa. Hallitus ei
tutustunut yhdenkään terveyskeskuksen toimintaan.

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
sähköpostitse. Opiskelijaverkostointia on toteutettu, kontaktihenkilönä on ollut Helinä
Mesiäislehto-Soukka.

Tiedottaminen

Hoitotyön kehittämisseuran toiminnasta on tiedotettu Ilkassa ja Epari –lehdissä. 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 maaliskuussa Marttilan tallissa, Seinäjolla. Tilaisuuden
aluksi terveydenhuoltoneuvos, hallintoylihoitaja Saara Ijäksen eväät hoitotyön kehittämiselle Etelä-
Pohjanmaalla. Jäsentilaisuuksien tilalta järjestettiin luentotilaisuuksia.

Tammikuulla hoitotekopalkinto luovutettiin terveydenhuoltoneuvos, hallintoylihoitaja Saara
Ijäkselle läksiäistilaisuudessa.

Maaliskuu vuosikokous.

Huhtikuu: Iltapäiväluento, TtT, yliopettaja Kaisa Koivisto, Ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä.
Mediwestin auditorio oli lähes täynnä.

Marraskuu: Järjestettiin Paneelikeskustelu Seinäjoen kaupungin valtuustosalissa. Hyvä hoito
Etelä-Pohjanmaalla. Tilaisuus oli  jatkoa Ilkka-lehden julkaisemiin kokemuksiin saadusta hoidosta.
Asiantuntijat vastasivat kysymyksiin millaista hoitoa ihminen saa. Tilaisuuteen osallistui noin 30
kuulijaa.

Joulukuu: Iltapäiväluento, LL, EL, Pirkko Brusila, monikulttuurinen seksuaalisuus. Tilaisuudessa
oli edustettuna opiskelijat ja hoitotyöntekijät. Tilaisuuteen osallistui noin neljäkymmentä kuulijaa.

Jäsen- ja varainhankinta
1.1.2009 seuran jäsenmäärä oli 71 (2008, 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 hintaan
15€.

Apurahojen ja stipendien myöntäminen
Stipendejä on jaettu keväällä ja syksyllä Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköstä
valmistuville hoitotyöntekijöille. Stipendin suuruus oli 50 €.

Hoitotekopalkinto
Vuoden 2009 hoitotekopalkinto myönnettiin Kauhajoki-hankkeelle.

Toiminnan arviointi
Vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma on toteutunut osittain vuoden teeman osalta.
Vuoden 2009 teema oli edelleen Perheiden terveyden edistäminen painottuen nuoriin ja ikäihmisiin,
mikä on ollut seuramme toiminnan ja tapahtumien keskeinen yhteinen tekijä. Luentotilaisuudet
järjestettiin iltapäivisin. Kuulijoita on ollut enemmän, kun ajankohta muutettiin illasta iltapäivään.

Hoitotyön kehittämisseura on tarjonnut hoitotyön osaamisen kehittämiseen ajankohtaista tietoa
asiantuntijaluentojen muodossa. Tutkimus- ja kehitystyön tukeminen on toteutunut stipendien



myötä ja apurahoja ei anottu vuonna 2009. Toiminnan tiedottamista ja markkinointia on pidetty yllä
sähköpostituslistalla. Seuran kotisivujen uudistus ja päivityskäytäntö vietiin läpi. Kotisivujen
päivityksestä vastaa jatkossa hallituksen jäsenet. Maksullisen www-sivujen kautta tiedotusta ei vielä
onnistuttu tehostamaan kunnolla.

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 ei onnistuttu edistämään.

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


