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NÄYTÄ LAMPPUMME, LOISTA YÖHÖN - Historiikki sairaanhoitajan työnkuvan muutoksista erikoistuvassa sairaanhoidossa 
Etelä-Pohjanmaalla vuosina 1930-1980. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitotyön historiikin kirjoittamisesta päätettiin 2001 vuoden lopulla. Päätöksen hoitotyön historian 
tallentamisesta kansiin päättivät sairaanhoitopiirin johtoryhmä, Etelä-Pohjanmaan Hoitotyön kehittämisseura ry ja sairaanhoitopiiristä 
eläkkeellä olevien sairaanhoitajien piirijaosto. Kaikki yhteistyökumppanit pitivät tärkeänä, että vuosikymmenien kokemukseen 
pohjautuva sairaanhoitajan työn tietotaito siirtyisi nykyisten ja tulevien ammatinharjoittajien käyttöön ja samalla syventäisi ammatin 
kehitysprosessin ymmärrystä. Hoitotyön historian katsottiin myös hyvin täydentävän Terveydenhuollon vaiheita Etelä-Pohjanmaalla 
(1985) ja Terveydenhuollon koulutuksen vaiheita Etelä-Pohjanmaalla 1903-1995 (1998) - kirjoja. Hoitotyön polun vaiheiden kuvaus 
haluttiin tehdä aikana, jolloin oli vielä saatavissa autenttisia muistoja varhaisiltakin vuosikymmeniltä. Aineisto onkin koottu pääasiassa 
kirjallisista muistelmista ja haastatteluista, vanhimman haastateltavan ollessa iältään kunniakkaat 97 vuotta. Lisätietoja on hankittu 
kirjallisuudesta, arkistojen asiakirjoista ja jonkin verran myös potilaina olleilta henkilöiltä. Kirja sisältää runsaasti suoria lainauksia 
haastatelluilta. 

Historiikki käsittelee kolmessa sairaalassa (keskussairaala, Törnävän sairaala, Härmän sairaala) työskennelleiden hoitajien työtä 
vuosina 1930-1980. Kirja on ainutlaatuinen Suomessa tähän mennessä tällaisessa muodossa julkaistuista, joka käsittelee hoitotyön 
kehitystä erikoisaloittain. Historiikki koostuu viidestä osiosta, joissa kuvataan sairaanhoidon periaatteita, toimintatapoja, hoitajan 
kehittymistä ja kasvamista moniulotteisessa työssä eri vuosikymmeninä ja myös sodan aikana. Kirjassa käsitellään myös 
sairaanhoitotyön hallintoa sekä muistelijoiden taustatietoina terveydenhuollon yleistä kehitystä ja hoitotyön koulutuksessa tapahtuneita 
muutoksia maassamme samana ajankohtana. 

Historiikin kirjoittamisesta ovat päävastuun kantaneet toimikunnan jäsenet: Saara Ijäs, Leila Koskenranta, Kaija Manninen-Kontas, 
Kaija Rautalinko, Kaisu Rintala, Martta Saari ja Sirkka Yli-Krekola. Historiikin kirjoittajana on toiminut Minna Huhtamäki-Kuoppala. 
Idean "äitinä" voidaan pitää Paula Risikkoa, joka oli mukana alkuvaiheessa hiomassa ideaa konkreettiseksi suunnitelmaksi. 

Historiakirjan nimi Näytä lamppumme, loista yöhön on syntynyt muistelijoille ja toimikunnalle läheiseksi tulleesta Sisarpiirin laulusta 
(Kilpinen, Koskenniemi, 1925). 

Tiedotusvälineillä on mahdollisuus haastatella historiatoimikunnan jäseniä LEHDISTÖTILAISUUDESSA maanantaina 16.5.2005 klo 12.00 
keskussairaalan kokoushuoneessa 5 (Hanneksenrinne 7, 3. krs). Samana päivänä klo 18.30 pidetään kirjan OHJELMALLINEN 
JULKISTAMISJUHLA sairaalan auditoriossa, jonne myös toivotetaan tiedotusvälineiden edustajat tervetulleiksi. Juhlapuheen 
tilaisuudessa pitää kansanedustaja Paula Risikko. 

Kirjan tiedot: Kovakantinen, 315 s., ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ISBN 952-452-039-7, Gummerus kirjapaino, Jyväskylä 
2005 Arvostelukappaleet: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Anita Huhtamäki, puh. 415 4528. 


