Terveiset vuosikokouksesta!
Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin Helsingissä 27.3.2009. Kokouksessa yhdistykselle
valittiin uusi hallitus. Yhdistystä v. 2001 perustamassa ollut ja viimeiset kolme vuotta puheenjohtajana toiminut Teija Tiusanen päätti tässä vaiheessa jättää puheenjohtajan tehtävät ja myös paikan hallituksessa, aloittaessaan Turussa Nivelneuvolaprojektia, josta varmasti kuulemme myöhemmin yhdistyksen sivuilla, lehdessä tai ehkäpä koulutusristeilyllämme. Tekonivelpotilaita Teija ei siis hylkää – päinvastoin aloittaa uudenlaisen toiminnan
kaikkien artroosipotilaiden hyväksi. Hallitus kiittää vielä lämpimästi Teijaa hänen tekemästään työstä yhdistyksemme hyväksi sekä toivottaa Hänelle hyvää jatkoa uuden tehtävänsä
parissa. Uskon että koko yhdistys yhtyy kiitoksiin ja toivotuksiin.
Puheenjohtajan nuija säilyi Turussa, kun allekirjoittanut otti vastaan puheenjohtajan tehtävät. Olen vuodesta 1989 työskennellyt TYKSin ortopedisella vuodeosastolla, tällä hetkellä
TYKS Kirurgisessa sairaalassa. Vuodesta 2005 olen toiminut endoproteesihoitajana pitäen
preoperatiivista vastaanottoa vuodeosastolla 234. Yhdistyksen hallituksessa olen nyt neljättä vuotta ja olen ollut mukana käynnistämässä yhdysjäsentoimintaa. Näissä tapaamisissa ja koulutusristeilyillämme moni Teistä onkin jo tullut tutuksi.
Hallituksen kokoonpano säilyi muuten lähes muuttumattomana, ”uutena” jäsenenä mukaan saimme Kuopiosta Laura Roikosen pienen tauon jälkeen. Tervetuloa takaisin Laura!
Hallituksen esittely ja yhteystiedot löytyvät toisaalta kotisivuiltamme.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma tälle vuodelle. Sen mukaisesti alamme mm. suunnitella ensi kevään risteilyä. Ohjelman suunnittelun tueksi saimme Teiltä tämän kevään risteilyllä mukana olleilta hyviä ehdotuksia aiheista. Risteilyn ajankohta ja ohjelma ilmoitetaan loppuvuodesta; kannattaa vierailla kotisivuilla, jotta varmistat paikkasi
risteilyllä!
Yhdysjäsentoiminta jatkuu myös tapaamisilla noin kerran vuodessa. Kokoonnuimme viimeksi tammikuussa, aiheenamme oli kivunhoito eri sairaaloissa ja jokainen sai varmasti
vinkkejä ja uusia ajatuksia kotiin viemisiksi. Pyrimme saamaan tänne kotisivuillemme lisää
tietoa myös tästä toiminnasta.
Viime vuonna käynnistimme Endoproteesihoitajan erityispätevyysnimike –hankkeen. Työ
tämän parissa jatkuu ja siitäkin tiedotamme lisää myöhemmin.
Hyvän vastaanoton saanut lehtemme on tähän asti ilmestynyt pari kertaa vuodessa. Koska
hallitus nyt on järjestäytymässä uudelleen, tulee seuraava lehti ilmestymään poikkeuksellisesti alkusyksystä. Sehän tarkoittaa kuitenkin vain sitä, että Teillä on paremmin aikaa lähettää meille juttuja ja artikkeleita lehteen! Kertokaa toiminnasta omalla alueellanne, hyvistä käytännöistä, tapahtumista yms. Myös ehdotuksia artikkeleiden aiheista otetaan vastaan. Niitä voi lähettää hallituksen jäsenille. Voitte laittaa palautetta ja kehittämisehdotuksia myös palautelaatikkomme kautta.
Kevät on saapunut jo ainakin tänne Turkuun. Edellisviikolla kävin vielä nauttimassa Lapin
valkoisista hangista ja auringosta. Pitkä matka halki Suomen näytti maamme monimuotoisen luonnon ja ilmaston. Yhtä monimuotoista on työmme tekonivelten parissa eri puolilla.
Yhdistyksemme yhtenä tärkeänä tarkoituksena onkin luoda meille kaikille työstämme innostuneille mahdollisuuksia vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia toisten, samankaltaisten asioiden parissa puurtavien kanssa. Ja sen parissa jatkamme tänäkin vuonna.
Mukavaa kevättä ja kesän odotusta Kaikille!
Terv. puheenjohtaja Hanna Metsämäki

