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Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää hygieniahoitajien verkostoitumista, yhteistyötä ja
koulutusta.
Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään
yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.
Yhdistys järjestää jäsenistölleen koulutuspäivät toukokuussa 2018 Oulussa. Yhdistys pyrkii
vahvistamaan asemaansa vakavasti otettavana yhteistyökumppanina sekä hygieniahoitajien työn
asiantuntijana.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Hallitus kokoontuu vähintään 5-6 kertaa vuodessa. Osa kokouksista voidaan toteuttaa sähköisesti.
Toimintavuoden aikana hallitus kokoontuu kerran kaksipäiväiseen yhdistyksen toiminnan
suunnittelukokoukseen.
Jäsenistö
Tavoitteena on entisestään lisätä yhdistyksen jäsenmäärää. Uusia jäseniä pyritään rekrytoimaan
erilaisissa tilaisuuksissa ja järjestämällä jäsenkampanjan keväällä. Vuoden 2018 alkaen tavoitteena on
saada jäsenistöä aktivoitua suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toimintaa. Hallitus toteuttaa
jäsenistölle palautekyselyn yhdistyksen toiminnasta keväällä 2018.
Jäsenhankinnassa ja tilaisuuksien suunnittelussa käytetään apuna jäsenistöltä tulevia toiveita ja
ehdotuksia. Yhdistyksen koulutuspäivillä pyritään tarjoamaan hygieniahoitajille suunnattua
asiantuntijuutta tukevaa koulutusta ja lisäämään valtakunnallista verkostoitumista. Vuoden 2018
aikana toteutetaan jäsenilta.
TALOUS
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja
hintavertailujen pohjalta kokonaistaloudellisesti. Tilaisuuksien järjestämisestä tehdään tarkat
laskelmat. Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ja seurataan
talousarvion toteutumista.
Jäsenmaksua peritään yhdistyksen varsinaisilta ja kannatusjäseniltä.

TOIMINTA
Koulutukset
Suomen Hygieniahoitajat ry suunnittelee ja toteuttaa hygieniahoitajille avoimen maksullisen
valtakunnallisen kaksipäiväisen koulutuksen vuoden 2018 keväällä Oulussa.
Sairaanhoitopiirien alueellista työtä tekevien hygieniahoitajien tapaaminen mahdollistetaan
koulutuspäivien yhteyteen.
Kehittäminen
Hallituksen sihteeri ja mahdollisuuksien mukaan toinenkin edustaja osallistuu Tehyn suunnittelemaan
ja toteuttamaan koulutukseen pienille yhdistyksille.
Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisten suhteiden luomiseksi hallitus voi lähettää edustajan johonkin alan kongressiin
taloudellisen tilanteen niin salliessa.
Muu toiminta
Hallituksen edustaja osallistuu THL:n nimeämään Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansalliseen
asiantuntijaryhmään, jonka tehtävä on mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen
toimintaohjelman toimeenpanon suunnittelu ja toteuttamisen seuranta. Lisäksi asiantuntijaryhmä
ottaa kantaa akuutteihin mikrobilääkeresistenssiä käsitteleviin, kansallisen ja kansainvälisen tason
kysymyksiin.
Yhdistykselle mahdollisesti esitettyihin lausunto- tai muihin pyyntöihin vastataan.
VIESTINTÄ
Verkkosivut
Yhdistyksen verkkosivuilta löytyy ajantasainen tieto yhdistyksen toiminnasta, tavoitteista ja
suunnitelmista. Lisäksi sivuilta löytyy hallituksen jäsenien yhteystietoja. Verkkosivustoa ylläpidetään ja
kehitetään jatkuvasti. Tiedotusvastaavat huolehtivat sivuston ylläpidosta.
Sähköposti
Yhdistys käyttää viestinnässä myös sähköpostia. Sähköpostiviestinnässä käytetään valtakunnallista
hygieniahoitajien yhteystietolistaa sekä yhdistyksen jäsenrekisteriä. Sääntömääräisistä kokouksista
ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla ja kutsut lähetetään jäsenille myös sähköpostitse. Yhdistyksellä on
käytössä oma sähköpostiosoite, jota voidaan hyödyntää mm. yhteydenpidossa hallituksen jäseniin.
Facebook
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ylläpitävät Facebook sivuja ja hyväksyvät sinne uudet jäsenet.
Facebook sivuilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteista viestintää.
Muu viestintä
Koulutuspäivien tiedottamisessa pyritään hyödyntämään mm. Sairaanhoitajaliiton, SSHY:n ja THL:n
tiedotuskanavia. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään muiden yhdistysten kokouksia kertomalla
Suomen Hygieniahoitajat ry:n toiminnasta.
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