Suomen Hygieniahoitajat ry:n hallituksen kokousmuistio 8/2016
Aika: 3.12.2016 alk. klo 14.30
Paikka: Helsinki, Norstatin toimisto, Aleksanterinkatu 48 A, 6.krs. 00100 Helsinki
Läsnä: Tarja Kuutamo pj., Helena Ojanperä, Maire Matsinen, Eija Kela, Katja Koukkari, Varpu
Jokinen, Oili Ström, Jaana Vatanen ja Ella Mauranen siht.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tarja Kuutamo avasi kokouksen klo 14.30
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Kokouksen aluksi puheenjohtaja Tarja Kuutamo kertasi edellisen kokouksen päätökset.
4. Jyväskylän koulutuspäivien tilanne
Maire Matsinen ja Varpu Jokinen kertoivat koulutuspäivien järjestelytilanteen. Luentotilat ja
näyttelytilat on jouduttu vaihtamaan alkuperäissuunnitelmasta. Näyttelytilojen hinta on saatu
neuvoteltua alhaisemmaksi aiemmin sovitusta. Varpu Jokinen neuvottelee hotellin kanssa
viimeisen maksuttoman koulutuspäivien peruutuspäivän (7.4.2017) ja hygieniahoitajille
viimeiseksi maksuttomaksi peruutuspäiväksi ehdotetaan 4.4.2017.
Käytiin läpi koulutuspäivien alustava ohjelma. Ensimmäisestä luentopäivästä jätettiin pois
Ella Maurasen luento ja tilalle yritetään saada Jyväskylän keskussairaalan infektiolääkärin
luento. Vaihtoehtoina luennoitsijoiksi ovat Jyväskylän keskussairaalan johtavaylilääkäri Vesa
Kataja ja HUSin infektiolääkäri Kati Kainulainen.
Ensimmäisen päivän teemakokonaisuus standardien pyörteissä ja potilasturvallisuutta
todettiin hyväksi teemakokonaisuudeksi.
Toisen päivän luentoteemat ovat asennetta aseptiikkaan ja hygieniahoitajan työ eri
toimintaympäristöissä. Sebastian Finnilän luento päätettiin siirtää asennetta aseptiikkaa
teeman alle. Katja Koukkari työstää vielä omaa aihealuettaan. Pyritään saamaan ohjelman
pääteemat valmiiksi 12/2016 loppuun mennessä. Eija Kela lähettää alustavan
koulutuspäivien mainoksen sairaalahygienialehteen, sh-liiton nettisivulle/lehteen ja
sähköpostilla kaikille hygieniahoitajille. Eija selvittää myös mainosmahdollisuutta THL:n
nettisivulle.
Posterinäyttelylle pyritään saamaan entistä näkyvämpi paikka.
Ohjelmaan lisätään näytteilleasettajien lyhyet (3 min) puheenvuorot.
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Helena Ojanperä lupautui hoitamaan osallistujien ilmoittautumiset (Wepropolilmoittautuminen). Helena lähettää ilmoittautumisväliaikatiedot Mairelle ja Varpulle.
Sähköpostilla tuleviin mahdollisiin ilmoittautumisiin vastataan lähettämällä Wepropolin
ilmoittautumislinkki.
Maire Matsinen kysyy NeoTideltä kuohuviinitarjoilumahdollisuuden
koulutuspäiviä järjestettävän hallituksen kokouksen yhteistyökumppanin.

sekä

ennen

17.5.2017 pidetään hallituksen kokous klo.18.00 alk.
5. Talous- ja toimintatiedot
Tarja Kuutamo esitteli yhdistyksen tämän hetkisen taloustilanteen rahastonhoitajan laatiman
selvityksen pohjalta. Kts.liite 1.
Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma valmistellaan seuraavassa hallituksen
kokouksessa. Liitteessä 3 löytyy vuoden 2016 taloussuunnitelma.
Hyväksyttiin päivitetty taloudenhoitosääntö.
Päätettiin, että jos rahastonhoitaja osallistuu yhdistyksen koulutuspäiville, niin yhdistys
maksaa osallistumismaksun.
Päätettiin, että yhdistys maksaa hallituksen pikkujouluruokailun ruokajuomineen.
6. Laskutusohjelma
Yhdistyksen hallitus on jo päättänyt aikaisemmin, että luovutaan Anders Managerlaskutusohjelman käytöstä. Ella Mauranen on saanut tarjouksen laskutusohjelmasta
Administer Oy:stä. Asia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
7. Uudet jäsenet
Ei uusia jäseniä. Laitetaan muistutusviestiä hygieniahoitajille yhdistyksen jäsenyydestä
koulutuspäivien alustavan ohjelman mukana sekä yhdistyksen Facebook-sivulle.
8. Yhteistyö Sairaanhoitajaliiton kanssa
Tarja Kuutamo kertoi terveiset sh-liiton syyskokouksesta. Liitännäisjäsenyyden
jäsenmaksuasia on selvityksen alla. Sh-liitolle oli valittu uusi puheenjohtaja ja hallitus. Shliitossa suunnitellaan perustettavaksi uusia asiantuntijatyöryhmiä.
Päätettiin lähteä työstämään hygieniahoitajille tarkoitettua omaa erikoisnimikettä yhdessä
sh-liiton kanssa. Alustavan suunnittelutyön tekee hygieniahoitajayhdistyksen hallitus, jonka
jälkeen hallituksen tekemä suunnitelma annetaan kommentoitavaksi hygieniahoitajista
koostuvalle asiantuntijaryhmälle.
Sh-liitto oli myös tarjonnut hygieniahoitajayhdistykselle mahdollisuutta tehdä infektioiden
torjuntaan ja sairaalahygieniaan liittyviä näyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Päätettiin, että
yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä vielä resursseja ryhtyä työstämään asiaa.
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9.

Muut esille tulevat asiat
Hallituksen jäsenten työnkuvat käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Ella laittaa
työnkuvaehdotelman Google Driveen.
Keskusteltiin eläkkeellä olevien hygieniahoitajien jäsenyydestä/maksusta. Jaana Vatanen
lupautui selvittelemään asiaa lisää.
Wepropol-kyselyistä (esim resurssikysely) tehdään lyhyt yhteenveto yhdistyksen omalle
kotisivulle.
Marraskuun teoksi oli valittu HUS Lastensairaalan yhtenäiset toimintamallit
vastasyntyneiden teho-osastolla. 1/2017 teoksi valittiin Tampereen influenssakampanjan
videot (voimassa ad.1/2017). Jaana Vatanen ja Oili Ström laittavat kuukauden teoista viestiä
kaikille hygieniahoitajille.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00

Puheenjohtaja

Sihteeri

Tarja Kuutamo

Ella Mauranen
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