
                                                                                                    

      

 

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2017 

Suomen Hygieniahoitajat ry 

Keinutie 6 A 3 00940 Helsinki 

www.suomenhygieniahoitajat.com 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää hygieniahoitajien verkostoutumista, yhteistyötä ja 

koulutusta. 

Yhdistys pyrki verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään yhteistyökumppaneita erilaisten 

tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääränen vuosikokous järjestettiin Jyväskylässä 19.5.2017. Yhdistyksen uuden 

hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 17.6.2017 Helsingissä. Hallitus kokoontui toimikauden 

aikana 6 kertaa.  

Jäsenistö 

Hallituksen hyväksymiä varsinaisia jäseniä oli toimikauden päättyessä 110 ja kannatusjäseniä 14, 

yhteensä 124 jäsentä. Yhdistykseen liittyi vuonna 2017 uusia jäseniä 28 ja kannatusjäseniä 7. 

Yhdistyksestä erosi 14 henkilöä.  

Toimielimet ja vastuutehtävät 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Tarja Kuutamo, varapuheenjohtajana Helena Ojanperä ja 

sihteerinä Ella Mauranen. Varpu Jokinen hoito pilvipalvelua vuosikokoukseen asti. Toimintakauden 

aikana hallituksesta erosivat Eija Kela, Varpu Jokinen ja Ella Mauranen, joka valittiin hallitukseen 

uudestaan. Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen uusiksi jäseniksi Minna Ijäs ja Riitta Pyhäjärvi. 

Helena Ojanperä, Katja Koukkari, Maire Matsinen, Oili Ström ja Jaana Vatanen jatkoivat hallituksen 

jäseninä.  

http://www.suomenhygieniahoitajat.com/


Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen sihteeriksi valittiin Jaana Vatanen. 

Tiedotustehtäviin valittiin Oili Strömin lisäksi Minna Ijäs. Maire Matsinen jatkoi yhdistyksen 

sähköpostin hoitamista. Helena Ojanperä jatkoi varapuheenjohtajana ja Wepropol-

yhteyshenkilönä. Katja Koukkari hoiti jäsenrekisterin ylläpitoa ja on FB-ryhmän ylläpitäjä.  

Rahastonhoitajana jatkoi Maija-Liisa Lauritsalo.  Yhdistyksen toiminnantarkastajana jatkoi Hanna 

Hyytiäinen ja uudeksi valittiin Anna-Kaisa Raja-Aho. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Rami Ekman 

ja Johanna Ihanus. 

Työtehtävät on pyritty jakamaan oikeudenmukaisesti kuormittamatta liikaa yksittäisiä jäseniä. 

Toimintakauden aikana työstettiin hallituksen jäsenten työkuvia. Hallitustyöskentely on ollut 

sujuvaa ja avointa. 

TALOUS 

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Yhdistyksen taloudessa noudatettiin 

laadittua taloussuunnitelmaa. Tilinpäätös osoitti voittoa +11 042,56 €. Jäsenmaksua perittiin 

yhdistyksen jäseniltä ja kannatusjäseniltä. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkkioita. 

TOIMINTA 

Koulutukset 

Suomen Hygieniahoitajat ry järjesti kaksipäiväiset opintopäivät toukokuussa Jyväskylässä. 

Koulutuspäiville osallistui 82 ilmoittautunutta ja 24 näytteilleasettajaa.  

Kehittäminen 

Hallitus päätti, että hallituksen sihteeri ja mahdollisesti toinen hallituksen jäsen osallistuvat pienille 

yhdistyksille suunnattuun järjestökoulutukseen. Koulutus ei toteutunut vuoden 2017 aikana.   

Kansainvälinen toiminta 

Hallitus selvitti hallituksen edustajan lähettämistä kansainväliseen kogressiin taloustilanteen niin 

salliessa.  

VIESTINTÄ 

Verkkosivut ja sähköposti 

Eija Kela ylläpiti yhdistyksen kotisivuja vuosikokoukseen asti ja Oili Ström ja Minna Ijäs jatkoivat 

kotisivujen ylläpitoa. Yhdistys tiedotti toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista omilla verkkosivuilla 

ja sähkopostitse. Suomen Hygieniahoitajat ry ylläpitää omaa jäsenrekisteriään.  

Sääntömääräisestä vuosikokouksesta ilmoitettiin yhdistyksen internetsivuilla ja myös sähköpostitse 

kaikille yhdistyksen jäsenille. 



Yhdistyksen Facebook sivustoa ylläpitää Katja Koukkari. Jäseniä on Fb-ryhmässä on 92.  

Muu viestintä 

Koulutuspäivistä ilmoitettiin mm. Sairaanhoitajaliiton ja SSHY:n tiedotuskanavilla.  

Muu julkaisutoimintaa 

Yhdistyksen kotisivuilla julkaistiin  kuukauden teko-kampanja. Kuukauden teko oli organisaation 

kehittämä tai vireillä oleva toiminta tai hanke, jolla vaikutettiin hyvään hygieniaan ja infektioiden 

torjuntaan. Hyväksyttyjä ehdotuksia tuli 6, jotka julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla. 

MUUTA 

Yhteistyö Suomen Sairaanhoitajaliiton liitännäisjäsenenä jatkui. Tarja Kuutamo on osallistunut 

Sairaanhoitajaliiton valtuuston kevätkokoukseen toimikauden aikana. Suomen Hygieniahoitajat 

ry:llä on oikeus osallistua kokouksiin, mutta ei äänioikeutta.  

THL on pyytänyt Suomen Hygieniahoitajat ry:ltä edustusta mikrobilääkeresistenssin torjunnan 

kansalliseen asiantuntijaryhmään. Hallitus valitsi edustajaksi Maire Matsisen ja varaedustajaksi 

Katja Koukkarin. Asiantuntijaryhmän toimikausi on 1.2.2018 - 31.12.2020. 

Suomen Hygieniahoitajat ry:lle on tullut vuoden 2017 aikana neljä lausuntopyyntöä: 

- STM – Suomen valmiustaso infektioidentorjunnassa 
- STM - Biologiset vaaratekijät lakiesitykseen 
- Rakennustietosäätiö RTS – ohje-ehdotus hygieenisten sisätilojen siivous ja huolto 

(loppusiivuos, käyttöönottosiivous)  
- Opetushallitus-  välinehuoltoalan perustutkinnon perusteet.  

 
Näihin pyyntöihin on lausunnot tehty. 
 

Yhdistyksen jäsenille tehtiin palautekysyely keväällä 2017. Kyselyssä selvitettiin mielipiteitä ja 
toiveita yhdistyksen toiminnasta ja kyselyyn vastasi 34 jäsentä. Vastaajista suurin osa piti 
mahdollisuutta verkostoitua yhdistyksen tärkeinpänä tehtävänä. Parhaiten yhdistyksen katsottiin 
onnistuneen koulutuspäivien annissa. Koulutuspäivien sisältöön toivottiin  enemmän 
perusterveydenhuoltoon suuntautuvaa antia.  Hygieniahoitajien palautteessa keskeisiksi tekijöiksi 
nostettiin ammatin arvostuksen lisääminen, ammattiin suuntautuvan koulutuksen kehittäminen. 
Muita esille tuotuja asioita olivat työn kuvan  yhtenäistäminen sekä palkkauksen parantaminen. 
 

 

Helsingissä 1.3.2018 

Hallituksen jäsenet 



 

 

Tarja Kuutamo pj   Jaana Vatanen siht 
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Oili Ström    Riitta Pyhäjärvi 

 

Minna Ijäs 

 

 

 


