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URHOT ry 
www.urologisethoitajat.fi 
 

Toimintakertomus 1.1.2019–31.12.2019 
 
YLEISTÄ 
Suomen Urologiset Hoitajat Urhot ry. on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka jäsenmäärä on tällä 
hetkellä noin 439. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää urologista hoitotyötä valtakunnallisesti sekä ylläpitää 
urologista hoitotyötä tekevien hoitajien ammattitaitoa. 
  

UROLOGISTEN HOITAJIEN HALLITUS 2019 
Puheenjohtaja: Eeva Harju 
Varapuheenjohtaja: Mari Laitila 
Sihteeri: Jaana Rothovius 
Rahastonhoitaja: Katja Kiianlinna 
Uutis- Urho -lehden päätoimittaja: Heidi Aaltonen 
Uutis-Urho -lehden toimitussihteeri: Eija-Riitta Laitinen 
Koulutusvastaava: Tuula Lähtevänoja 
Jäsenrekisterinhoitaja: Sari Lankinen 
Pohjoismainen yhteistyö: Merja Jutila  
Tiedotusvastaava: Kaisa Reunanen 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 8.2.2019 Seinäjoella ja syyskokous 15.11.2019 
Helsingissä.  
Hallitus kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa, viisi kokousta Helsingissä ja yksi Tampereella. 
Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli hieman yi 300 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.  
 
TALOUS 
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä 
kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä koulutuspäivillä. Lisäksi tuloja on saatu jäsenlehteen myydyistä 
mainoksista sekä syyskoulutuspäivien kaupallisilta näytteilleasettajilta. Hallitus sai apurahaa 1250€ 
Coloplast Oy:ltä. Tuo saatu summa käytettiin hallituksen jäsenten osallistumiseen EAUN-konferens-
siin maaliskuussa 2019. 
 
TOIMINTA 
Koulutukset 
Talvipäivät järjestettiin yhdessä urologiyhdistyksen kanssa Seinäjoella 6.-8.2.2019 
Syyskoulutuspäivät järjestettiin perinteisesti samanaikaisesti Operatiivisten päivien kanssa Helsin-
gissä Congress Paasitornissa 14.–15.11.2019.  
EAU/ EAUN- kongressi järjestettiin Barcelonassa 15.–19.3.2019. 
NUF Reykjavikissa 5-8.6.2019 
Syys- ja Talvipäivien ohjelman suunnittelussa otettiin huomioon jäsenistön toiveet ja ajankohtaiset 
teemat. Yhdistys tuki jäsenten osallistumista koulutuksiin apurahoin.  Koulutuspalautteilla on tärkeä 
merkitys koulutuspäivien suunnittelussa. 
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Julkaisutoiminta 
Jäsenlehti Uutis- Urho ilmestyi vuoden 2019 aikana 3 kertaa. Tänä vuonna lehti uudistui ja nyt jäse-
net voivat lukea lehden myös sähköisesti intranetistä 
 
Muu toiminta 
Yhdistyksen puheenjohtaja on jäsenenä THL:n pilottirekisterihankkeessa, jossa laaditaan laaturekis-
teriä eturauhassyövän hoitoon. 
 
Apurahat 
Yhdistys myönsi hakemusten perusteella apurahoja jäsenten osallistumista varten kotimaisiin ja ul-
komaisiin koulutuksiin.  
Apurahahakemuksia tuli viime vuonna kaikkiaan 5 kpl. 
Yhteensä apurahoja myönnettiin 5 kpl. 
 
Jäsenyydet ja osallistumiset 
Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet jäsenet ovat automaattisesti EAUN- jäseniä. 
 
TIEDOTTAMINEN 
Ulkoinen tiedottaminen 
Jäsenlehti Uutis- Urho postitetaan suurimpien sairaaloiden ylihoitajille ja osastoille. 
Urhot ry tiedottaa tulevista koulutuksista ja ajankohtaisista asioista WWW-sivuilla, osoitteessa 
www.urologisethoitajat.fi.. 
 

Sisäinen tiedottaminen 
Sisäinen tiedottaminen – hallituksen kokouskutsut ja tilannekatsaukset – hoidettiin pääosin sähkö-
postitse. Myös hallituksen WhatsApp -keskusteluryhmää on käytetty viestinnän apuna. Kokoukset 
ovat mahdollistaneet lisäksi suullisen tiedottamiseen. 
Intranetin kautta jäsenten on mahdollisuus mm. hakea apurahoja sekä saada koulutuspäivien luen-
tomateriaalit käyttöönsä. Myös hallituksen kokousmuistiot sekä sääntömääräisten kokousten pöy-
täkirjat ovat luettavissa Intranetin kautta. 
Jäsenistöä informoitiin puheenjohtajan lähettämillä jäsenkirjeillä. 
WWW- sivujen kautta on hoidettu muutokset jäsentiedoissa, jäsenhakemukset sekä palaute halli-
tukselle. Saatu palaute on käsitelty. 
Yhdistyksen jäsenmaksu lähetettiin sähköpostitse jäsenille tammikuussa 2019. 
 
YHTEISTYÖ 
Yhteistyötä on tehty Suomen Urologiyhdistyksen kanssa Talvikoulutuspäivien suunnittelussa. 
Yhteistyötä on tehty myös koulutuspäiville näytteilleasettajina osallistuneiden yritysten kanssa. 
EAUN- yhdyshenkilönä on hallituksesta toiminut puheenjohtaja Eeva Harju, joka myös osallistui 
EAUN -kongressiin Barcelonassa yhdistyksen edustajana.  
Merja Jutila ja Henna Suominen ovat toimineet Pohjoismaisessa yhdyshenkilöinä NNU, Nordic Nur-
ses in Urology –ryhmän kanssa. Ryhmän pyrkimyksenä on yhtenäistää potilaiden hoitoa pohjois-
maissa ja toimia välittämättä valtioiden rajoista.  
Syyskoulutuspäivien yhteydessä tehty yhteistyötä LaPisKa:n kanssa. Heillä ollut rinnakkaissessio 
koulutuspäivien yhteydessä. 
Hoitosuositustyöryhmässä on toiminut kolme urologistenhoitajien yhdistyksen jäsentä, Seija Salo-
maa, Eeva-Maija Saaranto ja pj Eeva Harju. 

http://www.urologisethoitajat.fi/
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Eija-Riitta Laitinen on hoitanut Uutis -Urhon toimitussihteerin tehtäviä ja huolehtinut lehden sekä 
Syyskoulutuspäivien mainosmyynnistä. 
 
 
Tampereella 7.2.2020 
 
 
 
Eeva Harju  Mari Laitila 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja 

 


