TOIMINTAKERTOMUS
URHOT ry
www.urologisethoitajat.fi

Toimintakertomus 1.1.2016–31.12.2016
YLEISTÄ
Suomen Urologiset Hoitajat Urhot ry. on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka
jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 420. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää urologista
hoitotyötä valtakunnallisesti sekä ylläpitää urologista hoitotyötä tekevien hoitajien ammattitaitoa.

UROLOGISTEN HOITAJIEN HALLITUS 2016
Puheenjohtaja: Liisamaria Karppinen
Varapuheenjohtaja: Elina Keränen
Sihteeri: Sanna Henttinen
Rahastonhoitaja: Anu Peltomäki
Uutis- Urho -lehden päätoimittaja: Minna Pyymäki
Uutis-Urho -lehden toimitussihteeri: Anna Kilpeläinen ad 5/16, 5/16 alk. Mari Laitila
Koulutusvastaava: Elina Keränen
Jäsenrekisterinhoitaja: Sari Lankinen
Pohjoismainen yhteistyö: Merja Jutila
Jäsen: Kaisa Huhtala
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 12.2.2016 Turussa ja syyskokous
18.11.2016 Helsingissä.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa Helsingissä.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli n. 400 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.

TOIMINTA
Koulutukset
Talvipäivät järjestettiin yhdessä urologiyhdistyksen kanssa Turussa 10.-12.2.2016
Syyskoulutuspäivät järjestettiin perinteisesti samanaikaisesti Operatiivisten päivien
kanssa Helsingissä Congress Paasitornissa 17.-18.11.2016.
EAU/ EAUN- kongressi järjestettiin Münichissa 11 - 15.3.2016.
NUF-kongressi järjestettiin Malmössä
Syys- ja Talvipäivien ohjelman suunnittelussa otettiin huomioon jäsenistön toiveet ja
ajankohtaiset teemat. Koulutuspalautteilla on tärkeä merkitys koulutuspäivien
suunnittelussa.
Julkaisutoiminta
Jäsenlehti Uutis- Urho ilmestyi vuoden 2016 aikana 3 kertaa.
Muu toiminta
Syksyllä 2015 aloitettu EAUN julkaisema, vuonna 2012 ilmestyneen kestokatetrointia ja
suprapubista katetrihoitoa käsittelevän näyttöön perustuvan hoitosuosituksen
käännättäminen englannista suomeksi valmistui alkuvuodesta 2016. Käännöksen
valmistumisesta informoitiin jäsenistöä sekä yhteistyökumppaneita. Linkki
käännökseen löytyy Suomen Urologiset Hoitajat URHOT ry internet-sivuilta.
Apurahat
Yhdistys myönsi hakemusten perusteella apurahoja jäsenten osallistumista varten
kotimaisiin ja ulkomaisiin koulutuksiin.
Apurahahakemuksia tuli viime vuonna kaikkiaan 1 Kpl
Yhteensä apurahoja myönnettiin1 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..
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Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen – hallituksen kokouskutsut ja tilannekatsaukset – hoidettiin
pääosin sähköpostitse. 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 luentomateriaalit käyttöönsä. Myös hallituksen kokousmuistiot sekä
sääntömääräisten kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Intranetin kautta.
Jäsenistöä informoitiin puheenjohtajan lähettämillä jäsenkirjeillä.
WWW- sivujen kautta on hoidettu muutokset jäsentiedoissa, jäsenhakemukset sekä
palaute hallitukselle. Saatu palaute on käsitelty.
Yhdistyksen jäsenmaksu lähetettiin sähköpostitse jäsenille tammikuussa 2016.
YHTEISTYÖ
Yhteistyötä on tehty urologiyhdistyksen kanssa talvikoulutuspäivien suunnittelussa.
Yhteistyötä on tehty myös koulutuspäiville näytteilleasettajina osallistuneiden
yritysten kanssa.
EAUN- yhdyshenkilönä on hallituksesta toiminut puheenjohtaja Liisamaria Karppinen,
joka myös osallistui EAUN -kongressiin Münichissa 11 - 15.3.2016 yhdistyksen
edustajana.
Merja Jutila on toiminut Pohjoismaisessa yhteistyössä perustamassa yhdistystä /
ryhmää – NNU, Nordic Nurses in Urology. Ryhmän pyrkimyksenä on yhtenäistää
potilaiden hoitoa pohjoismaissa ja toimia välittämättä valtioiden rajoista.
Anna Kilpeläinen hoiti Uutis -Urhon toimitussihteerin tehtäviä, kunnes anoi eroa
hallituksessa toukokuussa 2016. Toukokuusta eteenpäin Mari Laitila on hoitanut Uutis
-Urhon toimitussihteerin tehtäviä ja huolehtinut lehden mainosmyynnistä.
Syksyllä 2016 alkoi jälleen uroterapiatyön koulutus yhteistyössä Lahden ja Kuopion
ammattikorkeakoulujen kanssa.

Helsingissä 16.1.2017
Liisamaria Karppinen

Elina Keränen

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja
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