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URHOT ry 
www.urologisethoitajat.fi 
 

Toimintakertomus 1.1.2020–31.12.2020 
 
YLEISTÄ 
Suomen Urologiset Hoitajat Urhot ry. on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka jäsenmäärä on tällä hetkellä 
370. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää urologista hoitotyötä valtakunnallisesti sekä ylläpitää urologista hoitotyötä 
tekevien hoitajien ammattitaitoa. 
  

UROLOGISTEN HOITAJIEN HALLITUS 2020 
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: Henna Suominen 
Jäsenrekisterinhoitaja: Sari Lankinen 
Kansainvälinen yhteistyö: Merja Jutila  
Tiedotusvastaava: Kaisa Reunanen 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 
Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 7.2.2020 Hämeenlinnassa ja syyskokous 
27.11.2020 etäkokouksena Zoom-ohjelmassa. 
Hallitus kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa, kolme kokousta oli Helsingissä ja kolme pidet-
tiin etäkokouksina. 
 
Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli hieman yli 300 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.  
 
TALOUS 
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä 
kerran vuodessa järjestettävillä koulutuspäivillä. Lisäksi tuloja on saatu jäsenlehteen myydyistä mai-
noksista. 
 
TOIMINTA 
Koulutukset 
Talvipäivät järjestettiin yhdessä Suomen Urologiyhdistyksen kanssa Hämeenlinnassa 5.-7.2.2020 
Syyskoulutuspäivät jouduttiin perumaan maailmalla vallitsevan koronapandemian vuoksi. 
EAU/ EAUN- kongressi Amsterdamissa peruttiin myös koronapandemian vuoksi. 
Yhdistys tuki jäsenten osallistumista koulutuksiin apurahoin.  Koulutuspalautteilla on tärkeä merki-
tys koulutuspäivien suunnittelussa. 
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Julkaisutoiminta 
Jäsenlehti Uutis-Urho ilmestyi vuoden 2020 aikana kolme kertaa. Lehti on luettavissa myös sähköi-
sesti yhdistyksen intranetistä.  
 
Muu toiminta 
Eeva Harju, Kaisa Reunanen, Jaana Seppänen, Eeva-Maija Saaranto, Seija Salomaa, Pirkko Kinnunen, 
Sinikka Lahtinen ja Tarja Korpela aloittivat vuoden 2020 aikana uroterapeutti-nimikkeen auktori-
sointi hankkeen. Hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että yhtä auktorisoinnin välinettä, tenttiä, 
testataan nykyisillä uroterapeuttiopiskelijoilla. Työ jatkuu ensi vuonna. 
Hotuksen Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoidon hoitosuositus on julkaistu vuoden 
2020 lopussa. Työryhmässä olivat Eeva Harju, Tarja Korpela, Heli Naukkarinen, Eeva-Maija Saaranto 
ja Seija Salomaa. 
Yhdistyksen kunniajäsenyys myönnettiin syyskokouksessa Liisamaria Karppiselle. 
 
Apurahat 
Yhdistys myönsi hakemusten perusteella apurahoja jäsenten osallistumista varten kotimaisiin ja ul-
komaisiin koulutuksiin.  
Apurahahakemuksia tuli viime vuonna kaikkiaan 3 kpl. 
Yhteensä apurahoja myönnettiin 2 kpl. Yhden hakemuksen kriteerit eivät täyttyneet. 
 
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 . 
Yhdistys tiedottaa myös sosiaalisessa mediassa Facebookissa sivulla Suomen Urologiset hoitajat – 
Urhot ry ja Instagramissa sivulla @urhotry, ajankohtaisista asioista. 
 
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 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 hallituk-
selle. Saatu palaute on käsitelty. 
Yhdistyksen jäsenmaksu lähetettiin sähköpostitse jäsenille tammikuussa 2020. 
 
YHTEISTYÖ 
Yhteistyötä on tehty Suomen Urologiyhdistyksen kanssa Talvipäivien suunnittelussa. 
 

http://www.urologisethoitajat.fi/
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Merja Jutila, Henna Suominen, Mari Laitila ja Katja Kiianlinna ovat olleet järjestämässä NUF 2022 
kongressia yhdessä Suomen Urologiyhdistyksen kanssa. 
Yhteistyötä on tehty myös koulutuspäiville näytteilleasettajina osallistuneiden yritysten kanssa. 
Merja Jutila ja Henna Suominen ovat toimineet yhdyshenkilöinä Nordic Nurses in Urology –ryhmän 
(NNU) kanssa. Ryhmän pyrkimyksenä on yhtenäistää potilaiden hoitoa pohjoismaissa ja toimia yli 
valtioiden rajojen.  
Eija-Riitta Laitinen on hoitanut Uutis-Urhon toimitussihteerin tehtäviä ja huolehtinut lehden mai-
nosmyynnistä. 
 
YHTEENVETO 
Vuosi 2020 oli toimintakautena erilainen verrattuna vuoteen 2019. Maailmalla ja myös Suomessa 
vallitseva koronapandemia on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan suuresti. Hallituksen kokouksia 
järjestettiin etäkokouksina ja koronatilanteen vuoksi jouduimme perumaan myös perinteiset syys-
koulutuspäivät. 
Taloustilanne yhdistyksellä on pysynyt kuitenkin edelleen hyvänä. Lehden painosta tulleet kulut on 
katettu mainosmyynnillä, vaikka mainosmyyntikin on koronan vuoksi vähentynyt. Peruuntuneista 
syyspäivistä ei yhdistykselle tullut menoja eikä tuloja.  
 
 
Tampereella 7.1.2021 
 
 
 
Eeva Harju  Jaana Rothovius 
puheenjohtaja sihteeri 
 


