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• Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää urologista hoitotyötä ja sekä ylläpitää hoitotyötä tekevien hoitajien ammattitaitoa 

• Tulevana toimikautena yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenilleen monipuolista toimintaa erilaisten koulutustilaisuuksien muodossa sekä tukemaan 
jäseniensä kouluttautumista apurahoin. Yhdistys tavoittelee laajaa verkostoitumista kansallisten ja kansainvälisten kollegoiden, organisaatioiden 
ja yhdistysten kanssa. 

näkökulma  tavoite                                         toiminta                                                                      mittaus / arviointi 
 

jäsenistö Yhdistyksen toimintaan tyytyväiset, aktiiviset jäsenet  
 
Jäsenten vaikutusmahdollisuuksien  
ylläpitäminen ja lisääminen 
 
Jäsenten kiinnostuksen lisääminen yhdistyksen 
toimintaan 
 
Jäsenlehden sisältöön vaikuttaminen 
 
 
Kotisivujen toimivuuteen / sisältöön vaikuttaminen 
 
Näkyvyys Sosiaalisessa mediassa 

Toiminnan kehittäminen jäsenistön toiveiden mukaan 
 
Kevätkokous Tampereella 2 / 2022 
Syyskokous Helsingissä 11 / 2022 
 
Uutis-Urho -lehti 3 x vuodessa. Kannustetaan jäseniä kirjoittamaan jäsenlehteen artikkeleita ja 
ideoita. Lehti löytyy myös sähköisenä Urhojen intranet-sivuilta. 
 
Kotisivujen palautelinkki 
Kotisivujen päivittäminen säännöllisesti. Kotisivujen uudistaminen. 
Intranet jäsenistölle, mm. koulutusmateriaalin ja muistioiden jakaminen sekä apurahojen haku 
 
Yhdistyksen Facebook ja Instagram-sivut 

Jäsenmäärä 
 
Saatujen palautteiden määrä 
ja laatu 
 
Vuoden artikkelin palkitseminen 
talvipäivillä. 
Jäsenten lähettämien artikkelien määrä 
 
Palautteet käsitellään ja niihin vastataan. 
 
 
Kävijämäärien seuranta 

koulutus Urologisen hoitotyön kehittäminen  
 
 
Asiantuntijuuden edistäminen 
 

Talvipäivät Tampereella 2/2022, Syyskoulutuspäivät Helsingissä/webinaari 11/ 2022. 
 
Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan myös kansainvälisiin koulutuksiin, joita on tänä vuonna 
EAU / EAUN Amsterdamissa 18-21.3.2022 ja NUF Helsingissä 8-11.6.2022 
 
Koulutuspäivien ohjelmat suunnitellaan jäsenistön toiveiden mukaan. Koulutuspäivien 
ohjelmassa ajankohtaista asiaa urologiasta ja urologisesta hoitotyöstä.  
 
Apurahojen myöntäminen jäsenistölle koti- ja ulkomaisiin koulutuksiin tai opintoihin, jotka 
kehittävät jäsenen urologista osaamista. 
 
Eri sairaaloiden urologisen hoitotyön esittely 
 
Uroterapia työn opinnot ammattikorkeakoulussa Kuopiossa ja Lahdessa  
Koulutuksen suunnitteluun & toteutukseen osallistuminen tarvittaessa 
Syyspäiville valmistuneilla uroterapeuteilla mahdollisuus esitellä kehittämistöitään- ja 
projektejaan 

Koulutuspalautteet 
 
 
Koulutuksiin osallistuneiden määrä 
 
 
Myönnettyjen apurahojen määrä 
 
 
 
 
Koulutuksesta valmistuneiden määrä ja 
koulutuksesta annettu palaute 

yhteistyö Yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen Suomessa ja 
muissa Euroopan maissa toimivien urologiseen 
hoitotyöhön läheisesti liittyvien yhdistysten kanssa  
 
Yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa  
 
Verkostoituminen 
 

Yhteisten koulutuspäivien järjestelyihin osallistuminen Urologiyhdistyksen kanssa. 
Luentoaiheiden ja luennoitsijoiden esittäminen koulutustilaisuuksiin.  
Mahdollisuus osallistua kansainvälisiin koulutuksiin. 
 
UutisUrho- lehden mainostila 
Tuote-esittelyt ja näyttelyn järjestäminen koulutuspäivillä. 
 
Jäsenrekisterin hyödyntäminen. 
Jäsenkirjeet 
Kansainvälinen yhteistyö EAUN sekä NNU:n ( Nordic Nurses in Urolgy) kanssa. 
Yhteistyö ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, sairaanhoitajaliiton sekä LaPisKan kanssa. 
Uroterapeutin auktorisointi työryhmä. 
Jansenin kutsuma Eturauhassyöpä koalitio. 
 

Yhteisten koulutusten määrä ja saatu 
palaute sekä  
yhteydenottojen määrä. 
 
Lehteen myytyjen mainosten määrä. 
Osallistuvien yritysten määrä näyttelyyn 
sekä yrityksiltä saatu  
palaute 

 
jäsenten antama palaute  
jäsenten kiinnostus kansainvälisiin 
kongresseihin yms 

 


