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HALLITUS 

 

Puheenjohtaja Riitta Ryynänen-Sorvo 

Varapuheenjohtaja/ jäsensihteeri Satu Wahlberg 

Sihteeri Kaisa Väliaho 

Rahastonhoitaja Synnöve Liukku 

Jäsenlehden päätoimittaja Kirsi Hämäläinen 

 

Varajäsenet: 

Taina Häyrinen 

Päivi Muranen  

Soile Salo-Hartikainen 

Eija Mellin 

 

 

TILINTARKASTAJAT 

 

Niina Koski-Harja 

Sinikka Lehtimäki 

 

Varatilintarkastajat: 

Minna Oosi 

Maria Komi 

 

 

Syyskuun vuosikokouksessa, Jyväskylä 11. syyskuuta 2014, hallituksen erovuoroiset jäsenet 

jatkoivat hallitustyöskentelyä. Varsinaisista jäsenistä Synöve Liukku, Kirsi Hämäläinen ja Satu 

Wahlberg, sekä varajäsenistä Taina Häyrinen ja Päivi Muranen. 

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenistön kesken tehtävät jakaantuivat seuraavasti. 

Puheenjohtajana jatkoi Riitta Ryynänen-Sorvo, hallituksen varsinaisina jäseninä jatkoivat Kirsi 

Hämäläinen, Synnöve Liukku, Kaisa Väliaho ja Satu Wahlberg. Varajäseninä jatkoivat Taina 

Häyrinen, Päivi Muranen, Eija Mellin ja Soile Salo-Hartikainen. 

 

Tilintarkastajat Niina Koski-Harja ja Sinikka Lehtimäki jatkoivat tehtävissään. 

Varatilintarkastajat Minna Oosi ja Maria Komi jatkoivat tehtävissään. 

 

 

  



Hallituksen tehtäväjako: 

 

Puheenjohtaja Riitta Ryynänen-Sorvo. 

Jäsensihteeri/varapuheenjohtaja Satu Wahlberg, varajäsenenä Soile Salo-Hartikainen. 

Sihteeri Kaisa Väliaho, varajäsenenä Eija Mellin. 

Rahastonhoitaja Synnöve Liukku, varajäsenenä Päivi Muranen. 

Jäsenlehden päätoimittaja Kirsi Hämäläinen, varajäsenenä Taina Häyrinen. 

 

Hallitus kokoontui 4 kertaa vuoden 2014 aikana. 

Hallitus kutsui myös varajäsenet kokouksiin, he osallistuivat opintopäivien suunnitteluihin sekä 

toteutuksiin. Kokouksiin osallistujille ei maksettu päivärahaa, matkakorvaus maksettiin 

tarkoituksen mukaisimman kulkuneuvon mukaan. 

 

 

JÄSENISTÖ 

 

Vuonna 2013 yhdistyksen jäsenmäärä oli 397 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 33 henkilöä. 

17 jäsentä erosi ja 25  jäsentä erotettiin 2 vuotta maksamattomana olleiden jäsenmaksujen takia. 

Jäsenrekisteriohjelmapalvelu Nekkari oli käytössä edelleen.  

 

 

KOKOUKSET 

 

Yhdistyksessä pidettiin yksi kokous, syysopintopäivien yhteydessä Jyväskylässä 11. syyskuuta 

2014. 

Kokouksessa suoritettiin em. henkilövaalit ja hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös sekä   

vuoden 2015 tulo- ja menoarvio. 

Lisäksi kuultiin edellisen vuoden toimintakertomus ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma,           

jotka myös hyväksyttiin. 

 

 

KOULUTUS 

 

Yhdistyksen järjestämä kevään opintopäivä pidettiin Tampereella 13.2.2014. 

IBD:n lääkehoito-osuuden luennoi lääkäri, jonka jälkeen sairaanhoitajat esittelivät Hoitajan 

käsikirjan Crohnin tautia sairastavan potilaan ohjaukseen sekä IBD-potilaan matkapassin. IBD-

kokonaisuuden päätti kirurgi luentoon IBD:n leikkaushoidosta. Haiman tuumorit, tutkimukset 

ja hoito olivat myös kirurgiluennoitsijan aiheena ja sairaanhoitaja kertoi haimasyövän hoidosta 

TAYS:n syöpätaudeilla. Yhdistyksen alaisuudessa toiminut desinfektiotyöryhmä oli saanut 

päivitetyn Desinfektio-ohjeen valmiiksi, tämän esitteli desinfektiotyöryhmän jäsen.  

 

Syysopintopäivä oli Jyväskylässä 11.9.2014. 

Aamupäivä koostui tutkimusaiheista, joita olivat lääkärin luento Enteroskopian uusista 

indikaatioista ja sairaanhoitaja luento Doubleballoon-ERCP:sta. Kirurgi luennoi lantionpohjan 

kirurgiasta ja sairaanhoitaja hoitajan näkökulmasta lantionpohjan kirurgiaan. Paksusuolen 

polyyppien hoito ja seuranta oli myös kirurgi-luennoitsijan aihe, jonka jälkeen sairaalapastori 

käsitteli puheenvuorossaan vaikeasti sairaan potilaan kohtaamista. Opintopäivän lopuksi 

avannehoitaja käsitteli aihetta; kuinka potilas ymmärtää esitetyn asian. 

 

Yhdistyksen jäseniä osallistui ESGENA konferenssiin Wienissä Itävallassa lokakuussa 2014.  



 

APURAHAT 

 

Apurahasäännökset julkaistiin jäsenlehdessä ja olivat luettavissa yhdistyksen www-sivuilla. 

 

Yhdistys myönsi yhdelle jäsenelleen koulutusapurahan tuleen hakemuksen perusteella Jyväskylän 

syysopintopäivän ilmoittautumismaksuun. 

 

 

VARAINHANKINTA 

 

Yhdistys peri jäsenmaksua 15 € / vuosi.                                                                       

Koulutuspäivien osallistumismaksu jäsenille 120 € ja ei-jäsenille 150 €. 

Yhdistykselle kannatusjäseniksi ryhtyneet yritykset tukivat yhdistyksen toimintaa rahallisesti. 

 

 

TIEDOTTAMINEN 

 

Uusille jäsenille lähetettiin jäsentiedote ja viimeksi ilmestynyt jäsenlehti.  

 

Jäsenlehti ilmestyi kaksi kertaa kuluneena vuonna. Lehteen toivottiin jäsenten lähettämiä 

kirjoituksia. 

 

Jäsenet saivat ajankohtaista informaatiota sekä tietoa koulutuksista jäsenlehdestä ja WWW- 

sivuilta. 

 

Yhdistyksen www-sivuja päivitettiin. Jäsenien toivottiin vierailevan usein yhdistyksen sivuilla 

www.ge-hoitajat.org.  

 

 

YHTEISTYÖ  

 

Munuais- ja maksaliiton sekä yhdistyksen yhteistyöjäsenenä toimi Soile Salo-Hartikainen. 

 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Yhdistyksen jäsenyys ESGENA:ssa (European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses 

and Associates) jatkui. 

ESGENA:n toiminnassa yhdistyksen edustajana jatkoi hallituksen jäsen Synnöve Liukku. 

 

 

 

 

 

Tampereella 3. syyskuuta 2015 

 

 

 

http://www.ge-hoitajat.org/

