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1. YHDISTYS 

 

Diabeteshoitajat ry on perustettu 1985 ja yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 

Yhdistys toimii diabeetikoiden hoidonohjaukseen osallistuvien hoitotyön ammattilaisten 

yhteistyöelimenä, kehittää jäsenistön ammattitaitoa sekä osallistuu diabeteksen 

http://www.diabeteshoitajat.fi/
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ennaltaehkäisyn ja hoidon kehittämistyöhön. Yhdistyksen järjestämällä koulutuksella ja 

erilaisten kanssakäymisten mahdollistamisella vahvistetaan jäsenten ammatti-identiteettiä.  

 

2. VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin valtakunnallisten koulutuspäivien yhteydessä 

Tampereella, Tampere-talossa 3.4.2014. Kokoukseen osallistui 25 jäsentä. 

 

3. HALLINTO 

 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ritva Simonen Helsingistä. 

Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Elli Rautamo ja Nina Peränen. Uusiksi hallituksen 

jäseniksi valittiin Pirkko Launimaa ja Päivi Lehtimäki. Anneli Jylhä oli luvannut jatkaa 

ulkopuolisena rahastonhoitajana. Vuosikokouksen jälkeen hallituksen kokoonpano ja 

tehtäväjako oli: 

Puheenjohtaja Ritva Simonen, Helsinki                                                                                                                                                                                      

Varapuheenjohtaja ja apurahat Tiiu Aug, Espoo 2012–2014 (1)  

Sihteeri Pirkko Launimaa, Kemi, 2014–2016 (1) 

Tiedottaja Päivi Lehtimäki, Vaasa, 2014–2016 (1)  

Koulutusvastaava Annikki Sutinen, Kuopio, 2013–2015 (2?)  

Eija Oukko-Ruponen, Espoo 2013-2015 (1) 

Jäsenasiat Kristiina Salonen, Tampere 2013-2015 (1) 

Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Vainio Helsingistä ja Tarja 

Luhtajärvi Pirkkalasta. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Marja Puomio ja Ritva-Liisa Aho. 

Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 6.kertaa ja lisäksi pidettiin 4 sähköpostikokousta. 

 

4. JÄSENISTÖ 

Jäsenmäärä on edellisestä vuodesta hieman laskenut. Yhdistyksessä oli 31.12.2014 

yhteensä 1576 jäsentä, joista 25 kannattajajäsentä ja 38 eläkeläisjäsentä. Vähennys 

edelliseen vuoteen verrattuna oli 91 jäsentä; yhdistyksestä erosi 185 jäsentä ja siihen liittyi 

91 uutta jäsentä.  

Loppuvuodesta käynnistettiin Diabeteshoitajat ry:n jäsenille uusien jäsenten 

hankintakilpailu. 

 

5. YHDISTYKSEN TOIMINTA 

5.1. Koulutus 

http://www.diabeteshoitajat.fi/
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Yhdistyksen tärkein koulutustapahtuma oli vuoden 2014 Diabeteshoitajapäivät, jotka 

järjestettiin Tampereella, Tampere-talossa 3-4.4.2014. Päiville osallistui 231 

diabeteshoitotyön ammattilaista ja näyttelyyn 86 edustajaa 29 yrityksestä tai yhteisöstä. 

Päivien teema oli ”Diabetes, elämänkumppanina – hyvä vai huono suhde. Ohjelma oli 

suunniteltu edellisten koulutuspäivien jälkeen saadun palautteen pohjalta.  

 

Yhdistyksen syysseminaari järjestettiin 27.9.2014 Vantaalla. Paikalla oli hallitus sekä 

toimikuntien edustajat. 

 
5.2. Yhteistyö 

 

DIABETESLIITTO 

Diabeteshoitajat ry on Suomen Diabetesliiton jäsenyhdistys. Diabetesliiton liittohallituksen 

II varapuheenjohtaja on diabeteshoitaja Riitta Pajarinen (Kontiolahti). Diabeteshoitaja 

Marja Rautavirta (Pori) on Diabetesliiton hallituksen jäsen. Lisäksi useampia hoitajia 

jäsenistöstämme on Diabetesliiton liittovaltuuston jäseninä ja myös omien alueidensa 

diabetesyhdistyksissä hallituksen jäseninä. Näin ollen Diabeteshoitajat ry:n jäsenillä on 

edustajansa liiton päättävien elinten jokaisella tasolla. 

 

MUUT TERVEYSALAN JÄRJESTÖT 

Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn kanssa on tehty koulutusyhteistyötä. 

Olemme seuranneet tiiviisti erityispätevyys- ja lääkemääräämisoikeuden laajentamiseen 

liittyvää keskustelua sekä Lääketeollisuuden eettisten ohjeiden (2013) vaikutusta 

jäsenistöömme. 

  

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

 FEND (Federation for European Nurses in Diabetes) 

 

FENDin kongressi, johon osallistui kolme Diabeteshoitajat ry:n jäsentä Sanofin 

apurahan turvin ja yksi Novo Nordiskin hoitajaAkatemian Changing diabetes stipendillä 

pidettiin Itävallassa Wienissä syyskuussa. Suomesta osallistui kongressiin 

kolmisenkymmentä hoitajaa. 

 DESG (Diabetes Education Study Group of the European Association for the Study of 

Diabetes) 

 European Diabetes Nursing Editorial Board 

 

5.3. Tiedotus 

 

Jäsenkirje lähetettiin vuonna 2014 kolme kertaa. Jäsenkirjeissä informoitiin jäsenistöä 

ajankohtaisista asioista ja koulutuksista. 

Diabeteshoitajien omat verkkosivut www.diabeteshoitajat.fi on saanut hyvän vastaanoton 

ja myös palautepalvelun kautta tulee yhteydenottoja. Sivujen päivityksestä vastaa 

tiedotustoimikunta. Verkkosivuja on päivitetty ahkerasti ja yhdistykselle on myös avattu 

omat Facebook-sivut. 

Diabeteshoitajat ry:n jäsenet saavat Diabetes -lehden sekä Diabetes ja Lääkäri - lehden 

jäsenetunaan. Diabeteshoitajat ry:n hallituksen tiedottaja osallistui Diabetes ja lääkäri -

lehden toimituskunnan kokouksiin.  

http://www.diabeteshoitajat.fi/
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Lehdessä on Diabeteshoitajilla oma palsta ja tiedotustoimikunta on etsinyt kunkin lehden 

teemaan sopivien artikkeleiden kirjoittajat.  

Tiedotus toteutti yhdessä hallituksen kanssa jäsenkyselyn vuosien 2013-2014 aikana ja 

vastausten pohjalta on mm. uudistettu yhdistyksen esite. Esite on painettu suomen-, 

ruotsin- ja englanninkielisenä.  

 

5.4. Toimikuntatyöskentely 

 

Apurahatoimikunta 

 valmisteli apuraha- sekä stipendirahaston anomukset hallitukselle päätettäväksi 

 jäsenet: Tiiu Aug (hallitus), Anna-Maija Jumisko (Lahti), Arja Halkoaho (Siilinjärvi)  

 

Tiedotustoimikunta 

 jäsenkirjeiden sisällön tuottaminen sekä postitus yhteistyössä Diabetesliiton kanssa 

 jäsenlehden toimitustyö 

 verkkosivujen päivitys 

 Diabetes ja Lääkäri – lehden artikkelien hankkiminen yhteistyössä hallituksen kanssa 

 koulutuspäiviin liittyvä tiedotus 

 koulutuspäiviin liittyvä yritysyhteistyö 

 jäsenpostin mainosmyynti 

 jäsenet: Päivi Lehtimäki (hallitus), Anne Halonen (Jyväskylä) Nina Peränen (Jyväskylä)  

   

Koulutustoimikunta 

 vuoden 2015 valtakunnallisten koulutuspäivien suunnittelu ja käytännön järjestelyt 

(tilat, luennoitsijat, iltajuhla ym.). Koulutuspäivien suunnittelussa tehtiin yhteistyötä 

hallituksen sekä muiden toimikuntien kanssa.  

 jäsenet: Annikki Sutinen (hallitus), Ulla Kettunen (Oulu), Nina Peränen (Jyväskylä) 

 

     Yritysyhteistyöstä vastasivat Nina Peränen ja Sari Härmä-Rodriguez. 

 

6. TALOUS 

6.1. Yleistä 

 

Jäsenmaksun suuruus oli 25 euroa. Koulutuspäivät ovat yhdistykselle tärkeä toimintamuoto 

myös tulonhankinnan kannalta. Eläkeläisjäsenillä on mahdollisuus hakea kirjallisesti 

vapautusta jäsenmaksusta kalenterivuosittain. Kaikille vapautusta anoneille on myönnetty 

vapautus jäsenmaksusta. 

 

Yhdistyksen kirjanpidosta on huolehtinut Visma Service Oy. 

 

6.2. Stipendirahasto 

 

Marja Puomio – stipendirahasto perustettiin vuonna 2007. Stipendirahaston pääoma on 

11.000 euroa ja sitä kartutetaan koulutuspäivien tuotolla.  

http://www.diabeteshoitajat.fi/
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6.3. Apurahat ja tunnustukset 

 

Yhdistys pyrkii tukemaan jäsentensä ammatillista kouluttautumista ja koulutustapahtumiin 

osallistumista koti- ja ulkomailla apurahojen muodossa. Apurahan saaminen edellyttää 

kirjallisen raportin tai referaatin laatimista. 

Vuoden diabeteshoitajaksi valittiin Anneli Hämäläinen Helsingistä. Hänelle luovutettiin 

Ravinto Raision lahjoittama Benecol-stipendi (1 000 euroa). 

Sanofi Diabeteksen myöntämä stipendi (5 000 euroa) jaettiin kolmelle diabeteshoitajalle 

FEND:n kongressiin osallistumista varten. Hakijoita stipendille oli 16 ja stipendi myönnettiin 

Elina Pyysalolle (Turku), Leena Lainimolle (Laihia) ja Solveig Tikalle (Raisio). Novo Nordisk 

Farma Oy jakoi koulutuspäivillä Changing Diabetes hoitajastipendin. 

 

 

Helsingissä 21.1.2015 

Diabeteshoitajat ry. hallitus 

http://www.diabeteshoitajat.fi/

