SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
1. VARSINAINEN TOIMINTA

Vuonna 2019 yhdistyksen toiminnassa tulevat edelleen olemaan keskeisiä Haava-lehti, koulutus- ja
kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä tiedottamis- ja julkaisutoiminta. Toiminnan
kehittämisestä vastaavat hallituksen keskuudestaan eri toimikuntiin nimeämät jäsenet sekä
hallituksen kutsumat ulkopuoliset asiantuntijajäsenet.

Hallitus
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki. XXII
Valtakunnallisten Haavapäivien yhteydessä 31.1.2019 pidettävässä vuosikokouksessa hallitukseen
valitaan puheenjohtaja ja viisi uutta jäsentä kolmeksi vuodeksi. Tavoitteena on saada yhdistyksen
hallitukseen edustus eri puolilta Suomea ja eri ammattikunnista. Uusi hallitus esittäytyy tarkemmin
Haava-lehdessä numero 2 / 2019.
Hallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa. Kokoukset pyritään pitämään koulutuspäivien
yhteydessä ja kokoukseen osallistuminen etäyhteydellä on aiempien vuosien tapaan kaikkien
hallituksen jäsenten käytettävissä.
Hallituksen jäsenet allekirjoittavat uuden toimikauden alussa sidonnaisuussopimuksen ja ilmoittavat
sidonnaisuudet esimerkiksi luennoidessaan.

Jäsenet
Tiedotustoimintaa jatketaan edelleen sosiaalisen median välityksellä. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan
käymään yhdistyksen verkkosivuilla.
Jäsenhankintaa tehdään yhdistyksen koulutustilaisuuksissa. Tavoitteena on aktiivisen jäsenhankinnan
avulla saada henkilöjäsenmäärä pysymään 2600-2700 jäsenessä. Uusia yritysjäseniä toivotaan
yhdistykseen liittyvän kuluvan vuoden aikana 1-2.

Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 30 € vuodessa ja yritysjäsenen maksu on 150€ vuodessa. Uuden
yritysjäsenen liittymismaksu on 200€.

2. HAAVA-AMMATTIJULKAISU

Haava-lehti on yhdistyksen julkaisema ammattijulkaisu, jonka tavoitteena on lisätä haavanhoidon
tietoutta yhdistyksen jäsenten sekä muiden haavanhoidosta kiinnostuneiden ammattilaisten
keskuudessa. Haava-lehden kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita ja edustavat eri ammattiryhmiä.
Haava-lehden sisällöstä vastaa lehden toimitusneuvosto, joka toimii yhdistyksen hallituksen
ohjauksessa. Toimitusneuvostossa on päätoimittajan lisäksi 6-8 jäsentä. Toimitusneuvoston
puheenjohtajana toimii hallituksen päätöksestä toimitusneuvoston keskuudesta valittu jäsen. Vuoden
2019 Haava-lehden II-numerosta alkaen lehden päätoimittajana toimii hallituksen valitsema uusi
päätoimittaja nykyisen päätoimittajan lopettaessa tehtävässään.

Haava-lehden artikkelien kirjoittajille maksetaan kirjoituspalkkiot. Päätoimittaja voi ehdottaa
erityisen vaativasta artikkelista maksettavan erityiselle asiantuntijakirjoittajalle suuremman
kertaluontoisen palkkion artikkelin kirjoitustyöstä. Päätöksen artikkelipalkkion suuruudesta ja
maksamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Kaikki artikkelit, jotka tarjotaan Haava-lehteen, arvioidaan
koko toimitusneuvoston toimesta ja yhteisesti toimitusneuvostossa päätetään, julkaistaanko artikkeli
lehdessä. Haava-lehden oikoluvusta vastaavat toimitusneuvoston keskuudestaan valitsemat jäsenet.

Haava-lehti ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa. Vuoden 2019 ilmestyminen ja teemat:
Viikko 8: Sidosvalinta
Viikko 21: Valtakunnalliset Haavapäivät
Viikko 42: Moniammatillinen yhteistyö ja
Viikko 50: Haava ja Sote
Lehden ilmoitusmyynnistä vastaa hallituksen yritysvastaava, joka on myös lehden toimitusneuvoston
jäsen.

Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää lehden vuosikerran. Lehden vuosikerran tilausmaksu vuodelle 2019
on 60 euroa. Haava-lehden taitosta ja ulkoasusta vastaa Piia Viikari Mäntyharjulta ja lehden painon
hoitaa Painotalo Paintek Pihlajamäki Oy Helsingistä.

Lehden painomäärä on 3300 kpl. Haava-lehden mediakortti löytyy osoitteesta www.shhy.fi. Haavalehti toimitetaan myös yhdistyksen verkkosivuille sähköisessä muodossa, jota jäsenet pääsevät
lukemaan jäsennumeron ja salasanan avulla. Lehden artikkelien viemisestä verkkosivuille vastaa
verkkosivujen ylläpitäjä Friday Digital Design Oy.

3. KOULUTUSTOIMINTA

Valtakunnalliset Haavapäivät 2019

Koulutustoimintaa jatketaan alkuvuonna XXII Valtakunnallisten Haavapäivien toteuttamisella.
Luennoitsijoille korvataan matka- ja majoituskulut, jonka lisäksi he saavat luentopalkkiokorvauksen.
Valtakunnallisten Haavapäivien kouluttajille tarjotaan myös iltajuhla ja ohjelmaan kuuluvat tarjoilut.

Valtakunnallisten Haavapäivien yhteydessä järjestetään perjantaina 1.2.2019 Suomen Lääkäriliiton
haavanhoidon

erityispätevyystoimikunnan

suunnittelema

ja

toteuttama

rinnakkaissessio.

Haavapäivillä on käytössä sähköinen mobiilisovellus, jonka osallistuja voi ladata älypuhelimeensa.
Sovelluksessa on löydettävissä mm. luento- ja abstraktitiivistelmät. Nimetyn abstraktityöryhmän
Haavapäiville valitsemat posterit esitetään sähköisessä muodossa ja kaikilla posterien tekijöillä on
mahdollisuus suullisen esityksen pitämiseen.
Valtakunnallisilla Haavapäivillä julkistetaan Haava-lehden 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
lokakuussa 2018 toimitettu Haavanhoidon kaksi vuosikymmentä-kirja, jota myydään yhdistyksen
näyttelyosastolla. Haavapäivillä lanseerataan myös avoimen haavan väriluokitushelpperi, johon on
uusittu valokuvat. Helpperit ovat myynnissä SHHY:n ständillä Haavapäivillä ja alueellisissa
koulutuksissa, jonka lisäksi niitä voi tilata yhdistyksen sihteerin kautta min. 10kpl/tilaus. Lisäksi
Haavapäivillä lanseerataan Ghentin Yliopiston luvalla suomennettu inkontinenssin aiheuttama
ihovaurioluokittelumittari, GLOBIAD, Ghent Global IAD Categorisation Tool, joka on nähtävissä
yhdistyksen verkkosivuilla materiaaliarkistossa.

Valtakunnallisille Haavapäiville tarvitaan aputyövoimaa materiaalikassien täyttämiseen sekä
yhdistyksen ständillä avustamiseen. Aputyövoimaksi palkataan yksi henkilö kolmeksi päiväksi
järjestelytöihin sekä mm. hoitamaan rekisteröitymistiskiä kokoaikaisesti. Koulutuspäivillä jaetaan
osallistujille karkkeja yhdistyksen näyttelyosastolla, tehtävään palkataan yksi henkilö kahdeksi
päiväksi. Talkootyöntekijöinä toimivat 10 jalkaterapeuttiopiskelijaa, jotka hoitavat materiaalikassien
pakkaamisen ja jakamisen, kulunvalvonnan sekä avustavat yhdistyksen ständillä ja tavaroiden
kuljettamisessa. Hallituksen jäsenet osallistuvat käytännön järjestelyihin usean työpäivän ajan ja

heille maksetaan ylimääräisestä työstä ja omasta palkallisesta työstä vapautumisista aiheutuneita
kustannuksia korvaamaan ansionmenetys. Iltajuhla järjestetään hotelli Radisson Blu Plazassa, jossa
osallistujille on tarjolla illallispuffet. Juhlassa esiintyy stand up-koomikko Marju-Nella Toivonen ja
musiikkitarjonnasta vastaa illan aikana Telaketju-bändi.

Keväällä 2019 käynnistyy XXIII Valtakunnallisten Haavapäivien suunnittelutyöt. Valtakunnallisilla
Haavapäivillä 2020 jatketaan posterien esittämistä sähköisessä muodossa sekä mobiilisovelluksen
käyttöä. Osallistujakortit lähetetään osallistujille sähköpostilla vuoden 2019 käytännön mukaisesti.
Yhteistyötä haavanhoidon erityispätevyystoimikunnan kanssa jatketaan heti Haavapäivien jälkeen
seuraavien koulutusten suunnittelemiseksi. Myös yritysyhteistyökumppaneille järjestetään aiemman
tavan mukaisesti yhteistyötapaaminen syksyllä 2019 koskien Haavanhoitoyhdistyksen järjestämiä
tulevia koulutuksia.

Alueelliset koulutukset
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry järjestää vuonna 2019 kaksi alueellista koulutusta, joiden ohjelma
tulee noudattamaan aiempien vuosien ohjelmia pienin muokkauksin. Koulutuspaikkakunnat ovat
Kuopio ja Oulu. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä hallituksen jäsenten ja alueella toimivien
yhdistyksen aktiivijäsenten kanssa. Alueellisen koulutuksen paikalliset järjestäjät saavat ilmaisen
osallistumisen vuoden 2020 Valtakunnallisille Haavapäiville (1-2 henkilöä/paikkakunta). Yhdistys
maksaa alueellisen koulutuksen luennoitsijoille luentopalkkion ja tarvittaessa matka- ja
majoituskulut. Jäseniltä perittävä koulutusmaksu kattaa osittain ruokailun ja kahvin. Ei-jäseniltä
maksu on korkeampi. Alueellisten koulutusten yhteydessä on myös haavatuotenäyttely, johon
yritykset voivat näyttelypaikkamaksua vastaan tulla esittelemään haavahoitoon liittyviä tuotteitaan.

Auktorisoitujen haavahoitajien koulutus
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry järjestää 10.5.2019 auktorisoiduille haavahoitajille suunnatun
koulutuksen Helsingin Messukeskuksen Siivessä. Koulutus järjestetään Helsingissä hyvien
kulkuyhteyksien vuoksi.

4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Haavahoitajan asiantuntijuus
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on myöntänyt vuodesta 2004 lähtien auktorisoitu haavahoitajanimikkeitä haavanhoidon ammattilaisille ja ylläpitää rekisteriä nimikkeen saajista heidän luvallaan.

Auktorisoinnin tarkoituksena on selkeiden kriteerien perusteella osoittaa hakijan haavanhoidon
erityisosaaminen. Auktorisoinnin myöntäminen edellyttää laajaa haavanhoidon osaamista.
Auktorisoinnilla pyritään edistämään haavanhoidon ammattilaisen urakehitystä sekä tuomaan
näkyvyyttä haavahoitajien toimintaan.

Auktorisoitu haavahoitajanimike myönnetään hakemuksen perusteella. Nimikkeen käyttöoikeuden
hakijalle antaa Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus asettamansa auktorisointityöryhmän
tekemästä ehdotuksesta hakemusten arvioinnin jälkeen.

Auktorisoitu haavahoitaja-nimikkeen hakuaika on 1.9.–31.10.2019. Nimikkeen haku maksaa 150
euroa vuonna 2019. Samalla maksulla voi hakea auktorisointia kaksi kertaa kolmen vuoden aikana.
Tämän jälkeen maksu tulee suorittaa uudelleen. Auktorisoinnin päivitys maksaa 75 € ja päivitystä
haetaan neljän vuoden välein. Maksulla katetaan osittain nimikkeen auktorisointia varten nimetyn
asiantuntijaryhmän palkkioita, kokouskuluja sekä kultainen H-pinssi.

EWMA- konsensusdokumenttien käännöstyöt
Yhdistys on aiempina vuosina kääntänyt kansainvälisiä suosituksia.

Käännetään vuonna 2019

ilmestyvät konsensusdokumentit, jos hallitus katsoo niiden olevan relevantteja Suomen oloihin.

STOP Painehaavoille-päivä
Ideointia jatketaan seuraavaa Stop-painehaavoille päivää varten. Talousarvioon budjetoidaan
painehaava-asian eteenpäin viemiselle varoja mm. markkinointia ja materiaalikustannuksia varten.

Terveyskylän Haavatalo-projekti
Suomen Haavanhoitoyhdistys osallistui 2018 aloitettuun kansalliseen Terveyskylän haavataloprojektiin ollen mukana sisällön tuotossa. Suomen Haavahoitoyhdistyksen edustajana kansalliseen
projektiin osallistui hallituksen jäsen, auktorisoitu haavahoitaja Maria Honkala. Projekti jatkuu
vuoden 2019 aikana. Haavatalon avoin osio julkaistaan 29.1.2019, jonka jälkeen alkaa haavatalon
PRO- eli ammattilaisosion sisällön tuottaminen. Haavatalo-projekti pitää sisällään kansallisia
kokouksia sekä työryhmien omia kokouksia. Haavatalon sisältö on jaettu useampaan osioon, joiden
sisältöä tuottavat pienemmät työryhmät. Näin työ on mahdollista toteuttaa kansallisesti ja
moniammatillisesti. Terveyskylän PRO-osio tullaan julkaisemaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

SuomiAreena 2019
Vuonna 2019 SuomiAreena järjestetään 14. kerran Porissa 15-19.7.2019, jonka teemoina ovat
osaaminen ja innovaatio. SHHY haki ja sai keskustelupaikan SuomiAreenalta. MTV:n
järjestäjäminglessä SHHY:n kanssa yhteistyökumppaneiksi SuomiAreena-lavalle valikoituivat
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry, Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry (SPTY),
Potilasvakuutuskeskus

(PVK) ja

Satakunnan

sairaanhoitopiiri. Kaikkien järjestäjätahojen

ensimmäinen yhteinen suunnittelukokous pidettiin 30.1.2019. Järjestäjäorganisaatiot päättivät
keskustelun teemaksi: Hoidossa -Oletko turvassa? SHHY:n Lea Pulliainen valittiin MTV:n proggisvastaavaksi.

Proggisvastaava

toimii

yhteyshenkilönä

viestinnässä

MTV:n

ja

järjestäjä-

organisaatioiden välillä. SHHY:n toiveena SuomiAreena-lavalla on nostaa esille haavaa hoitavien
hoitajien koulutustaso. SHHY on saanut MTV:n stipendin, se kattaa keskustelutilaisuuden ja
striimauksen maksun.
Lisäksi SHHY on saanut kansalaistoripaikan 18.-19.7.2019. Kansalaistoripaikan tapahtuma on
SHHY:n oma tapahtuma. Hallitus suunnittelee sen sisällön.

Kysely auktorisoiduille haavahoitajille

Auktorisoiduille haavahoitajille toteutetaan kevään 2019 aikana Webropol-kysely heidän
työnkuvastaan. Kyselyssä kartoitetaan auktorisoidun haavahoitajan henkilöprofiilia, työpaikkaa ja
työnkuvaa, lähimpiä yhteistyötahoja sekä konsultaatiomahdollisuuksia haastavien haavojen hoidossa.
Samalla kartoitetaan auktorisoidun haavahoitajan mahdollisuutta osallistua täydennyskoulutuksiin ja
täydennyskoulutuksen kustannusten jakautumista työnantajan ja työntekijän välillä. Kyselyn tulokset
julkaistaan 10.5.2019 Auktorisoitujen Haavahoitajien koulutuspäivässä. Kyselyn tuloksia käytetään
taustamateriaalina

laadittaessa

SuomiAreena

2019

kansalaistoritapatumaan

liittyvää

lehdistötiedotetta. Kyselyn tulokset ja niihin liittyvä analyysi julkaistaan Haava-lehdessä.

5. YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN KANSSA

Yhdistyksen yhteistyö jatkuu edelleen muiden yhdistysten ja organisaatioiden sekä yritysten kanssa.
Suomen

Lääkäriliitto

on

hyväksynyt

joulukuussa

2015

lääkärien

haavanhoidon

erityispätevyysohjelman. Erikoisalojen nimeämät jäsenet kuuluvat erityispätevyystoimikuntaan, joka
toimii haavanhoitoyhdistyksen alaisuudessa itsenäisenä toimikuntana. Haavanhoitoyhdistys huolehtii
kyseisen toimikunnan jäsenten kokousten matkakustannuksista, jotka Lääkäriliitto korvaa
yhdistykselle hallintokulujen kera. Tämä toiminta ei tuo lisäkuluja yhdistykselle. Tämän lisäksi

yhdistys tekee yhteistyötä kyseisen toimikunnan kanssa muun muassa haavakoulutusten
järjestämisessä.
Yhdistyksen verkkosivuille laaditaan oma sivunsa lääkärien haavanhoidon erityispätevyydestä, johon
yhteyteen lisätään kaikkien erityispätevyyden saaneiden lääkärien nimet, mikäli se on Suomen
Lääkäriliiton ja tietosuojan nojalla mahdollista.

NDFTF (Nordic diabetic foot task force) kansallinen työryhmä pyrkii toiminnallaan edistämään
diabeetikon jalkaongelmien tunnettavuutta ja ennaltaehkäisyä. Kyseiseen työryhmään kuuluu
Haavanhoitoyhdistyksen

edustajien

lisäksi

osallistujia

Suomen

Diabetesliitosta,

Suomen

Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitosta, Suomen Diabetestutkijoiden ja Diabetologien yhdistyksestä
sekä eri ammattikuntia edustavia yksityishenkilöitä. Suomen kansalliseen työryhmään voidaan
hallituksesta nimetä 1-2 jäsentä.

Haavanhoitoyhdistyksen hallitus seuraa SOTE-uudistuksen mahdollisia vaikutuksia haavapotilaiden
hoitoon ja osallistuu tarpeen vaatiessa julkiseen keskusteluun sopivaksi katsomallaan tavalla.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

EWMA (European Wound Management Association)
Yhdistys kuuluu EWMA:n yhteistyöorganisaatioihin. EWMA on Euroopan haavanhoitoyhdistysten
kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää haavanhoidon osaamista sekä tutkimus- ja
kehittämistoimintaa Euroopassa. Erityisesti EWMA on kehittämässä haavanhoidon koulutusta niin,
että sille saataisiin Euroopan tasolla yhtenäiset kriteerit, tasokuvaukset ja sisällöt. EWMA julkaisee
lehteä

EWMA

Journal,

joka

on

jäsenyhdistyksille

saatavissa

ilmaiseksi.

Suomen

Haavanhoitoyhdistys toimittaa lehteä jäsenilleen yhdistyksen järjestämissä koulutustapahtumissa.

EWMA-kongressi pidetään vuonna 2019 Göteborgissa, Ruotsissa. Yhdistyksen hallituksesta siihen
voi osallistua 4-5 jäsentä. Puheenjohtaja saa kongressiin vuosittain kutsun ja pääsee osallistumaan
ilmaiseksi. Haava-lehden toimitusneuvostosta voi osallistua 1-2 aktiivista jäsentä. Yhdistyksen
jäsenet voivat hakea kongressiin osallistumista varten apurahaa yhdistykseltä.

Yhdistys voi tukea EWMA Councilin jäsenen Kirsi Isoherrasen mahdollisia kansainvälisten
kokousten osallistumiskustannuksia siltä osin, mitä EWMA ei kustanna.

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
Suomen Haavahoitoyhdistys ry on jo vuosia tehnyt EPUAPin kanssa yhteistyötä. Yhdistyksen
kunniapuheenjohtaja Helvi Hietanen on ollut EPUAPin hallituksessa. Yhdistyksen kunniajäsen Heli
Kavola on ollut ja hallituksen jäsen Maarit Ahtiala on tällä hetkellä EPUAP Trustee. Suomen
edustajan toimintaa EPUAPssa voidaan tukea yhdistyksen varoista niiltä osin, mitä EPUAP ei korvaa.

EPUAP järjestää vuonna 2019 kansainvälisen konferenssin syyskuussa Lyonissa, Ranskassa.
Hallituksesta ja lehtitoimikunnasta voi kyseiseen konferenssiin osallistua 2-3 henkilöä. Yhdistyksen
jäsenet voivat hakea apurahaa konferenssiin osallistumiseksi.
Yhdistys maksaa halukkaille hallituksen ja Haava-lehden toimitusneuvoston jäsenille EPUAPin
jäsenmaksun kaudelle 2018-2019. EPUAPin jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan EPUAPin
vuosikokoukseen sekä edullisempaan osallistumiseen EPUAPin järjestämään konferenssiin.
EPUAP järjestää kolmannen Masterclassin 13.-15.3.2019 Dublinissa, Irlannissa. Jatkossa
Masterclass järjestetään joka toinen vuosi, seuraava vuonna 2021.

NDFTF (Nordic Diabetic Foot Task Force)
Yhteispohjoismainen NDFTF-työryhmä toimii EWMAn alaisena. Suomesta asiantuntijajäsenenä
kyseisessä työryhmässä on Vesa Juutilainen, jonka kokouksiin osallistumiskustannuksia voidaan
rahoittaa yhdistyksen varoista. NDFTF- työryhmä järjestää kolmannen kansallisen diabeetikon
jalkahaavasymposiumin syksyllä 2019 Turussa.

WUWHS (World Union of Wound Healing Societes)
Maailman haavajärjestöjen kattojärjestö järjestää joka neljäs vuosi suuren maailmanlaajuisen
haavanhoidon kongressin ja pyrkii kehittämään kaikkien maailman haavapotilaiden hoitoa sekä
lisäämään haavojen tutkimusta. Mahdolliset kansainväliset konsensusdokumentit voidaan kääntää
suomeksi, jos ne ovat Suomen oloihin relevantteja.

Viron haavayhdistys
Viron haavanhoitoyhdistys on perustettu 11.11.2011 ja vuonna 2019 voidaan jatkaa lähinnä
koulutuksellista yhteistyötä naapurimaan yhdistyksen kanssa. Suomen Haavanhoitoyhdistyksen
hallitus voi pitää yhden vuoden 2019 kokouksistaan Virossa ja käydä tutustumassa Viron yhdistyksen
toimintaan.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet voivat osallistua myös muihin kansainvälisiin haavanhoitoon
liittyviin konferensseihin, koulutuksiin ja kongresseihin yhdistyksen kustantamana, mikäli hallitus

katsoo koulutuksen olevan hyödyksi yhdistyksen toiminnan tai haavanhoidon kehittämiseksi
Suomessa.

Jos yhdistyksen hallituksen jäsen valitaan haavanhoitoa edistävän organisaation tai työryhmän
jäseneksi, voidaan kyseisen henkilön kokouksiin osallistumiskuluja tukea yhdistyksen varoista.

7. HANKINNAT

ATK-laitteistoa voidaan uusia/hankkia vuoden 2019 aikana tarpeen mukaan hallituksen toiminnan
sujuvuuden turvaamiseksi. Yhdistyksen varasto sijaitsee Helsingissä Mannerheimintiellä. Hallitus
hankkii erilaisia tuotteita tarpeen mukaan tuotemyyntiä varten.

8. APURAHAT

Yhdistys myöntää vuoden 2019 aikana jäsenilleen apurahoja Valtakunnallisten Haavapäivien 2020
osallistumismaksuihin vähintään 15 kpl. Lisäksi myönnetään yhteensä viisi osallistumismaksun
suuruista apurahaa EWMA:n 2019 ja 2020 konferenssiin sekä yhteensä viisi apurahaa
osallistumismaksuun

EPUAP-konferenssiin

2019.

Myös

kansalliseen

diabeetikon

jalkahaavasymposiumiin tai muihin haavanhoidon koulutuksiin voidaan myöntää koulutusapurahoja
hakemusten mukaan.

Lisäksi voidaan hakemuksesta myöntää 1-2 apurahaa muuhun haavanhoitoon liittyvään
koulutukseen, kehittämiseen tai kongressiin osallistumiseen. Apurahoja ei myönnetä ammatilliseen
tai täydennyskoulutukseen. Apurahahakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa kaksi kertaa
vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Yhdistys voi myöntää jäsenilleen apurahaa haavahoidon tutkimus- ja kehittämistoimintaan Suomen
Haavanhoitoyhdistys

ry:n

haavanhoidon

tutkimus-

ja

kehittämisrahastosta

(Finlands

Sårvårdsförening rf Sårvårds forskning- och Utvecklingsfond). Apuraha on haettavissa vuosittain.
Apurahahakemuksen jättöpäivä on 30.4.2019. Lisäksi yhdistys voi anomuksesta myöntää
osallistumismaksun ja/tai matkakulujen korvaamista varten stipendejä niille yhdistyksen jäsenille,
joiden työ hyväksytään esitettäväksi EPUAP-, EWMA- tai jossain muussa haavanhoitoon liittyvässä
konferenssissa. Ehtona on, että esittäjä ei ole saanut rahoitusta muulla tavoin järjestymään.

Väitöskirja-apuraha
Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitus voi hakemuksesta myöntää haava-aiheisen väitöskirjatyön
valmistumisen johdosta 2000 €:n suuruisen kertaluonteisen apurahan tekijälle. Edellytyksenä on, että
hakija on ollut yhdistyksen jäsen jo edeltävän vuoden alusta.

9. TALOUS JA JÄSENPALVELUT

Kokouspalkkiot
Hallituksen jäsenille sekä Haava-lehden toimitusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio 180
€/kokous sekä verohallinnon mukaisesti matkakustannukset ja matkustussäännön mukainen
päiväraha. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 330€/ kokous. Haavalehden toimitusneuvoston
puheenjohtajan palkkio on 230€/kokous. Haava-lehden päätoimittajalle maksetaan lehtikohtainen
palkkio päätoimittajan tekemästä työstä.

Vuosipalkkiot
Yhdistyksen vilkas ja aktiivinen toiminta vaatii hallituksen jäseniltä suurta työpanosta. Hallituksen
toimijoiden vuosipalkkiokäytäntö on ollut voimassa neljän vuoden ajan vuosikokouksen
hyväksymänä, jota käytäntöä jatketaan edelleen. Vuosipalkkioiden suuruudet ovat:
Pj, Vpj, Sihteeri, Rahastonhoitaja 2500€/vuosi
Tiedotusvastaava 1500 €/vuosi
Muut hallituksen jäsenet 600 €/v

Kirjanpito
Yhdistyksen kirjanpito järjestetään ostopalveluna tilitoimisto Raetsaari Oy:ltä Oulaisista. Tämän
lisäksi tilitoimisto maksaa kerran kuukaudessa palkkiot, palkat, pidätettävät verot ja matkalaskut.
Tilitoimisto huolehtii laskutuksen ja reskontran sekä maksujen karhuamisen. Vuoden 2019 aikana
pyritään siirtymään pääosin verkkolaskutukseen.
Tilintarkastajat valitaan vuosikokouksessa, tilintarkastaja HTM Raimo Kuuselaa esitetään jatkamaan
tehtävässään, johon hän on lupautunut. Yhdistyksen tilit ovat Suur-Savon Osuuspankissa.

www-sivut
Yhdistyksen verkkosivujen www.shhy.fi päivittämisestä huolehtii hallituksen tiedotusvastaava.
Niiltä osin, mitä tiedotusvastaava ei voi tehdä, työ ostetaan Friday Digital Design Oy:ltä, jonka kautta

myös yhdistyksen verkkotunnus- ja sähköpostipalvelut ostetaan. Hallitus suunnittelee verkkosivujen
kilpailutusta tulevaisuudessa.

Salasanalla suojattu hallituksen Intranet otettiin käyttöön neljä vuotta sitten, jonka käyttöä jatketaan
edelleen vuonna 2019 arkistoimalla sinne tärkeää yhdistyksen materiaalia.

Yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu pääasiassa verkkosivujen
ilmoittautumislomakkeen kautta. Tietyille suljetuille ryhmille tarkoitettuihin koulutuksiin luodaan
jatkossa oma ilmoittautumislomake yhteistyöyritys Prospectum Oy:n kanssa.

Helsingissä 31.1.2019

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus

