Toimintasuunnitelma 2022
Johdanto
Yhdistyksen keskeinen tavoite on lisätä reumahoitajien ammatillisen osaamisen kehittymistä.
Tavoitteena on rakentaa uusia työkaluja, joiden avulla voidaan tukea reumahoitajan osaamista ja
sen kehittymistä sekä mahdollisuuksia eri tavoin vaikuttaa ja verkostoitua. Tavoitteiden
toteutumiseksi on mahdollista tehdä pilotteja ja hankkeita yhdistyksen jäsenten,
kannatusjäsenyritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Toimintakauden 2022 tapahtumat
Yhdistyksen tärkein tapahtuma on yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, joka pidetään
16.2.2022.
Teemme yhteistyötä Sairaanhoitajaliiton kanssa asiantuntijajaoksena ja osallistumme
säännöllisesti liiton järjestämiin kokouksiin.
Lisäksi jatkamme yhteistyötä kannatusjäsenten ja Reumaliiton kanssa.

Jäsenistö ja kannatusjäsenet
Yhdistyksen sähköisen jäsenrekisterin myötä jäsenyyden ylläpito, tarkistus ja jäsenmäärän
seuraaminen on ollut ajan tasalla olevaa. Alalta poistuu eläköitymisen myötä kaiken aikaa
reumahoitajia, joiden tilalle tullaan tarvitsemaan uusia osaajia, ja joiden rekrytointi yhdistyksen
jäseneksi on tärkeää. Entiset yhteistyökumppanit ja vakiintuneet yhteistyötavat pyritään
säilyttämään sekä motivoimaan uusia yrityksiä tukemaan toimintaamme.
Yhdistyksellä on tällä hetkellä kaksitoista kannatusjäsentä: Abbvie, Bristol-Myers Squibb,
Boehringer-Ingelheim, Novartis, Lilly, Medac, MSD, Viatris, Pfizer, Sanofi, Sobi ja UCB.

Hallituksen työskentely
Vuosikokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet vuosikokousten väliseksi ajaksi
toimikaudelle 2022
Puheenjohtaja
Kirsi Tolvanen
Varapuheenjohtaja
Miia Niutanen
Sihteeri
Jaana Ryyppö
Rahastonhoitaja
Anna-Maija Ruotsalainen
Jäsenet (5)
Sirkku Sartoneva
Anne Mäki-Rautila
Pirjo Murto
Laura Pauha
Tiina Vuojolahti
Varajäsenet (4)
Outi Siira
Jonna Schroderus
Eeva Tuomenoksa
Pauliina Alho
Hallitus kokoontuu toimikautensa aikana tarpeen mukaan järjestäytymiskokouksessa tehtävän
suunnitelman mukaan. Hallituksen jäsenyys on vuosikokousten välinen aika.

Vuosien 2022–2023 tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät
Vuoden 2023 seminaarin suunnittelu ja valmistelu, seminaari järjestetään Jyväskylässä.
Seminaari on juhlaseminaari, koska yhdistys täyttää 20 vuotta.
Jäsenmäärän kasvattaminen perusterveydenhuollossa yhdistyksen toiminnasta tiedottamalla.
Reumahoitajan osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen valtakunnallisella tasolla muun
muassa webinaarien, koulutustilaisuuksien ja eri kannanottojen kautta.
Reumahoitajayhdistyksen tietoisuuden lisääminen valtakunnallisesti muun muassa
Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaosverkoston kautta.
Reumahoitajat-lehden julkaiseminen kerran vuodessa.

Talousarvio vuodelle 2022
Talousarvio on kuvattu taulukossa 1.
Reumahoitajayhdistyksen taloudellinen tilanne on tasapainottunut parin viime vuoden aikana.
Reumahoitajayhdistyksen hallitus esittää, että vuonna 2022 pidetään välivuosi maksujen
perimisessä eikä yhdistys peri jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja.

Taulukko 1. Talousarviosuunnitelma vuodelle 2022
TULOT
Rahaa tilillä 31.12.2021
Tulot yhteensä
MENOT
Vuosikokousvaraus 2023
Vuosikokousvaraus 2024
Huomionosoitukset
Tilitoimisto, tilintarkastus, laskutukset
Puhelin ja postimaksut
Majoitus- ja matkakustannukset
Apurahat
Laitehankinnat
Kotisivujen ylläpito
Hallituksen kehittämiskokous
Verkkolehti
Menot yhteensä

Ta 2022
42 793,56
42 793, 56
25 000
6000
200
4500
100
1500
1500
100
600
2293,56
1000
42 793, 56

