Uudet hallitusjäsenehdokkaat 2019
Hallituksesta jäävät tänä vuonna pois puheenjohtaja Mari Kanerva, rahastonhoitaja Irma MeriöHietaniemi, Tiina Tiitinen, Kaisu Rantakokko-Jalava ja Anne Lahti.
Uudet hallitusjäsenehdokkaat ovat: Marja Tapanainen, Minna Hakanen, Marjaana Pitkäpaasi, Tapio
Seiskari ja Jutta Peltoniemi

Hallitus kokoontuu kuudesti vuodessa. Hallituskausi on kaksivuotinen
ja tehtävästä riippuen hallitusajan kesto on maksimissaan joko kolme
tai viisi kautta.

Ehdokasesittely:

Marja Tapanainen

Marja Tapanainen

Olen eteläpohjainen hygieniahoitaja, joka on työskennellyt sairaalahygienia ja
infektioiden torjunta työssä lähes 15 vuotta. Viime vuonna sain
sairaalahygieniayhdistyksen myöntämän hygieniahoitajan erityispätevyyden. Olen
kouluttautunut eri tavoin, hygieniahoitajan jatko-opinnot ja ammatillisen
opettajan tutkinto viimeisimpinä. Asiantuntijatyöpanos on jakautunut
erikoissairaanhoidon ja maakunnan sote-kentän kesken. Viime vuosina
tartuntatautien torjuntatyö on tullut vahvemmin osaksi työnkuvaa.
Työ on näköalapaikka sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä ja verkostot sekä
tasavertaiset kohtaamiset tekevät työstä antoisan. Työn kohokohtia on, kun
työyhteisöissä herätään itse huolehtimaan potilas-, asukas- ja
asiakasturvallisuudesta ja saan olla tukemassa tässä työssä ammattilaisia, jotka
tekevät työtä ihmisen äärellä. Uuden tartuntatautilain velvoitteiden
jalkauttaminen on avannut lisää ovia ja tuonut työhön vaikutusmahdollisuuksia.
Tämä tilanne on johtanut ”kysynnän kasvuun” ja tuonut haasteita työpanoksen
suuntaamiseen, mutta mikä on parempaa kuin asioiden eteenpäin vieminen.
Kiinnostus hoitoon liittyvien infektioiden ja riskitekijöiden seurantaan eri
hoitoyksiköissä, on luonut tarpeen luoda seurantatyökaluja ja omavalvontaa
tukevia dokumentteja. Hygieniahoitajana voin tukea esimiehiä mahdollistamaan
hygieniayhdyshenkilön työpanoksen saattamisessa yksikön käyttöön. Työ vaatii
nopeaa reagointia, venymistä ja pitkäjänteistä sitoutumista epidemiatyöhön.
Siinä työssä näkee potilasturvallisuutta edistävien toimien vaikutukset nopeasti ja
kaiken osaamisensa saa ottaa käyttöön. Parhainta palautetta tehdystä työstä on
yhteydenotot, joissa tarvitsee vain vahvistaa jonkun oma-ajatus toimintavasta.
Onnistumisen hetkiä on työpanostuksen jälkeen tilanteet, kun saan väistyä
vähitellen taka-alalle, ja olla tukena taas silloin kun on tarpeen. Upeiden
kollegoiden verkosto infektioiden torjunta- ja tartuntatautityössä alueellamme
mahdollistaa pitkäjänteisen ja vaikuttavan työn alueen väestön
parhaaksi. Tykkään työstäni ja sitä motivoituneena sekä innostuneesti. Me
pohjalaiset ollaan rehellisiä ja suoraan puhuvia toiminnan ihmisiä. Uskon, että
minulle on annettavaa Sairaalahygieniayhdistyksen hallitustyöhön. Olen ollut
pitkään mukana alueellisesti Sairaanhoitajaliiton toiminnassa ja sen kautta tiedän
hyvin mitä sitoutumista hallitustyöskentely edellyttää. Perhe on ykkönen, siihen
kuuluvat puoliso ja poika. Työssä jaksamisessa auttavat kahvakuulan kanssa
heiluminen ja salibandymailan juoksuttaminen.

Ehdokasesittely:

Marjaana Pitkäpaasi

Marjaana Pitkäpaasi

Olen 51-vuotias sisätautilääkäri ja pian valmis infektiolääkäri Nurmijärveltä.
Ennen lääketiedettä opiskelin Helsingin yliopistossa pari vuotta humanistisia
aineita (venäjää, kotimaista kirjallisuutta ja logopediaa). Lääkäriksi
valmistumisen jälkeen olen ollut yhteensä 7 vuotta kotiäitinä eli poissa
päivätyöstä tehden kuitenkin tiiviisti päivystyksiä tuona aikana. Sisätautien
runkopalvelun tein Hyvinkään sairaalassa ja sen jälkeen työpaikkani on ollut
Meilahden sairaala Helsingissä, ensin Sisätautiklinikka ja nyt
Tulehduskeskuksen Infektiosairauksien linja. Perheeseeni kuuluu puoliso ja
kolme lasta. Vapaa-ajalla olen mieluiten perheen kanssa, soitan pianoa, käyn
kävelemässä, uimassa tai kuntosalilla. Myös ruuanlaitto ja leipominen ovat
mieluisia puuhia.
Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Mari Kanerva houkutteli minut muutama
vuosi sitten sairaalahygienia-aiheisen tutkimuksen pariin. Siihen liittyen olen
ollut mukana tekemässä HUS-alueen terveyskeskussairaaloiden
prevalenssitutkimuksia vuosina 2015 ja 2017. Olen ollut SSHY:n
pohjoismainen yhteyshenkilö parin vuoden ajan ja käynyt muutaman kerran
edustamassa yhdistystä Ruotsin ja Norjan hygieniapäivillä sekä kertaalleen
Pohjoismaisilla hygieniapäivillä. Syksyn 2018 INTO-päiville kutsuimme pitkästä
aikaa edustajan Ruotsin hygieniayhdistyksestä ja tämä jatkuu ainakin kevään
2019 sairaalahygieniapäivillä. Olen näiden parin viime vuoden aikana pyrkinyt
parhaani mukaan edistämään yhdistyksen suhteita muihin Pohjoismaihin,
erityisesti läheisimpään naapuriimme Ruotsiin. Jatkan mielelläni tässä
tehtävässä hallituksen jäsenenä.

Ehdokasesittely:

Minna Hakanen
Olen koulutukseltani Sairaanhoitaja AMK. Lisäksi olen suorittanut
2008 neurologisen- ja neurokirurgisenpotilaan hoitotyön opinnot
Metropoliassa sekä hygieniahoitajan erikoitumisopinnot Arcadassa
vuonna 2016. Sairaanhoitajan työtä olen tehnyt vuodesta 2002 HUS
Peijaksen sairaalassa. Tällä hetkellä työskentelen HUS
infektioidentorjunnassa hygieniahoitajana, hygieniahoitajan työtä
olen tehnyt noin 2,5 vuotta. Työssäni pidän tärkeänä
potilasturvallisuutta ja infektioidentorjuntaa. Pidän työn
monipuolisuudesta, yllätyksellisyydestä, ohjaamisesta ja
koulutuksellisesta puolesta.

Minna Hakanen

Perheeseeni kuulu mies ja kaksi kouluikäistä lasta. Vapaa-ajallani
harrastan polkujuoksua, toimin myös tyttäreni
muodostelmaluistelujoukkueen erilaisissa tehtävissä. Perheen
kanssa matkustelemme, mökkeilemme ja laskettelemme.

Ehdokasesittely:

Tapio Seiskari

Tapio Seiskari

Lähdin aikanaan pääkaupunkiseudulta Tampereelle opiskelemaan
lääketiedettä. Valmistuttuani lääketieteen lisensiaatiksi 2005 tein
sairaala- ja terveyskeskusjaksoja vähän siellä sun täällä, kuitenkin
jotenkin koko ajan tiedostaen, että jossain infektiosairauksien ja
mikrobiologian välimaastossa tulen työurani tekemään. Niinpä
hakeuduin erikoistuvaksi lääkäriksi kliiniselle mikrobiologialle vuoden
2008 alussa silloiseen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
Laboratoriokeskukseen, josta sittemmin tuli Fimlab laboratoriot Oy.
Erikoislääkäriksi valmistuin vuonna 2012 ja virologian oppialaan
kuuluvan, hygieniahypoteesiä käsittelevän väitöskirjani sain valmiiksi
muutamaa vuotta myöhemmin. Mikrobiologian ylilääkärinä olen
toiminut vuoden 2018 lopulta alkaen. Nykyisessä virassani tulen
toimimaan tiiviisti hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan parissa. Haen
jäsenyyttä Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitukseen, koska
uskon hallituksessa toimimisen tuovan molemmin puolista hyötyä.

Ehdokasesittely:

Jutta Peltoniemi
Olen valmistunut lääkäriksi vuonna 2004 Turun yliopistosta. Aloitin tutkimustyön Turun yliopistolla virusopilla jo
opiskeluaikoina ja väittelin vuonna 2006. Potilastyö kiinnosti enemmän kuin tutkimustyö ja vuonna 2006 aloitin työt
Turun kaupungin terveysasemalla ja olen työskennellyt Turun kaupungilla siitä lähtien. Tosin tehtävänkuvani on
muuttunut vuosien varrella. Olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja nykyisin työhöni kuuluu tartuntatautien
torjuntatyötä ja rokotusneuvontaa sekä terveysasemien hallinnollista työtä. Haluan kehittää erityisesti infektioiden
torjuntaa avopuolella. Tätä kirjoittaessa jännitänkin jo huomista, sillä meillä alkaa tartuntatautien ja rokotusten chatpalvelu. On mielenkiintoista kokeilla uusia nykyaikaisia keinoja myös tällä sektorilla.
Vapaa-aikani kuluu kolmen lapsen ja heidän harrastustensa parissa.

Jutta Peltoniemi

Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry.

