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ALUEITTA

POHJOISSUOMAI.AISEN
UTBORATORIOTOI M I NNAN YH DI§TY§H ISTORIAA

Poimintoja 2O-vuotishistoriikista

TEKSTIja KUVA Mika Paldanius, dosentti, FT, yliopettaja, Oamk

Pohjois-Suomen laboratorio-
yhdistyksen toiminta alkoi jo
vuonna 1974 Oulun alaosaston
perustamisella. Varsinainen vi-
rallinen yhdistys perustettiin
huhtikuussa 1977. Oulun ala-
osaston Pohjois-Pohjanmaan labo-
ratorioyhd istyksen vuosikokouk-
sessa Arinan Raatti -kabinetissa
29.4.1977 päätettiin uuden yh-
d istyksen perustamisesta. Yhdis-
tyksen kotipaikaksi kirjattiin Oulu
ja toiminta-alueeksi Pohjois-Poh-
janmaa, Kainuu sekä Kemi-Tornio
alue. Ensimmäiseen kokoukseen
osallistui 20 laboratoriohoitajaa
ja kaksi laboratoriohoitajaopiske-
lijaa. Yhdistyksen ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin Paavo
Hautala, joka toimi tehtävässään
kolme vuotta.

Ennen Tehy ry:n perustamista
yhdistys hoiti edunvalvontatehtä-

viä aina vuoteen 1 982. Tehyn pe-
rustamisen jälkeen edunvalvonta
siirtyi yhdistykseltä pois. Tässä
vaiheessa moni yhdistys päätti
lakkauttaa itsensä. Pohjois-Suo-
men yhdistys halusi ehdottomasti
jatkaa toimintaansa ja 29.10.1982
yhdistys muutti sääntöjään am-
matinkehittämisen ja edistämisen
suuntaan.

Valtakunnallinen Iiitto perus-
tettiin 25.3.1993. Pohjois-Poh-
janmaan yhdistys piti 27.3.1995
ylimääräisen kokouksen, joka
käsitteli valtakunnalliseen Iiit-
toon liittymistä. ltse tuo 27.3
kokous keskeytettiin ja uusi ko-
kous kutsuttiin koolle uudelleen
3.4.1 995, jotta mahdollisimman
moni laboratoriohoitaja pääsisi
vaikuttamaan äänestystulokseen.
Uudelleen kootussa kokouksessa
äänestettiin punaisilla ja sinisillä

lipuilla. Punaisilla lipuilla puollet-
tiin Iiittymistä ja sinisillä lipuilla
vastustettiin liittymistä valtakun-
nalliseen liittoon. Aänestyksessä
punaisia lippuja oli 53 ja sinisiä
lippuja 13. Yhdistys liittyi val-
takunnalliseen liittoon vuonna
1995.

Yhd istyksemme pu heenjohtaji-
na ovat toimineet Paavo Hautala
1977-1980, Kristiina Kurki 1980-
1981, Timo Särkelä 1981-1983,
Annikki Savolainen 1983-1994,
Eila Rantsi 1994-2000 ja 2008-
2013, Sirpa Kaipala 2000-2008 ja
Mika Paldanius 2013-vuodesta
alkaen.

Låihteet:

Seija Haikola: Pohjoissuomalais-
ta laboratoriohoitajatoimintaa
1977-1997. P-SLaby ry 1999.

Kuvossa pu h ee nj ohtaj a n n u ij a.
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