PRO NURSING RAHASTO
Hoitotieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen puolesta
teistyökokouksia ja koulutustilaisuuksia, tuki julkaisutoimintaa, kannusti erilaisiin yhteistyömuotoihin sekä edisti
hoitotieteellisen tutkimuksen tunnettavuutta.

Pro Nursing ry:n ensimmäinen hallitus: takana Helena Leino,
Birgitta Isoaho, Marja-Liisa Moisander, edessä Sirkka Alvesalo ja Ulla Tuomaala. Pro Nursing ry:n arkisto.

Pro Nursing -rahasto on perustettu Pro Nursing ry:n
Turun Yliopistosäätiölle vuonna 2013 tekemällä lahjoituksella. Rahaston tarkoituksena on tukea Turun yliopiston toimintaa tukevaa käytännön hoitotyön kehittämistä,
nuorten tutkijoiden hoitotieteellistä tutkimustyötä, ulkomaille suuntautuvia kongressi-, tutkimus- tai koulutusmatkoja sekä vierailevien luennoitsijoiden ja tutkijoiden
kutsumista.
Pro Nursing ry rekisteröitiin 15.1.1986. Perustajajäsenet
olivat aktiiviset hoitoalan ja sen koulutuksen ammattilaiset Sirkka Alvesalo, Birgitta Isotalo, Helena Leino ja
Ulla Tuomaala. Yhdistys oli uraauurtava ja syntyi samana
vuonna kuin hoitotieteellinen koulutus alkoi Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Suomessa alan
koulutus oli aloitettu vasta muutamaa vuotta aikaisemmin, ja perustajajäsenet pyrkivät takaamaan sen kehityksen Turun yliopistossa. Tarkoituksena oli hoitotyön sisällön kehittäminen ja sitä koskevan tiedon syventäminen.
Hallitukseen kuului perustajajäsenten lisäksi Marja-Liisa
Moisander. Ulla Tuomaala toimi yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana ja Helena Leino sihteerinä.

Pro Nursing ry oli aktiivinen kaikilla toiminta-alueillaan
eli hoitotyön käytännössä, koulutuksessa, hallinnossa ja tutkimuksessa. Yhdistys käynnisti 1987 valtakunnallisen Hoitotiede-tapahtuman. Ensimmäisessä tapahtumassa kuultiin
kaikkia hoitotieteen silloisia professoreita eri yliopistoista;
mukana oli myös Turun yliopiston ensimmäinen hoitotieteen professori Sirkka Lauri. Yhdistys järjesti yhdessä
Turun yliopiston ja Hoitotieteiden tutkimusseuran kanssa
maamme ensimmäisen kansainvälisen hoitotieteellisen konferenssin Good Nursing Care. Yhdistyksessä toimi 1990-luvulla mielenterveysalueen kehittämiseksi Psykiatrian Klupi.
Yhdistyksen julkaisusarjassa julkaistiin tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Yhdistys laati 1986 hoitotieteellisen kirjallisuuden hakuoppaan Hoitavan kirjat ja julkaisi järjestämänsä
kirjoituskilpailun satona koottuja potilaiden kokemuksia.
Pro Nursing ry kustansi 1990-luvun alkupuolella yhteistyössä Sairaanhoitajien koulutussäätiön ja Hoitotieteiden
tutkimusseuran kanssa alan ensimmäistä lehteä, nimeltään
Hoitotiede. Lehti siirtyi myöhemmin kokonaan Hoitotieteiden tutkimusseuralle. Vuodesta 1988 alkaen Pro
Nursing ry jakoi tutkimusapurahoja ja Vuoden Hoitoteko
-palkintoa monipuolisen kehittämistoiminnan tukemiseksi.
Hoitotieteen vakiinnutettua asemansa tieteiden joukossa yhdistys muuttui tarpeettomaksi. Yhdistyksen piirissä
ryhdyttiin 2000-luvun puolivälissä miettimään toiminnan
keskittämistä, jolloin keskeiseksi tavoitteeksi määriteltiin
hoitotieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukeminen.
Yhdistys lakkautettiin ja perustettiin Turun Yliopistosäätiön Pro Nursing -rahasto. Rahasto jatkaa yhdistyksen aloittamaa hoitotyön ja sen tietoperustan kehittämistä. Hoitotieteellinen tutkimus on voimakkaasti laajentunut, ja tarve
rahoitukselle on entisestään kasvanut.
Helena Leino-Kilpi, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Yhdistyksen hallinto oli aina hoitoalan ammattilaisten
käsissä. Puheenjohtajina toimivat Ulla Tuomaalan lisäksi
Marja-Helena Salmio, Helena Leino-Kilpi, Sanna Salanterä ja Marjo Kauppila. Pitkäaikaisena rahastonhoitajana
toimi Leila Kesäläinen. Yhteistyö Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa oli tiivistä. Yhdistys järjesti yhTurun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on noin 50 miljoonaa euroa.

