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LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaa-
ajan virkistäytymistilaisuuksia.



Yhdistyksen historiaa 

Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen seudulla työskenteville 
laboratoriohoitajille.Yhdistyksen perustamisen ideana oli laboratoriohoitajien 
ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä jäsenistön ammatti-identiteetin ja 
yhteenkuuluvuuden säilyttäminen. Yhdistyksen toiminnasta sekä tavoitteista 
tiedottamalla, haluttiin saada ääni kuulumaan myös päättäjien ja yleisön keskuuteen. 
Jäsenille haluttiin tarjota vapaa-ajan virkistäytymismahdollisuuksia, alaan liittyviä 
opinnollisia tilaisuuksia sekä yhteisön tuomaa tukea. Myös yhteistyö muiden 
alueyhdistysten kanssa kiinnosti ja mahdollisti paremman tiedon kulun.





17.11.1994 Tehyn aluetoimistolla pidettiin 
perustamiskokous ja yhdistyksen nimeksi 
sovittiin Seinäjoen Seudun 
Laboratoriohoitajayhdistys, SeSLy ry. 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi 
Kerttu Saha, varapuheenjohtajana Hilkka-
Maija Keskinen, sihteerinä Liisa Pihlaja ja 
rahastonhoitajana Anneli Sulkko.  
Kokouksessa oli myös mukana Suomen 

Laboratoriohoitajaliiton hallituksen edustaja Heli Sarta. SeSLy ry.:n  hallitukseen valittiin 6 
varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. Perustamiskokouksessa tehtiin toimintasuunnitelma 
vuodelle 1995, jolloin yhdistyksen toiminta lähtisi kunnolla käyntiin. 
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Yhdistyksen hallitus perustamisvuonna 1994


Puheenjohtaja                      Varsinaiset jäsenet                     Varajäsenet

Kerttu Saha                                 Seija Ikola                          Anneli Sulkko                         

Varapuheenjohtaja             Hilkka-Maija Keskinen                 Elisa Rajala

Hilkka-Maija Keskinen                Marjo Passi                          Irma Laulaja

Sihteeri                                        Liisa Pihlaja                         Piia Ojanperä

Liisa Pihlaja                                Tarja Sillanpää                     Sinikka Kivelä 
Rahastonhoitaja                          Satu Siltanen                       Liisa Keränen

Anneli Sulkko

 



SeSLy:stä tuli alueellinen yhdistys, jonka jäsenistö muodostui alueen laboratoriohoitajista 
ja Seinäjoen Terveydenhuolto-oppilaitoksessa opiskelevista 
laboratoriohoitajaopiskelijoista. Yhdistyksen jäseneksi pystyi liittymään vuoden 1995 
alusta, jolloin liittymismaksu oli 200mk.


Pian yhdistyksen nimi muutettiin uuden laboratoriohoitaja ammattinimikkeen 
innoittamana. Huhtikuussa 1997 laboratoriohoitaja muuttui bioanalyytikoksi ja viralliseksi 
ammattikunnan juhlapäiväksi tuli 15.4, Kansainvälinen Bioanalyyttikkopäivä. Yhdistyksen 
uudesta nimestä äänestettiin ja se vaihdettiin Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry.ksi 
28.3.1998.
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Etelä-Pohjanmaan artikkeli 
16.4.97.



Yhdistys menossa mukana 



Bioanalyytikkojen roolin muotoutuessa ja 
selkiytyessä vuosien varrella, Lakeuden 
Bioanalyytikot ry. on ottanut monesti kantaa 
työelämään liittyviin epäkohtiin sekä 
taistellut jäsentensä oikeuksien puolesta. 
Erityisesti yhdistyksen huolena on ollut 
laboratoriotyön taso ja analytiikkatyöhön 
palkattujen epäpätevien ammattikuntien 
käyttö. Yhdistys tekeekin mielellään 
yhteistyötä erilaisissa tapahtumissa ja ovat 
niiden kautta tuoneet esille 
ammattiosaamisen tärkeyden. 


Yhdistys tarjoaa sekä hyötyä, että huvia. Opintopäivät, vierailut ja muut 
koulutustapahtumat antavat alan ajankohtaista tietoa ja mahdollisuuden tavata eri 
alueyhdistysten jäseniä. Yhdessä tekemisen iloa ja virkistymistä ajatellen LaBit ry., 
järjestää ympäri vuoden jäsenilleen mielekästä vapaa-ajan viettoa. Teatteria, askartelua, 
melontaa, konserttia, hiihtoretkiä, piknikiä.. Vuosittain pyritään keksimään jotain uutta, 
joka laittaa jäsenet liikkeelle.


Myös opiskelijat ja eläkkeelle 
siirtyneet jäsenet huomioidaan 
yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen 
hallituksessa on 2 opiskelijajäsentä, 
jotka tuovat näkökulman 
ammatinkehittämisvaiheessa. 
Yhdistys puolestaan pystyy 
antaamaan heille tukea ja tietoa, sekä 
toimimaan linkkinä työelämään.
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Juhla valmistuville bioanalyytikko-
opiskelijoille.
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"Muutos ei tule, jos odotamme 
jotain muuta ihmistä tai jotain 
muuta aikaa. Me olemme 
niitä, joita olemme odottaneet. 
Me olemme muutos, jota 
etsimme."  

-Barack Obama


