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Kesää 
kohti!

Puheenjohtajan tervehdys

Anna tuulen puhdistaa
Nostaa helmoja
Heittää hiukset sekaisin
Kevätmyrskyn kastella
Mekko liimata kiinni vartaloosi
Olet kaunis
Kaunis
Ja maailma on sun.

Minna Salakari
puheenjohtaja
Suomen MS-hoitajat ry

Tunnistatko sen toukokuun 
viimeisen viikon tunteen, 
kun lomakammassa piikit 

ovat harvassa ja osa työtovereista 
lähtökuopissaan kesälomille? 
Vielä pitäisi malttaa ja jaksaa ihan 
normaalia arkea ennen kuin pääsee 
itse kirjoittamaan sähköpostiin 
kesälomaviestin.

Ajatukset siintävät mökkivalmisteluissa, 
ja iltapäivän viimeiset tunnit kuluvat 
erityisen hitaasti. Onneksi ajalla on 
tapana kuitenkin kulua nopeasti 
– juhlavuotemmekin on kohta jo 
puolivälissä. Tsekkaa tästä tiedotteesta 
koulutustarjonta, marraskuun 
syysopintopäivän ohjelma ja muista 
ilmoittautua mukaan!

Toivon sinulle upeaa kesää 
tehosekoittimen Maailma on sun -biisin 
sanoittamana:

http://www.ms-hoitajat.net


Jäsenasiat

Jäsenasioissa palvelee jäsensihteeri Tiina 
Munkki, e-mail: tiina.munkki@ms-hoitajat.fi
 
Juhlavuoden jäsenetumme koulutusedut, 
leffalippu ja AVAIN-lehden vuosikerta sekä 
uusi meikkipussukka ja avainkaulanauha  
saattavat houkuttaa liittymään jäseneksi 
– markkinoi yhdistystoimintaa ilolla 
eteenpäin!
 
YHDISTYKSEN SÄHKÖPOSTIT
Jäsensihteeri:
tiina.munkki@ms-hoitajat.fi

Koulutusasiat:
minna.salakari@ms-hoitajat.fi
 
Yhdistyksen hallituksen sähköpostit ovat 
muotoa etunimi.sukunimi@ms-hoitajat.fi

Lähetämme Sinulle säännöllisesti 
jäsenrekisteriohjelmamme kautta 
jäsenpostia. Tarkistathan, että saat postia, 
jossa lähettäjänä on osoite
no-reply@tietotoimisto.fi. 
Otsikkokentässä on aina maininta 
Suomen MS-hoitajat ry.

HUOM!

24.–25.8.2018  MS-hoitotyön ammattilaisille tarkoitettu koulutus
   Järjestäjätahona Genzyme. Lisätietoa tulossa piakkoin!

22.11.2018    Pre-Symposium ja 20-vuotisjuhlavuoden ohjelmallinen illallinen
   Yhteistyötahona Merck 

23.11.2018    Syysopintopäivä
   Allergiatalo, Helsinki. Ilmoittautuminen on alkanut,
   klikkaa mukaan: www.ms-hoitajat.net/fi/Koulutus

1.–2.2.2019   MS-hoitotyön ammattilaisille tarkoitettu koulutus.
   Järjestäjätahona Novartis

Päivämäärät muistiin

Yhteistyötahojemme vuoden 2018 koulutusten teemat ja koulutusnimikkeet sekä 
ilmoittautumisohjeet päivitetään heti niiden varmistuttua. Koulutuskalenterimme päivittyy 
säännöllisesti, seuraa verkkosivujamme www.ms-hoitajat.net

KAMPPIS JATKUU EDELLEEN!
Kaikki uudet jäsenet ja 

heidät rekrytoineet saavat 
elokuvalipun liittymislahjaksi! 
Jatketaan siis toimintamme 
markkinointia ja edukasta 

jäsenhintaamme
(15 e/vuosi).

KAMPPIS – Jäsenkampanja

http://www.ms-hoitajat.net/fi/Koulutus
http://www.ms-hoitajat.net


FACEBOOK JA INSTAGRAM
Oletko huomannut, että MS-hoitajat on 
aktiivinen myös Facebookissa ja 
Instagramissa? Seuraa meitä: @mshoitajat 
ja tiedät ajantasaiset kuulumisemme 
ensimmäisten joukossa.

YHDISTYKSEN VERKKOSIVUT UUDISTUIVAT

Suomen MS-hoitajat ry viettää 
20-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna. 
Juhlavuoden kunniaksi tarjolla 

on monenlaista ohjelmaa, runsaasti 
koulutuksia ja jäsenetuja.

Myös verkkosivumme uudistuivat 
toukokuun aikana. Verkkosivujen ilmeestä 
ja toteutuksesta vastasi Good Creative 
Companyn Niina Kuittinen:
”Yhdistyksen kotisivujen toteutus oli 
mukava projekti. Olimmehan luoneet jo 
hauskan ja monikäyttöisen uuden ilmeen, 
jonka siirtäminen verkkomaailmaan tarjosi 
luovaa eri elementtien yhdistelemistä 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Lopputulos 
on todella raikas ja helppokäyttöinen 
upouusi MS-netti”.

Olethan käynyt jo uusilla sivuillamme? 
Mitä pidit?

TERVEISET MS-ASEMALTA!
 
MS-ASEMA on yhdistyksemme kehittämä 
ja ylläpitämä kolmikantainen omahoidon 
tukiohjelma MS-tautia sairastavalle, hänen 
läheisilleen ja hoitajilleen. MS-ASEMA 
tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa MS-
tautia sairastaville, heidän läheisilleen 
ja hoitajilleen. Asemaa päivitetään 
säännöllisesti! Mukaan pääset tästä: 
www.ms-asema.fi
 
MS-ASEMAN päätepysäkin, Elämässä.-blogin, 
löydät  osoitteesta www.tässäelämässä.fi  
Juhlavuoden asiantuntijakirjoittajina 
toimivat kokemuskouluttaja Katja 
Oksa, psykologi Heidi Joutsiniemi ja 
sairaanhoitaja YAMK, kouluttaja Jan 
Holmberg.

Käythän lukemassa ja kommentoimassa!

SUOMEN
MS-HOITAJAT RY:N

TOIMINNAN
TARKOITUKSENA ON

 
• koota MS-potilaita kohtaavat 

hoitotyön ammattilaiset 
yhteiseen toimintaan

• edistää MS-hoitotyön tasoa

• kehittää MS-potilaiden 
hoitoa ja kuntoutusta

Jäsensihteeri:
tiina.munkki@ms-hoitajat.fi

Koulutusasiat:
minna.salakari@ms-hoitajat.fi

 www.ms-hoitajat.net 

http://www.ms-asema.fi
http://www.tässäelämässä.fi


Syysopintopäivä ja sitä edeltävä pre-symposium järjestetään jälleen marraskuussa.  Pre-
symposiumin yhteydessä juhlistamme 20-vuotiasta yhdistystä ohjelmallisen illallisen 
merkeissä. Toivottavasti pääset mukaan!
 
Olemme huomioineet saamamme palautteen ja asiantuntijatoiveet ohjelmaa kootessamme. 
Syysopintopäivän aikana julkistamme myös juhlavuoden julkaisun. Syysopintopäivän 
teemana on Yhtä matkaa.

Aika:   Perjantai 23.11.
Paikka:   Allergiatalo, Helsinki

8.30–9.15  Ilmoittautuminen ja aamukahvi, näyttelyyn tutustuminen
9.15   Tervetuloa – MS-hoitajat ry 20 vuotta, Suomen MS-hoitajat ry
 
Klinikkalava:
9.45–10.00  MS ja ruokavalio – katsaus suoliston hyvinvointiin,
  prof. Juhani Ruutiainen, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
10.00–10.15  Lapsi MS-potilaana – esiintyvyys, diagnostiikka ja hoito, lastenneurologi,  
  asiantuntija vahvistuu myöhemmin
10.15–10.30  MS-tautia sairastava hyötyy aktiivisesta elämästä! 
  fysioterapeutti (YAMK) Saija Kultala, toimipaikka
10.30–10.45  MyMS – MS-hoidon seurantajärjestelmä, mitä tiedetään nyt? 
  MS-hoitaja Ulla Kokkonen ja Markku Aittokallio, StellarQ

10.45   Biotauko

11.00–12.00 MS-taudin vaietut oireet: eritys- ja seksuaalitoiminnot,
  neurologi Sakari Simula, Mikkelin keskussairaala
12.00–13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00–13.45 Elämä jatkuu sairaudesta huolimatta! Kokemuskouluttaja Katja Oksa, Turku
13.45–14.15  Immunomoduloivan lääkehoidon haittavaikutukset ja niiden hallinta,
  neurologi Eero Rissanen, Turun yliopistollinen keskussairaala
14.15–15.00 Moniammatilliset tukikeinot lääkehaittavaikutusten lieventämiseen,
  paneelikeskustelu

15.00   Päätöskahvi

Syysopintopäivä

Tervetuloa
mukaan!

https://tunnems.fi/

