
JÄSENTIEDOTE

UUSIA TUULIA...

On taas toukokuu. Uuden alku monessa
mielessä: luonto alkaa kukoistaa  ja
yhdistysrintamallakin tapahtuu. Vuosi-
kokouksemme valitsi uuden (varsin tutun!)
hallituksen, valtakunnallisesta syysopintopäivästä
voimme luvata päivitetyn version ja yhdistyksen
uusi esite on saapunut painosta.  

Esitteen visuaalisen ilmeen on suunnitellut
yhdistyksen logon ja verkkosivunkin toteuttanut
Good Creative Company. Pääset hypistelemään
esitettämme, sillä lähetämme sen kaikille
jäsenillemme tämän kirjeen kylkiäisenä!

Toukokuun jäsentiedotteessa tietoa yhdistyksen
vuosikokouksesta, uudesta halituksesta ja 
 tulevista koulutuksista.

Kevätterveisin

Minna Salakari, puheenjohtaja

ETUNIMI.SUKUNIMI@MS-HOITAJAT.FI          WWW.MS-HOITAJAT.NET

Yhdistyksen jäsensihteerinä toimii Kirsi Tavasti,
joka palvelee teitä kaikissa jäsenasioissa. Kirsiin
saat yhteyden sähköpostitse: 

kirsi.tavasti@ms-hoitajat.fi

Jäsenetumme (koulutusedut, Neuroliiton AVAIN-
lehden vuosikerta sekä tyylikäs meikkipussukka
ja avainkaulanauha) saattavat houkuttaa
liittymään jäseneksi – markkinoi
yhdistystoimintaa ilolla eteenpäin! 

Jäsenhintamme on 15 euroa / vuosi.
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TULEVAT KOULUTUKSET 2021

Yhteistyötahojemme koulutusten teemat ja paikkatiedot sekä ilmoittautumisohjeet päivitetään heti
niiden varmistuttua. 

Koulutuskalenterimme päivittyy säännöllisesti, seuraa verkkosivujamme www.ms-hoitajat.net

27.5.2021
Maailman MS-päivän koulutus, järjestäjätahona
Novartis

3.-4.9.2021
MS-hoitajakoulutus, järjestäjätahona Sanofi
Genzyme.

7.10.2021
MS-hoitajakoulutus, järjestäjänä Biogen.
Koulutuksen aihe: Suoliston mikrobisto ja MS-tauti.

19.11.2021 Syysopintopäivän Pre-symposium
(Huom. Perjantai). Järjestäjätahona Novartis.

20.11.2021 Syysopintopäivä (Huom.
Lauantai).Lisätietoa syysopintopäivästä
jäsentiedotteen viimeisellä sivulla.

TERVETULOA MUKAAN!

TAVATAAN MS-ASEMALLA!

MS-ASEMA-verkkosivut palvelevat MS-tautia
sairastavia, heidän läheisiän ja hoitajiaan
ajasta ja paikasta riippumatta! 

Suosittele asemaa asiakkaillesi ja potilaille, ne
ovat myös erinomainen tietolähde alan
opiskelijoille ja asiantuntijoille.

www.ms-asema.fi

FACEBOOK JA INSTAGRAM

Seuraa meitä: @mshoitajat ja tiedät
ajantasaiset kuulumisemme
ensimmäisten joukossa.

https://www.facebook.com/mshoitajat/


YHDISTYKSEN UUSI HALLITUS

Suomen MS-hoitajat ry:n huhtikuun
vuosikokouksessa nimettiin yhdistykselle 
uusi hallitus. Hallitus muodostuu kuudesta
varsinaisesta ja viidestä varajäsenestä sekä
puheenjohtajasta. Hallituksen puheen-
johtajana jatkaa turkulainen Minna Salakari.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin
sairaanhoitaja Ulla Kokkonen Kuopiosta,
sairaanhoitaja Aija Kallio Jyväskylästä,
sairaanhoitaja, tietokirjailija ja bloggaaja 
Jan Holmberg Naantalista, sairaanhoitaja
Maaria Vallinheimo Helsingistä,
sairaanhoitaja Petra Pulkki Lahdesta ja
sairaanhoitaja Kirsi Tavasti Kuopiosta. 

Varajäseninä toimivat sairaanhoitaja Tiina Elo
Porista, terveydenhoitaja Tiina Munkki
Turusta, sairaanhoitaja Katja Oinas Kemistä,
sairaanhoitaja Marianne Nylund Kokkolasta
ja sairaanhoitaja Tuula Ala-aho Oulusta.

Yhdistyksen uusi esite on juuri saapunut
painosta. Esite on Good Creative Companyn
käsialaa ja sisältää olennaiset tiedot
yhdistyksestä ja jäseneksi liittymisestä.

Voit laittaa viestiä jäsensihteerillemme, 
jos haluat esitteitä jakoon kollegoillesi! 

Tämän vuoden valtakunnallinen MS hoidossa -
syysopintopäivä järjestetään hybridimalli-
toteutuksella 20.11. klo 9-14. Koulutus
lähetetään studiolta, johon ovat kutsuttuina
luennoijat, yhteistyötahot sekä järjretäjätahon
edustajia rajatusti. 

Koulutus on maksuton kaikille yhdistyksen
jäsenille. Päivitämme koulutustietoja touko-
kesäkuun aikana, ilmoittautumiset käynnistyvät
viimeistään elokuussa. 

Seuraa koulutusilmoittelua
verkkosivuiltamme!
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ESITTEEMME UUDISTUI!

SYYSOPINTOPÄIVÄ 2021

JÄRJESTETÄÄN HYBRIDI-

MALLILLA


