
JÄSENTIEDOTE

KIITOS SYDÄMESTÄ!

Puheenjohtajana saa olla aitiopaikalla: suunnitella
toimintaa, järjestää koulutuksia, verkostoitua
jäsenistön kanssa ja tavata säännöllisesti yhdistyksen
toiminnan kannalta merkittävässä roolissa olevia
yhteistyötahoja.
 
Kulunut vuosi on ollut vilkas ja erityisen antoisa.
Olemme toteuttaneet käytännön hoitotyön projekteja,
tuottaneet monipuolisia materiaaleja, päivittäneet MS-
ASEMAA ja järjestäneet huippupalautteet saaneen
syysopintopäivän. Tästä kaikesta suurin kiitos kuuluu
teille, hyvät jäsenet. 
 
Tähän jäsentiedotteeseen on koottu tietoa mm.
syysopintopäivän palautteesta, ensi vuoden
koulutuksista ja Vuoden MS-hoitajan valinnasta.
 
Tunnelmallista joulunodotusta! Olet tärkeä.
 
Minna Salakari
puheenjohtaja
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ETUNIMI.SUKUNIMI@MS-HOITAJAT.FI          WWW.MS-HOITAJAT.NET
 

JÄSENPALVELUT

Yhdistyksen jäsensihteerinä toimii Kirsi Tavasti,
joka palvelee teitä kaikissa jäsenasioissa. Kirsiin
saat yhteyden sähköpostitse: 
 
kirsi.tavasti@ms-hoitajat.fi
 
Jäsenetumme (koulutusedut, 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 2020

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

MS-ASEMALLA TAVATAAN!

 31.1.-1.2.2020
Neuroscience hoitajasymposium, Tampere.
Koulutusteema ja -ohjelma varmistuvat
joulukuussa. Järjestäjätahona Novartis. 

20.-21.3.2020
MS-hoitajakoulutus, Helsinki. Koulutusteema ja
-ohjelma julkaistaan ennen vuodenvaihdetta.
Järjestäjätahona Merck.
 
28.5.2020
Maailman MS-päivän hoitajakoulutus, Helsinki.
Koulutusteema ja -ohjelma julkaistaan alkuvuonna
2020. Järjestäjätahona Biogen.

4.-5.9.2020
MS-hoitajakoulutus, Helsinki. Koulutusteema ja
-ohjelma julkaistaan keväällä 2020. Järjestäjä-
tahona Sanofi Genzyme.
 
20.11.2020 Syysopintopäivän Pre-symposium
(Huom. Perjantai). Järjestäjätahona Novartis
 
21.11.2020 Syysopintopäivä (Huom. Lauantai).
Syysopintopäivän ja pre-symposiumin tiedot
päivittyvät alkuvuodesta 2020.

Keräämämme palautteen mukaan suurin osa
osallistuneista oli erittäin tyytyväisiä tämän
vuoden koulutuskokonaisuuteen. Erityisesti
kehuja saivat asiantuntevat luennoijat,
aikataulutus ja koulutusmateriaalit. Nämä kaikki
saivat keskiarvoksi 4.6/5. 
 
Palautteiden mukaan päivän teema oli
mielenkiintoinen, erityisesti monikulttuurisuus
hoitotyössä -kokonaisuus sai kiitosta.
Klinikkalavan sijoittumista koulutuspäivän
loppuosaan pidettiin hyvänä ratkaisuna.
Kehittämisehdotuksina mainittiin koulutustilan
sijoittuminen pre-symposiumin kanssa samaan
tilaan, näytteilleasettajien ständeille tutustumisen
ajan pidentäminen ja osallistavan koulutustavan
lisääminen.
 
Kysyimme, kuinka todennäköisesti (asteikolla 1-
10) osallistujat suosittelisivat koulutusta
kollegoilleen. Suositteluluvuksi saatiin 92, minkä
mukaan koulutuksesta "kerrotaan puskaradiossa
pelkkää hyvää".
 

SYYSOPINTOPÄIVÄN PALAUTE

Koulutuksen suositteluluku
oli huimat 92!



FACEBOOK JA INSTAGRAM

Seuraa meitä: @mshoitajat ja tiedät
ajantasaiset kuulumisemme ensimmäisten
joukossa.
 
 
 
Olisiko sinulla kiinnostusta kertoa työstäsi tai / ja
tuoda esiin työtiimiäsi MS-hoitajat ry:n sosiaalisen
median kanavissa (Facebook ja Instagram)?
 
Otamme mieluusti vastaan kuvia ja saatetekstejä!
Lisätietoja ja kuvalähetykset: 
minna.salakari@ms-hoitajat.fi
 

www.ms-asema.fi

To im
inna

ssam
me 

o let 
muka

na

keh i
ttäm

ässä

MS-ho
itoty

ötä 

va lt
aku

nnal
l i sest

i !

VUODEN MS-HOITAJA 2019

Vuoden MS-hoitajaksi 2019 valittiin Tampereen
yliopistollisessa keskussairaalassa työskentelevä
sairaanhoitaja Anu Frilander. Valinta julkistettiin
Suomen MS-hoitajat ry:n  syysopintopäivillä 22.11.
ONNEA VIELÄ KERRAN, ANU!
 
Anu Frilander on neurologisen hoitotyön
ammattilainen, joka esiintyy koko ammattikuntaa
edustavalla tavalla niin paikallisesti,
valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Hän on
näkyvästi mukana yhdistyksen ja sen
yhteistyötahojen toiminnassa ja toimii työssään
aina potilaslähtöisesti.

HUOM!

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.

TAVATAAN MS-ASEMALLA!

Kuva: Aleksi Rajamäki


