
JÄSENTIEDOTE

EDESSÄ AKTIIVINEN VUOSI

Hyvää uutta vuotta kaikille! 

Alkanut vuosi tulee olemaan aktiivinen erityisesti
hoitotyön ammattilaisille suunnattujen koulutusten
myötä. MS-hoitotyön koulutuksia järjestetään
säännöllisesti maaliskuusta marraskuuhun. Osa
koulutuksista tullaan toteuttamaan webinaareina
edellen jatkuvan koronatilanteen vuoksi.
Jäsentiedotteesta pääset tutustumaan vuoden
koulutusantiin!

Vuoden ensimmäisestä jäsentiedotteesta voit
tarkastella myös jäsentyytyvisyyskyselyn tuloksia -
on ilo huomata, että yhdistys nähdään positiivisena,
aktiivisena ja osaavana toimijana. Mitä muuta
tuloksista selvisikään?

Talvisin terveisin

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

18.3. JA 24.3.2021 klo 15.30-17.00
MS-hoitajakoulutuswebinaarit, järjestäjätahona
Merck. Ohjelma julkaistaan myöhemmin!

22.4.2021 klo 15.30-17.30
MS-hoitajakoulutuswebinaari, järjestäjätahona
Roche, aihe: MS ja korona sekä lääkehoitoon
sitoutuminen

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.

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

20.11.2021 Syysopintopäivä (Huom. Lauantai).

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/
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YHDISTYS NÄHDÄÄN

AKTIIVISENA TOIMIJANA  -

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELYN

TULOKSET 

Yhdistyksen jäsentyytyväisyyskysely toteutettiin
tammikuussa sähköisenä kyselynä.
Jäsentyytyväisyyskyselyssä kartoitettiin
jäsenistön kokemuksia ja näkemyksiä
yhdistystoiminnasta sekä selvitettiin
tyytyväisyyttä esimerkiksi koulutustarjontaan. 

Kyselyyn vastasi määräajassa kaikkiaan 34
yhdistyksen jäsentä. Suurin osa heistä on ollut
yhdistyksen jäsenenä 5-10 vuotta.

Yhdistykseen liittymisen pääsyinä mainittiin
oman osaamisen kehittäminen, koulutukset ja
verkostoitumisen mahdollisuus. Liki 45 %
vastaajista totesi koulutusten olevan ensisijainen
syy yhdistykseen liittymiselle.

lahjakortteja
lomaosakkeen käyttöoikeutta
koulutusetuja
termosmukia
kasvomaskia logolla
t-paitaa
vuosikalenteria
leffalippuja
merkkituotteita
erilaisia palveluetuja

Yhdistyksen jäseneduiksi toivottiin:

KIITOS, ETTÄ OLET
MUKANA!

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan yhdistyksen eri
"toimintoja". Erittäin tyytyväisiä oltiin
säännölliseen tiedottamiseen, koulutustarjontaan  
ja yhdistyksen "yleisilmeeseen". Jäsentiedotetta,
MS-ASEMAA ja yhdistyksen verkkosivuja
pidettiin hyvinä. Sen sijaan jäsenedut ja 
 sosiaalisen median kanavien sisältö ja
aktiivisuus koettiin tyydyttäviksi.

Jäsentyytyväisyyskyselyn mukaan MS-hoitajat ry
on raikas, aktiivinen ja positiivinen toimija.
Yhdistystä pidettiin kehittyvänä ja näkyvänä ja
vireänä. Se on vastaajien mukaan hallittu,
nuorekas ja osaava. 

Murto-osa vastaajista totesi yhdistyksen
toiminnan olevan niukkaa ja vanhakantaista,
muutaman vastaajan mielestä se on virkistävää,
kannatusjäsenille varsinainen toiminta on
vierasta. 

Yhdistystoiminna kehittämisehdotuksiksi
mainittiin mm. ensitietopaketti sairastuneelle,
läheisille ja hoitajille, osastolla toimivien hoitajien
koulutusten järjestämistä, jäsenetujen
tarkastamista ja kaksikielisyyden lisäämistä
toimintaan. Hallitus käsittelee ehdotuksia
helmikuun kokouksessaan.


