
JÄSENTIEDOTE

JOULU ON TAAS...

Tämä erikoinen vuosi alkaa olla lopuillaan. Olemme
kaikesta koronasta huolimatta selvinneet siitä varsin
hienosti. Vaikka syysopintopäivä jouduttiin perumaan,
järjestämäämme webinaariin osallistui lyhyellä
varoajalla liki 60 hoitotyön ammattilaista sekä
yhdistyksen yhteistyötahot. Kiitos, että olit mukana!

Erityisen iloinen olen siitä, että saimme monta
ehdotusta useilta eri tahoilta Vuoden MS-hoitajaksi.
Vuoden 2020 MS-hoitajaksi valittiin ansaitusti Ulla
Kokkonen Kuopiosta.

Tässä jäsentiedotteessa tietoa mm. ensi vuoden
koulutuspäivistä ja Vuoden MS-hoitajan valinnasta.

Rauhallista joulua jokaiselle!

Sydän mukana 

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.

3 / 2 0 2 0

JÄSENPALVELUT

Ota

yhte
yttä

!



TULEVAT KOULUTUKSET 2021

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

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

19.-20.3.2021 
MS-hoitajakoulutus, järjestäjätahona Merck

23.-24.4.2021 
MS-hoitajakoulutus, järjestäjätahona Roche

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).

Koulutustietoja päivitetään, lisätietoja
vuodenvaihteessa! Muutokset mahdollisia.

Yhdistyksen jäsentyytyväisyyskysely käynnistyy
tammikuussa 2021. Kysely toteutuu sähköisenä
kyselynä, ja se toimitetaan jäsenistölle
jäsenrekisteriohjelman kautta sähköpostitse.

Jäsentyytyväisyyskyselyssä kartoitetaan
jäsenistön kokemuksia ja näkemyksiä
yhdistystoiminnasta sekä selvitetään
tyytyväisyyttä esimerkiksi koulutustarjontaan. 

Kyselyn avulla kartoITetaan lisäksi jäsenistön
toiveita ja tarpeita yhdistyksen toiminnalle,
koulutuksille ja  jäsenpalveluille ja -eduille.

Kyselyn tulokset julkistetaan kevään
jäsentiedotteessa. 
 

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY

KÄYNNISTYY TAMMIKUUSSA

TERVETULOA MUKAAN!

TARKKAILE POSTIASI!



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

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
työskentelevä sairaanhoitaja Ulla Kokkonen on
valittu vuoden 2020 MS-hoitajaksi.

Ulla Kokkonen työskentelee tällä hetkellä Kuopion
yliopistollisessa keskussairaalassa neurologian
poliklinikalla. Hän on näkyvästi mukana
yhdistyksen ja yhteistyötahojen toiminnassa ja
toimii työssään aina potilaslähtöisesti.
Kokkonen toimii Suomen MS-hoitajat ry:n
hallituksen varapuheenjohtajana. 

Ulla Kokkosta ehdottivat vuoden MS-hoitajaksi
useat eri tahot: potilaat, kollegat ja Suomen MS-
hoitajat ry:n yhteistyötahot.  Ehdotuksissa
korostuivat asiantuntijuus, asiakaslähtöisyys ja
empatia: ”Ulla Kokkonen on potilaskohtaamisen
maailmanmestari”.

FACEBOOK JA INSTAGRAM
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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!ULLA KOKKONEN ON VUODEN

2020 MS-HOITAJA 

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

