
JÄSENTIEDOTE

ILOISIA UUTISIA!

Kesälomat alkavat olla lopuillaan ja syksyn
työrupeama edessä. Koronavirus on peruuttanut useita
koulutuksia, tapaamisia ja matkoja, mutta meillä on ilo
ilmoittaa, että marraskuinen syysopintopäivä on
edelleen (ainakin toistaiseksi) voimassa. 

Erityisen iloinen uutinen on siksi, että kansainvälisen
Sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlavuoden kunniaksi
yhdistys tarjoaa koulutuspäivän maksutta jäsenilleen!
Olemme saaneet koulutuksen pääyhteistyötahoksi
Merck Oy:n. 

Tässä jäsentiedotteessa tietoa uudesta koulutuksista,
syysopintopäivästä ja jäsenkampanjasta 

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, 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

4.9.2020 klo 16.00-19.00
Koulutuswebinaari: Unelmasta tavoitteeksi -
koulutus MS-hoitajille. Järjestäjätaho Sanofi
Genzyme. Koulutus lähetetään myös
kotikatsomoihin Haasta MS -studiolta.

15.9.2020 klo 13.00-15.30
MS-hoitajakoulutus, etäyhteysmahdollisuus.
Järjestäjänä Biogen.

23.9. 2020 klo 15.00-16.30
Skype-koulutussarja: MS-potilaiden hoidonohjaus
ja hoidon seuranta. Etäkoulutus, järjestäjätahona
Merck

20.11.2020 Syysopintopäivän Pre-symposium
(Huom. Perjantai). Järjestäjätahona Novartis.
Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen käynnistyy
elo-syyskuussa.

21.11.2020 Syysopintopäivä (Huom. Lauantai).
Scandic Simonkenttä, Helsinki. 
 Syysopintopäivä on osallistujille (yhdistyksen
jäsenet) maksuton. Pääsponsorina Merck.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut
vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden
vuodeksi. Vuotta vietetään monin eri tavoin ja
kampanjoin ympäri maailmaa.

Yhdistyksemme juhlistaa tärkeää vuotta
tarjoamalla yhdessä yhteistyötahojensa
kanssa valtakunnallisen syysopintopäivän
maksuttomana jäsenilleen. 

Mukaan mahtuu 70 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta terveydenhuollon ammattilaista! 

Syysopintopäivä järjestetään tänä vuonna
lauantaina 21.11. ja pre-symposium perjantaina
20.11. Ilmoittautuminen molempiin
käynnistyy touko-kesäkuussa. 

Syysopintopäivän pääsponsorina toimii 
Merck Oy. 
 

SAIRAANHOITAJIEN JA

KÄTILÖIDEN VUOSI 

TERVETULOA MUKAAN!



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

MS-taudin lääkehoidon aloitus ja
seuranta/Neurologi
Lasten ja nuorten MS-taudin diagnosointi ja
hoito/lastenneurologi
Elämäntapa- ja ympäristötekijät MS-
taudissa/Neurologi
MS ja mieli - vinkit hoitotyöhön/hoitotyön
asiantuntija
Myötätuntouupumus uhkaa hoitotyön
ammattilaisia/psykologi

Tämän vuoden syysopintopäivä on nimetty 
MS-NYT 2020 -koulutuspäiväksi. Kokopäiväisen
koulutuksen avainluennot ovat seuraavat:

Tarkempi ohjelma on julkaistu
verkkosivuillamme ja ilmoittautuminen
koulutukseen on käynnistynyt! FACEBOOK JA INSTAGRAM
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JÄSENKAMPANJA JATKUU

Käynnistimme kevään aikana jäsenkampanjan,
jossa sekä uuden jäsenen rekrytoinut että uusi
jäsen saavat yhden leffalipun muiden
jäsenlahjojen lisäksi!

Jäsenkampanja on voimassa elokuun loppuun.
Lisätietoja kamppiksesta ja jäseneksi liittymisestä
löydät verkkosivuiltamme:

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!

SYYSOPINTOPÄIVÄN OHJELMA 

www.ms-hoitajat.net/jsenasiat

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

