
JÄSENTIEDOTE

KOHTI KUULASTA SYKSYÄ

Mistä sinä pidät syksyssä? Itselleni parhautta
ovat kuulaat ja raikkaat, vielä valoisat aamut
ja kesälomiltaan palanneiden työtovereiden
iloinen energia. 
 
Vaikka valo alkaa vähentyä, syksyssä on
ihmeellistä voimaa, ja pimeimpäänkin hetkeen  
on tarjolla valoa: valtakunnallinen
syysopintopäivä, johon toivomme viime
vuoden tapaan runsasta osanottoa. Kannattaa
heti ilmoittautua mukaan!
 
Tähän jäsentiedotteeseen on koottu tietoa
mm. syysopintopäivästä ja pre-symposiumista
sekä jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset ja lyhyt
tietoisku Neuroliiton MukSut-hankkeesta.
 
Marraskuussa tavataan!
 
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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KOULUTUKSET 2019-2020

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

 21.11.2019
Pre-symposium. Syysopintopäivää edeltävä
koulutusiltapäivä. Teema: Miten onnistun
potilasohjauksessa? Motivoivan haastattelun
keinot vuorovaikutustilanteisiin. Koulutus-
ohjelma julkaistaan syyskuun aikana. Seuraa
verkkosivujamme! Järjestäjätahona Roche. 

22.11.2019
Syysopintopäivä, Helsinki.
Koulutusohjelmaan voit tutustua tässä
jäsentiedotteessa (liite). Ilmoittaudu
mukaan 9.11.mennessä!

MS-ASEMA UUDISTUI!

MS-ASEMAn verkkosivu-uudistus on
valmis! Uudistuksen myötä sivustorakenne
selkeytyi ja visuaalinen ilme päivittyi. 
 
Mitä pidät uusista sivuistamme?

www.ms-asema.fi

 31.1.-1.2.2020
Neuroscience hoitajasymposium,
Tampere. Koulutusteema ja -ohjelma
varmistuu syksyn aikana. Järjestäjätahona
Novartis. 

20.-21.3.2020
MS-hoitajakoulutus, Helsinki.
Koulutusteema ja -ohjelma julkaistaan
ennen vuodenvaihdetta. Järjestäjätahona
Merck.

Neuroliitto käynnisti maaliskuussa 2019
ainutlaatuisen MukSut-hankkeen, jonka
tavoitteena on saada tietoa alle 18-vuotiaista
MS-tautia sairastavista. Tavoitteena on
parantaa MS-tautiin sairastuneiden lasten ja
nuorten asemaa Suomessa. 
 
Mikäli hoidat MS-tautia sairastavia lapsia tai
nuoria, ota yhteyttä hankevastaava Heidi
Sandholmiin: heidi.sandholm@neuroliitto.fi.
 

NEUROLIITON MukSut-HANKE



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
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JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY

Jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi kaikkiaan n.
30 % jäsenistöstä. 
 
Toimintamme arvioitiin seuraavasti:
Kokonaistoiminta 8,4/10, viestintä ja
tiedottaminen 8,5/10, verkkosivut 8,0/10,
Koulutustarjonta 8,9/10 ja jäsenedut 6,7/10.
Saimme runsaasti myös kehittämisideoita.
Jäsenet toivovat mm. koulutustarjonnan
monipuolisuutta, tiiviimpää yhteistyötä
Neuroliiton kanssa ja tehostusta
jäsenhankintaan.
 
Alla olevaan kuvioon on koottu keskiarvot
kaikista vastauksista. Kiitos kaikille kyselyyn
osallistuneille!
 

HUOM!

Tiedätkö hoitajan, joka ansaitsisi tulla
huomioiduksi osaamisen tai ansioidensa
perusteella? Tuleeko mieleesi MS-hoitotyön
liittyvä teko, joka on merkittävällä tavalla
"mullistanut" ja parantanut yksittäisen
asiakkaan tai potilaan hoitotyötä ja hyvinvointia
tai koko hoitoyksikön toimintaa?
 
Nyt kannattaa toimia! Kerro meille oma
ehdokkaasi perusteluineen suoraan
yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen
hallitus@ms-hoitajat.fi 1.10.2019 mennessä.
 

VUODEN MS-HOITAJA TAI -TEKO


