
 
 

                                                                        Suomen MS-hoitajat ry  │  www.ms-hoitajat.net 
Danske Bank Oyj  │  FI15 8000 1970 6265 95  │  BIC: DABAFIHH 

 

          

                                               1.3.2019 

  

TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 
Toimintavuosi 2018 oli yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi. Toiminnassa korostuivat  markkinointi, MS-ASEMAN 
sisällöntuotanto ja koulutusyhteistyö yhteistyötahojen kanssa. Yhdistys julkaisi juhlavuoden kirjan ”Hetki unelmille”, 
joka julkistamistilaisuus oli 22.11.2018. Yhdistys teki aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vuoden aikana. 
Monipuolinen MS-hoitotyön koulutus, jäsenhankintakampanja ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa olivat merkittäviä 
asioita vuoden aikana. Yhdistys osallistui kansainväliseen RIMS-konferenssiin toukokuussa kolmella hyväksytyllä 
posterilla ja kolmella hyväksytyllä suullisella esityksellä.  
 

Toimintatiedot 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä 24.3.2018. 

Hallitus 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa ja lisäksi hallituksen jäsenet osallistuivat vuosikokoukseen. 
Puheenjohtajana toimi Minna Salakari. Markkinointivastaavan tehtäviä hoiti Ulla Kokkonen. Koulutustyöryhmän 
vastaavana toimi Minna Salakari ja verkkovastaavana Jukka Juvankoski.  Rahastonhoitajana/sihteerinä toimi Eija Luoto 
ja jäsensihteerinä Tiina Munkki.  

Verkkosivut ja sosiaalinen media 

Yhdistyksen verkkosivut uusittiin toimintavuoden aikana. Ajankohtaisia päivityksiä jaettiin myös sosiaaliseen mediaan 
säännöllisesti.  

Yhdistys on sekä Facebookissa että Instagramissa. Tykkääjiä oli joulukuun lopussa 2018 yhteensä 500. Tykkääjiä on 
ilmaantunut enenevästi toimintavuoden aikana. Verkkosivuja ja Facebook-sivuja käytetään muun muassa yhdistyksen 
markkinoinnissa ja uutisoinnissa sekä tapahtumainformaation levittämisessä. 
 

MS-ASEMA 

I CARe – kehittämisprojektissa tuotettu MS-ASEMA toimii omahoidon tukisivustona MS-tautia sairastavalle, hänen 
läheisilleen ja hoitajilleen. Hoitajat-linjan työkalupakki ja tulostettavat materiaalit toimivat ammattilaisten työn tukena 
neurologisessa hoitotyössä. MS-ASEMAN sisältöä päivitettiin säännöllisesti kuukausittain. 
 
MS-ASEMAN Elämässä.-blogissa kolme vakituista asiantuntijakirjoittajaa (Jan Holmberg, Heidi Joutsiniemi ja Katja 
Oksa) bloggasivat kerran kuussa toimintakauden loppuun saakka. Blogi saavutti yli 4000 lukijaa vuoden aikana. 
 

Koulutustyöryhmä  

Koulutustyöryhmä vastasi koulutuskokonaisuuksien suunnittelusta, koulutusyhteistyöstä ja -järjestelyistä 
toimintavuoden aikana. Työryhmä vastasi Syysopintopäivän suunnittelusta ja luennoitsijoiden varmistamisesta sekä 
oheismateriaalin työstämisestä. Työryhmään kuuluivat Minna Salakari, Riitta Brotherus ja Saija Kultala. 

Koulutustyöryhmä laati päivitetyn koulutusvuosikellon sekä yhdistyksen että sen yhteistyötahojen käyttöön. Vuoden 
2019 koulutusvuosikello toimitettiin yhteistyötahoille marraskuussa 2018. 
 



 
 

 
 

Koulutukset 

Vuonna 2018 järjestettiin yksi koulutustapahtuma, Syysopintopäivä Helsingissä 23.11.2018. Koulutus järjestettiin 
Allergiatalon konferenssitiloissa ja siihen osallistui yhteensä liki 100 henkilöä näytteilleasettajat mukaan lukien.  

Kansainväliset konferenssit 
 
Yhdistys osallistui kansainväliseen RIMS-konferenssiin toukokuussa Amsterdamisssa kolmella hyväksytyllä posterilla ja 
kolmella hyväksytyllä suullisella esityksellä. RIMS-konferenssissa esiintyivät Minna Salakari, Jan Holmberg ja Laura 
Tuominen. Hallituksen jäsenistöllä oli myös mahdollisuus osallistua konferenssiin yhteistyötahojen kutsumina. 
Konferenssin kunniapuheenvuoron piti yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja, nykyinen rahastonhoitaja Eija Luoto.  
 

Projekti- ja kehittämistoiminta  

I CARe-projektin kaksi viimeistä osaprojektia valmistuivat toimintavuoden aikana. Opiskelijoiden mentorina ja 
ohjaajana toimi Minna Salakari. Tuotokset päivitetään MS-ASEMALLE ja yhdistyksen verkkosivuille. 

 

Toimintatiedote    

Toiminta- eli jäsentiedote ilmestyi postitettuna ja sähköisesti kolmesti kaikille jäsenille. Lisäksi jäseniä informoitiin 
sähköpostitiedotteilla, verkkosivuilla ja Facebookin kautta.   

Toimintavuoden aikana kerätyn jäsenpalautteen (koulutusten yhteydessä kerätty palaute) avulla saatiin tietoa mm. 
koulutustarpeista. Kaiken kaikkiaan jäsenet arvioivat yhdistyksen toiminnan aktiiviseksi, kehittäväksi ja jäsenten 
osaamista ylläpitäväksi ja lisääväksi. Koulutustarpeista ja -toiveista esiin tulivat lääkehoidon koulutuskokonaisuudet, 
hoitotyössä jaksaminen, MS-taudin näkymättömät oireet, arjessa selviytyminen ja monikulttuurisuus.  
 

MS-hoitotyön toimintaohjeet 

”MS-tautiin sairastuneen ohjaus – toimintaohje vastasairastuneen MS-potilaan kanssa toimiville” ja ”Lääkehoidon 
ohjaus” olivat toimintavuoden aikana saatavissa verkkosivuilla ja MS-ASEMALLA.  Toimintaohjeen lääkehoidon osio 
päivitettiin marraskuussa.  Toimintaohjeet ovat saatavilla ja tulostettavissa verkkosivuilta ja MS-ASEMALTA. 

Jäsenmaksu vuonna 2018 

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2018 oli 15 €.  Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 191 ja kannatusjäseniä 3. 
Jäsenhankintaa tehostettiin KAMPPIS-jäsenkampanjalla, joka oli voimassa vuoden loppuun.  

 
Taulukko 1: Jäsenmäärän kehitys 2010–2018   

Jäsenmäärä 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Jäseniä 118 128 127 145 148 168 178 188 191 

joista uusia 4 10 14 28 17 30 21 31 18 

eronneita 8 6 15 3 14 11 9 16 21 

 
 

Jäsenetuudet 

Neuroliitto toimittaa jäsenille maksutta AVAIN -lehden. Jäseneksi liittymislahjana tarjottiin lisäksi meikkipussukka sekä 
kaikille uusille jäsenille ja heidät rekrytoineille elokuvalippu.   



 
 

 
 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Toimintavuoden aikana yhdistys on tehnyt aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja järjestänyt koulutus- ja 
kokoustilaisuuksia pyrkien kehittämään asiantuntijuudellaan MS-hoitotyötä. Hallituksen jäsenet osallistuivat MS-
taudin hoidonseurantarekisterin kehittämistyöhön ja yhteistyötahojen asiantuntijatehtäviin. Lisäksi aktiivista 
yhteistyötä tehtiin Turun ammattikorkeakoulun sekä Terveyskylän Aivotalon kanssa.  

Toimintavuoden aikana yhteistyötahoilla oli mahdollisuus eritasoisiin kannatusjäsenpaketteihin (platina, kulta ja 
hopea), joissa kussakin on omat etunsa.  
 

20-vuotisjuhlavuoden toiminta 

Toimintavuosi oli yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi. Vuoden aikana julkaistiin juhlavuoden ilme ja logo sekä yhdistyksen 
uusi pysyvä logo. Juhlavuoden syysopintopäivän yhteydessä 23.11.2018 järjestettiin ohjelmallinen juhlaillallinen.  
20-vuotisjuhlavuoden aikana julkaistiin Hetki unelmille – elämää MS-taudin kanssa -kirja. Kirjan ovat kirjoittaneet Jan 
Holmberg ja Minna Salakari Sanofi Genzymen tuella. Kirja toimitettiin kaikille jäsenille jäsenlahjana. 
 

Toiminnantarkastajat 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat asianajosihteeri Johanna Nieminen ja asianajosihteeri Susan Sulonen 
Turusta. Varatoiminnantarkastajana toimi professori Juhani Ruutiainen.  

 

Yhdistyksen hallitus 

Suomen MS-hoitajat ry:n hallitus 2018 
  
Puheenjohtaja 
Minna Salakari 
040 730 7877 
minna.salakari@ms-hoitajat.fi 
  
Rahastonhoitaja ja sihteeri 
Eija Luoto, Turku 
eija.luoto@ms-hoitajat.fi 
  
Markkinointivastaava 
Ulla Kokkonen 
KYS – neurologian poliklinikka 
PL 100, 70029 Kuopio 
ulla.kokkonen@ms-hoitajat.fi 
  
Jäsensihteeri 
Tiina Munkki 
Sunborn Saga, kuntoutuspalvelut 
Ruissalon ja Naantalin kylpylä 
tiina.munkki@ms-hoitajat.fi 
 
Verkkovastaava 
Jukka Juvankoski 
HUS - HYKS Peijaksen sairaala, Neurologian osasto N1 
Sairaalakatu 1, Vantaa 
jukka.juvankoski@ms-hoitajat.fi 
 
 
Jäsen 



 
 

 
 

Jan Holmberg, Naantali 
 
Jäsen 
Aija Kallio 
Keski-Suomen keskussairaala, Neurologian poliklinikka 
Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä 
 
Varajäsen                                 
Kirsi Tavasti 
Kuopion yliopistollinen keskussairaala 
kirsi.tavasti@ms-hoitajat.fi 
  
Varajäsen 
Saija Kultala 
Turun kaupunki, kuntouttavat palvelut 
saija.kultala@ms-hoitajat.fi 
  
Varajäsen 
Marianne Nylund 
Keski-Pohjanmaan keskussairaala 
marianne.nylund@ms-hoitajat.fi 
  
Varajäsen 
Tiina Elo 
Satakunnan keskussairaala 
tiina.elo@ms-hoitajat.fi 
  
Varajäsen 
Riitta Brotherus 
Oulun Yliopistollinen sairaala 
riitta.brotherus@ms-hoitajat.fi 
  
Varajäsen 
Kaija Vuollo 
Oulun Yliopistollinen sairaala 
kaija.vuollo@ms-hoitajat.fi 
  
 
 
 


