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Koulutuksia 
ja juhlaa

 
Kiitos, että olet jäsenemme, toivon 
sydämestäni, että tapaamme marraskuussa!

Minna Salakari
puheenjohtaja
Suomen MS-hoitajat ry

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuotta 
on vielä liki puolet jäljellä. 
Puheenjohtajana en malttaisi 

odottaa marraskuuta, jolloin vietetään 
suurta juhlaa. Tulossa on vaikka mitä: 
juhlavuoden julkaisu, juhlaillallinen 
ohjelmineen ja tietenkin iloista 
verkostoitumista. Seuraavana päivänä 
jatketaan koulutuspäivässä. Mahtavaa!

Jos puheenjohtajana saisin esittää 
muutamia toiveita, toivoisin,
1. että syksystä tulisi leuto, 

vähäsateinen ja värikäs.
2. että syysopintopäivään saataisiin 

runsain mitoin osallistujia.
3. että saisimme joukkoomme uusia, 

innostuneita jäseniä.
4. että MS-ASEMA tulisi tutuksi niin 

hoitajille kuin sairastuneille ja heidän 
läheisilleenkin.

5. että marraskuu koittaisi pian. Ei 
säiden puolesta mutta muuten.

Puheenjohtajan tervehdys

http://www.ms-hoitajat.net


Jäsenasiat

Jäsenasioissa palvelee jäsensihteeri Tiina 
Munkki, e-mail: tiina.munkki@ms-hoitajat.fi
 
Juhlavuoden jäsenetumme koulutusedut, 
leffalippu ja AVAIN-lehden vuosikerta sekä 
uusi meikkipussukka ja avainkaulanauha  
saattavat houkuttaa liittymään jäseneksi 
– markkinoi yhdistystoimintaa ilolla 
eteenpäin!
 
YHDISTYKSEN SÄHKÖPOSTIT
Jäsensihteeri:
tiina.munkki@ms-hoitajat.fi
Koulutusasiat:
minna.salakari@ms-hoitajat.fi
 
Yhdistyksen hallituksen sähköpostit ovat 
muotoa etunimi.sukunimi@ms-hoitajat.fi

Lähetämme Sinulle säännöllisesti 
jäsenrekisteriohjelmamme kautta 
jäsenpostia. Tarkistathan, että saat postia, 
jossa lähettäjänä on osoite
no-reply@tietotoimisto.fi. 
Otsikkokentässä on aina maininta 
Suomen MS-hoitajat ry.

HUOM!

22.11.2018  Pre-Symposium (yhteistyötahona Merck) ja juhlavuoden illallinen   
 Koulutusohjelma ja ilmoittautumisohje tässä tiedotteessa!

23.11.2018   Syysopintopäivä Allergiatalo, Helsinki. Ilmoittautuminen on alkanut,
 klikkaa mukaan: www.ms-hoitajat.net/fi/Koulutus

1.–2.2.2019  MS-hoitotyön ammattilaisille suunnattu koulutus Järjestäjätahona Novartis.

29.–30.3.2019 MS-hoitotyön ammattilaisille suunnattu koulutus Järjestäjätahona Merck.  
 Lisätietoa koulutuksesta myöhemmin.

30.–31.8.2019  MS-hoitotyön ammattilaisille suunnattu koulutus
 Helsinki, järjestäjätahona Sanofi Genzyme.
 Lisätietoja koulutuksesta myöhemmin.

Päivämäärät muistiin

Yhteistyötahojemme vuoden 2018 koulutusten teemat ja koulutusnimikkeet sekä 
ilmoittautumisohjeet päivitetään heti niiden varmistuttua. Koulutuskalenterimme päivittyy 
säännöllisesti, seuraa verkkosivujamme www.ms-hoitajat.net

KAMPPIS JATKUU EDELLEEN!
Kaikki uudet jäsenet ja 

heidät rekrytoineet saavat 
elokuvalipun liittymislahjaksi! 
Jatketaan siis toimintamme 
markkinointia ja edukasta 

jäsenhintaamme
(15 e/vuosi).

KAMPPIS – Jäsenkampanja

http://www.ms-hoitajat.net


FACEBOOK JA
INSTAGRAM

YHDISTYKSEN VERKKOSIVUT UUDISTUIVAT

Suomen MS-hoitajat ry viettää 20-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna. Juhlavuoden 
kunniaksi tarjolla on monenlaista ohjelmaa, runsaasti koulutuksia ja jäsenetuja.

Myös verkkosivumme uudistuivat toukokuun aikana. Verkkosivujen ilmeestä ja toteutuksesta 
vastasi Good Creative Companyn Niina Kuittinen:
”Yhdistyksen kotisivujen toteutus oli mukava projekti. Olimmehan luoneet jo hauskan ja 
monikäyttöisen uuden ilmeen, jonka siirtäminen verkkomaailmaan tarjosi luovaa eri 
elementtien yhdistelemistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Lopputulos on todella raikas ja 
helppokäyttöinen upouusi MS-netti”.

Olethan käynyt jo uusilla sivuillamme? Mitä pidit?

TERVEISET MS-ASEMALTA!
 
MS-ASEMA on yhdistyksemme kehittämä 
ja ylläpitämä kolmikantainen omahoidon 
tukiohjelma MS-tautia sairastavalle, hänen 
läheisilleen ja hoitajilleen. MS-ASEMA 
tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa MS-
tautia sairastaville, heidän läheisilleen 
ja hoitajilleen. Asemaa päivitetään 
säännöllisesti! Mukaan pääset tästä: 
www.ms-asema.fi
 
MS-ASEMAN päätepysäkin, Elämässä.-blogin, 
löydät  osoitteesta www.tässäelämässä.fi  
Juhlavuoden asiantuntijakirjoittajina 
toimivat kokemuskouluttaja Katja 
Oksa, psykologi Heidi Joutsiniemi ja 
sairaanhoitaja YAMK, kouluttaja Jan 
Holmberg.

Käythän lukemassa ja kommentoimassa!

Päivän marjat  
Pohjoisen supermarjat helposti ympäri vuoden

Rekisteröidy osoitteessa robertsberrie.com  
koodilla ms ja saat  

alennusta verkkokauppatilauksistasi. 

Oletko huomannut, että MS-hoitajat on aktiivinen myös 
Facebookissa ja Instagramissa? Seuraa meitä: @mshoitajat ja 
tiedät ajantasaiset kuulumisemme ensimmäisten joukossa.

HERKUTTELE TERVEELLISESTI JA EDULLISESTI - YHTEISTYÖ ROBERTS BERRIEN KANSSA
 Herkullisia uutisia! Olemme sopineet yhteistyön roberts berrien  kanssa. Koodimme MS on aktivoitu heidän 
verkkokauppaansa. Kun käyttäjä rekisteröityessään antaa koodin, hän saa kaikista ostoksista 10 % alen-
nuksen. Voitte jakaa oheista linkkiä työtovereillenne, asiakkaillenne tai kumppaneillenne. Tämä osoite vie 
suoraan rekisteröitymiseen omalla koodillamme: robertsberrie.com/fi/rekisteroidy/?code=MS

http://www.ms-asema.fi
http://www.tässäelämässä.fi
https://robertsberrie.com/fi/rekisteroidy/?code=MS


Syysopintopäivä ja sitä edeltävä pre-symposium tullaan järjestämään tuttuun tapaan 
marraskuussa.  Pre-symposiumin yhteydessä juhlistamme 20-vuotiasta yhdistystä 
ohjelmallisen illallisen merkeissä. Toivottavasti pääset mukaan! Muistathan, että 
syysopintopäivään ja pre-symposiumiin ilmoittaudutaan molempiin erikseen!
 
Syysopintopäivää vietetään Allergiatalolla, Helsingissä perjantaina 23.11. Syysopintopäivän 
teemana on Yhtä matkaa.

8.30–9.15  Ilmoittautuminen ja aamukahvi, näyttelyyn tutustuminen
9.15   Tervetuloa – MS-hoitajat ry 20 vuotta, Suomen MS-hoitajat ry
 
Klinikkalava:
9.45–10.00  MS ja ruokavalio – katsaus suoliston hyvinvointiin,
  prof. Juhani Ruutiainen, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
10.00–10.15  Lapsi MS-potilaana – esiintyvyys, diagnostiikka ja hoito, lastenneurologi,  
  asiantuntija vahvistuu myöhemmin
10.15–10.30  MS-tautia sairastava hyötyy aktiivisesta elämästä! 
  fysioterapeutti (YAMK) Saija Kultala
10.30–10.45  MyMS – MS-hoidon seurantajärjestelmä, mitä tiedetään nyt? 
  MS-hoitaja Ulla Kokkonen ja Markku Aittokallio, StellarQ

10.45   Biotauko

11.00–12.00 MS-taudin vaietut oireet: eritys- ja seksuaalitoiminnot,
  neurologi Sakari Simula, Mikkelin keskussairaala
12.00–13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00–13.45 Elämä jatkuu sairaudesta huolimatta! Kokemuskouluttaja Katja Oksa, Turku
13.45–14.15  Immunomoduloivan lääkehoidon haittavaikutukset ja niiden hallinta,
  neurologi Eero Rissanen, Turun yliopistollinen keskussairaala
14.15–15.00 Moniammatilliset tukikeinot lääkehaittavaikutusten lieventämiseen,
  paneelikeskustelu

15.00   Päätöskahvi

Syysopintopäivä

Tervetuloamukaan!
Jäsensihteeri:

tiina.munkki@ms-hoitajat.fi

Koulutusasiat:
minna.salakari@ms-hoitajat.fi

 www.ms-hoitajat.net 

SUOMEN MS-HOITAJAT RY:N
TOIMINNAN TARKOITUKSENA ON
 • koota MS-potilaita kohtaavat hoitotyön 

ammattilaiset yhteiseen toimintaan
• edistää MS-hoitotyön tasoa
• kehittää MS-potilaiden hoitoa ja kuntoutusta

SYYSOPINTOPÄIVÄN
PRE-SYMPOSIUM

to 22.11. klo 17 alkaen
20 vuotta

MS-potilaiden
kohtaamisia
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20 vuotta MS-potilaiden kohtaamisia  

 

Hyvä MS-hoitaja, tervetuloa Rebif 20 vuotta -juhlasymposiumiin 

to 22.11.2018 klo 17.00 – 22.00 Scandic Park, Helsinki 
 
OHJELMA 
 
17.00 – 17.15 Ilmoittautuminen 
 
17.15 – 17.30 Merck puheenvuoro - Rebif (interferoni beta-1a) –       
  oikeaa ja turvallista käyttöä  jo 20 vuoden ajan  / SAM Nina Laakko 

 
17.30– 18.00 Rebif juhlapuhe - Interferonihoitojen historia ja merkitys tämän päivän potilaalle / 

Professori Markus Färkkilä 
 

18.00 – 18.30  MS-talo Merck – Mavenclad (kladribiinitabletit) turvallinen käyttö ja annostelu 
  erittäin aktiivista MS-tautia sairastavilla potilailla / Dosentti Juha-Pekka Erälinna 
 
18.30 – 18.45 Tauko 
 
18.45 – 20.15 MS-potilas hoidon keskiössä – Inhimillisiä kohtaamisia /                         

Psykoterapeutti Maaret Kallio 
 
20.15 – 21.00 Tauko 
21.00  Illallinen kattokerroksessa 
22.00   Koulutustilaisuus päättyy  
 
 Merck kustantaa pyynnöstä osallistujille kohtuulliset matkakulut sekä järjestää 

tarvittaessa majoituksen 1hh. Pyydämme ilmoittautumisen 2.11.2018 mennessä 
varpu.laaksonen@merckgroup.com. 

 

Lämpimästi tervetuloa! 
 
 
Merckin neurologitiimin puolesta, Nina Laakko    FI/MULN/0618/0032 



Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää 
Kelan kustantamana MS-tautia sairastavien aikuis-
ten kuntoutuskursseja.

Kurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saa-
neille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat 
tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen. Neuro-
logisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuvan 
työryhmän tuella pyritään löytämään ratkaisukeinoja 
arkipäivän ongelmatilanteisiin. Tavoitteena on jakaa 
tietoa sairaudesta, helpottaa ja tukea työ- ja arki-
elämässä selviytymistä, ohjata kuntoutujaa ymmär-
tämään sairauteen liittyviä toimintakyvyn rajoitteita, 
auttaa tunnistamaan voimavaroja ja saavuttamaan 
kompensoivia keinoja sekä ohjata ja motivoida itse-
hoitoon. Kurssilla pääsee myös hyödyntämään ryh-
män antamaa vertaistukea.

Kurssit toteutetaan kahdessa (10 + 5 vrk) osassa, 
joista jälkimmäiseen kuuluu läheisen osuus. 

JAKSON SISÄLTÖ

• neurologin, kuntoutussosiaalityöntekijän, 
erikoissairaanhoitajan, fysioterapeutin, toiminta- 
terapeutin ja uroterapeutin yksilölliset tapaamiset

• neurologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, 
ravitsemusterapeutin, uroterapeutin, seksuaali- 
neuvojan ja psykologin ryhmätapaamisia

• ryhmämuotoista liikuntaa ja monipuolista 
vapaa-ajantoimintaa.

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammatti-
taitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.

KURSSIT 2019

70253     työssä käyville, töihin palaaville,
   kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
   28.1.–6.2.2019 ja 5.8.–9.8.2019 
   läheisen osuus 7.8.–9.8.2019

70254     poissa työelämästä oleville
   8.4.–17.4.2019 ja 23.9.–27.9.2019 
   läheisen osuus 25.9.–27.9.2019

Ota yhteyttä! 
kuntoutussihteerit 
040 133 7010 tai 040 133 7009 
mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi

MS-tautia 
sairastaville 
kuntoutuskursseja

HAKU 
Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132 (har-
kinnanvarainen) tai KU 104 (vaativa lääkinnällinen). 
Liitteeksi tarvitaan viimeisen vuoden aikana tehty lää-
kärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma, jossa on 
suositus kurssille osallistumisesta (harkinnanvarainen) 
tai julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuun-
nitelma (vaativa lääkinnällinen). Hakemukset palaute-
taan liitteineen Kelan paikallistoimistoon.

kuntoutuskeskus.fi 8/2018


