
JÄSENTIEDOTE

KEVÄTTÄ RINNASSA

Talvi on väistymässä. Maaliskuussa mieleni
valtasi hetkellisesti tunne siitä, että pimeästä
koronakaudesta ollaan selvitty, katseen voi
suunnata eteenpäin, kevääseen. Itselleni varmoja
kevään merkkejä ovat talitintin laulut, pölyn haju
eteisessä, auringon paljastamat likaiset ikkunat,
siivousvimma, terassikahvit, Aurajokilenkit,
työkiireet ja tulppaanit. Yksi varma kevään merkki
on lisäksi MS-hoitajat ry:n vuosikokous - se tulee
varmuudella joka vuosi maalis-huhtikuussa ja tuo
tullessaan uuden kauden ja toiminnan, uusia
ideoita sekä uusia ihmisiä, verkostoa. 

Maaliskuun jäsentiedotteessa tietoa yhdistyksen
vuosikokouksesta, päivitetyistä toimintaohjeista ja  
tulevista koulutuksista. 

Titityy!

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.
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TULEVAT KOULUTUKSET 2021

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

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

22.4.2021 klo 15.30-17.30
MS-hoitajakoulutuswebinaari, järjestäjätahona
Roche, aihe: MS ja korona sekä lääkehoitoon
sitoutuminen

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.
Koulutuksen aihe: Suoliston mikrobisto ja MS-tauti.

19.11.2021 Syysopintopäivän Pre-symposium
(Huom. Perjantai). Järjestäjätahona Novartis.

20.11.2021 Syysopintopäivä (Huom. Lauantai).

TERVETULOA MUKAAN!

TAVATAAN MS-ASEMALLA!

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.

www.ms-asema.fi

FACEBOOK JA INSTAGRAM

Seuraa meitä: @mshoitajat ja tiedät
ajantasaiset kuulumisemme
ensimmäisten joukossa.

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


YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

2021

Suomen MS-hoitajat ry:n vuosikokous
järjestetään lauantaina 24.4. klo 11.00 alkaen.
Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten
vuoksi vuosikokous järjestetään etäyhteyksin
Teams-verkko-ohjelman välityksellä.

 Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat: tilinpäätös 2020,  talousarvio vuodelle
2021, vuoden 2020 toimintakertomus ja vuoden
2021  toimintasuunnitelma. Kokouksessa  valitaan
hallituksen jäsenet ja varajäsenet  erovuoroisten
tilalle. 

Hallituksen ulkopuoliset kokoukseen halukkaat
jäsenet pääsevät osallistumaan
vuosikokoukseen ilmoittautumalla jäsensihteeri
Kirsi Tavastille maanantaihin 19.4. mennessä
sähköpostitse kirsi.tavasti@ms-hoitajat.fi.

Osallistujille toimitetaan Teams-kokouskutsu.
Vuosikokouksen materiaali toimitetaan kaikille
kokoukseen osallistuville sähköisesti ennen
kokouksen alkua. 
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TERVETULOA MUKAAN!

TOIMINTAOHJEET PÄIVITETTY

Yhdistyksen laatimat toimintaohjeet MS-tautiin
sairastuneen ja lääkehoidon ohjaukseen on
päivitetty maaliskuun alussa. Olemme
päivittäneet myös lääkehoidon taulukon.

Löydät toimintaohjeet kätevimmin
verkkosivuiltamme:

www.ms-hoitajat.net/toimintaohje

AIVOPANKKI TARJOAA TIETOA

AIVOTERVEYDESTÄ

BIOGEN on lanseeranut uuden verkkosivuston
aivoterveydstä kiinnostuneille. Aivopankki-
sivusto tarjoaa mm. monipuolista
asiantuntijasisältöä aivoterveydestä, vinkkejä
aivojen hyvinvointiin, aivoterveystestin ja
mielenkiintoisia podcasteja.

Tutustu Aivopankkiin ja vinkkaa siitä
asiakkaillessi/potilaillesi:

www.aivopankki.fi


