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Skool!

Puheenjohtajan tervehdys

On aika kohottaa maljat: Suomen 
MS-hoitajat on 20-vuotias! 
Juhlavuosi on täynnä 

näkyvyyttä, asiantuntijakoulutuksia, 
yhdistysuudistuksia ja ennen kaikkea 
sellaista pientä pöhinää, josta saamme 
nauttia koko vuoden ajan. 

Kevät tulee kohisten, ja siksi onkin 
aika allakoida tulevia koulutuksia ja 
ennen kaikkea merkitä punaisella 
ympyrällä marraskuun pre-symposium 
ja syysopintopäivä, jolloin pöhinä on 
parhaimmillaan.

Tässä jäsenkirjeessä asiaa juhlavuoden 
koulutuksista, uudistuksista ja 
muun muassa maaliskuisesta 
vuosikokouksesta – olethan mukana?

Minna Salakari
puheenjohtaja
Suomen MS-hoitajat ry

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

Jäsenpostissamme on ollut ongelmia, 
jotka on nyt korjattu.

Tarkistathan, että saat postia, jossa 
lähettäjänä on no-reply@tietotoimisto.fi
ja otsikkokentässä maininta
Suomen MS-hoitajat ry.

HUOM!

23.-24.3.2018 MS-hoitotyön ammattilaisille tarkoitettu koulutus    
   Koulutuspaikka Hotelli Scandic Simonkenttä, Helsinki. 
   Järjestäjätahona Roche. 
   Koulutusohjelma  ja ilmoittautuminen www.lyyti.in/MSHoitajat 
   HUOM! Koulutuksen yhteydessä järjestetään Suomen MS-hoitajat ry:n  
   vuosikokous lauantaina 24.3. alkaen klo 13.30
24.3.2018  MS-hoitajat ry:n vuosikokous
 4.-5.5.2018  MS-potilaan lääke- ja omahoidon ohjaus - mitä ja miten?
   MS-hoitotyön ammattilaisille tarkoitettu koulutus. Järjestäjätahona 
   Merck. Jäsenet kutsutaan mukaan koulutukseen alkukevään 2018 aikana.  
   Save the date -kutsu osoitteessa www.ms-hoitajat.net/fi/Koulutus
24.-25.8.2018 MS-hoitotyön ammattilaisille tarkoitettu koulutus 
   Järjestäjätahona Genzyme.

28.-29.9.2018 MS-hoitotyön ammattilaisille tarkoitettu koulutus
   Järjestäjätahona Teva.

22.11.2018   Pre-Symposium ja 20-vuotisjuhlavuoden ohjelmallinen illallinen
   (yhteistyötahona Merck)

23.11.2018  Syysopintopäivä Allergiatalo, Helsinki

KAMPPISTA JATKETAAN EDELLEEN!
Kaikki uudet jäsenet ja heidät 
rekrytoineet saavat elokuvalipun 
liittymislahjaksi! Jatketaan siis 
toimintamme markkinointia ja 
edukasta jäsenhintaamme (15 e/vuosi).

KAMPPIS – Jäsenkampanja

Päivämäärä muistiin

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

https://www.lyyti.in/MSHoitajat
http://www.ms-hoitajat.net
http://www.ms-hoitajat.net/fi/Koulutus
http://www.ms-hoitajat.net


Suomen MS-hoitajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Helsingissä
Rochen koulutustilaisuuden jälkeen.

Aika:  Lauantai 24.3.2018, alkaen klo 13.30
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: tilinpäätös 2017, 
talousarvio vuodelle 2018, vuoden 2017 toimintakertomus ja vuoden 2018 
toimintasuunnitelma.

Tärkeänä asia vuosikokouksessa on hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 
erovuoroisten tilalle.

Toivomme mahdollisimman paljon osallistujia ja jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita myös 
hallitustyöskentelystä – muutamia paikkoja kutsuvasti avoinna aktiivisille, innovatiivisille 
ammattilaisille.

Yhdistyksen
vuosikokous

Suomen MS-hoitajat ry viet-
tää 20-vuotisjuhlavuottaan 
tänä vuonna. Juhlavuoden 

kunniaksi tarjolla on monenlaista 
ohjelmaa, runsaasti koulutuksia 
ja jäsenetuja. Verkkosivumme 
uudistuvat alkukevään aikana. 
Tiedotamme uudistuksesta 
jäsenpostissa, verkkosivuilla ja 
sosiaalisessa mediassa.

Olethan huomannut uuden juh-
lailmeemme juhlavuoden logoi-
neen? Tämän kirjeen yhteydessä 
saat uuden pienen jäsenlahjam-
me, avainkaulanauhan, jota voit 
käyttää työavaimesi/-kulkukort-
tisi pidikkeenä. Tunnustaa yl-
peästi olevasi yksi meistä, sydän 
mukana.

20-VUOTISJUHLAVUOSI ON ALKANUT!
Syysopintopäivä ja sitä edeltävä 
pre-symposium tullaan järjes-
tämään tuttuun tapaan marras-
kuussa. Pre-symposiumin yhtey-
dessä juhlistamme 20-vutiasta 
yhdistystä ohjelmallisen illallisen 
merkeissä. Toivottavasti pääset 
mukaan! 

Syysopintopäivässä huomi-
oimme jälleen jäsenistöltämme 
saamamme palautteen ja asi-
antuntijatoiveet ohjelmaa koo-
tessamme. Syysopintopäivän 
aikana julkistamme myös juhla-
vuoden julkaisun.
 
Tästä tulee hieno vuosi!

JUHLAVUODEN 
LOGO

YHDISTYKSEN 
UUSI LOGO



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!

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

ELÄMÄSSÄ.-BLOGI:
WWW.TÄSSÄELÄMÄSSÄ.FI
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