
JÄSENTIEDOTE

UUSI VUOSI, UUDET KUJEET?

20-vuotisjuhlavuonna saimme paljon 
aikaan: olemme uusineet verkkosivumme, 
lisänneet näkyvyyttämme mm. somessa ja 
kouluttaneet jäsenistöämme enemmän kuin 
koskaan ennen –  ja julkaisseet kirjan. 
Takana on oikea unelmien vuosi.

1 / 2 0 1 9

 
ETUNIMI.SUKUNIMI@MS-HOITAJAT.FI          WWW.MS-HOITAJAT.NET
 

21. toimintavuotenamme MS-ASEMAA 
uudistetaan ja yhteistyötahojen koulutuksia 
järjestetään runsaasti. Marraskuussa 
tapaamme toivottavasti syysopinto-
päivässä, joka suunnitellaan tänäkin 
vuonna teidän toiveidenne perusteella.  
Näistä kaikista lisää jäsentiedotteessa.
 
Tästä tulee hyvä vuosi!
 
Minna Salakari
puheenjohtaja

JÄSENPALVELUT

Jäsenasioissa palvelee jäsensihteeri Tiina
Munkki, e-mail: tiina.munkki@ms-hoitajat.fi
 
Jäsenetumme (koulutusedut, AVAIN-
lehden vuosikerta sekä tyylikäs 
meikkipussukka ja avainkaulanauha) 
saattavat houkuttaa liittymään jäseneksi – 
markkinoi yhdistystoimintaa ilolla 
eteenpäin! Huom. Tammikuun ajan 
jäsenetuna uusille jäsenille Hetki 
unelmille -kirja!
 
Jäsenhintamme on 15 euroa/ vuosi.
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KOULUTUKSET 2019

Yhteistyötahojemme vuoden 2019 koulutusten teemat ja paikkatiedot sekä 
ilmoittautumisohjeet päivitetään heti niiden varmistuttua. 
 
Koulutuskalenterimme päivittyy säännöllisesti, seuraa verkkosivujamme 
www.ms-hoitajat.net

HETKI UNELMILLE...

20-vuotisjuhlavuonna julkaisimme Hetki 
unelmille - elämää MS-taudin kanssa -
kirjan. Kirjassa 12 MS-tautia sairastavaa 
kertoo elämästään ja unelmistaan 
avoimesti ja rohkeasti. Kaikki jäsenet saivat 
teoksen jäsenlahjana vuoden lopussa, ja 
tammikuussa 2019 toteutamme 
jäsenkampanjan, jossa yhtenä jäsenetuna 
tarjottaan sitä.
 
Kirjan ovat kirjoittaneet yhdistyksen 
hallituksen toimijat Jan Holmberg ja Minna 
Salakari Sanofi Genzymen tuella.
 
Kirjan voit hankkia omaksesi 
esimerkiksi verkkosivujemme kautta 
www.ms-hoitajat.net.

1.-2.2.2019
Neuroscience hoitajasymposium. Scandic 
Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki. 
Järjestäjätahona Novartis. Lisätietoja: 
sari.huhtala@novartis.com 
 
29.-30.3.2019
MS-hoitotyön koulutus, teemana MS ja 
raskaus. Helsinki, Scandic Simonkenttä. 
Järjestäjätahona Merck. 
 
29.5.2019 klo 12-15
Maailman MS-päivän koulutus, teemana MS, 
arki ja omahoito. Biomedicum, Faculty Club, 
Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki. 
Etäyhteysmahdollisuus. Järjestäjätahona 
Biogen. 
 
 

6.-7.9.2019
MS-hoitotyön koulutus, Helsinki. 
Järjestäjätahona Sanofi Genzyme.

21.11.2019
Pre-symposium. Syysopintopäivää edeltävä 
koulutusiltapäivä. Järjestäjätahona Roche. 

22.11.2019
Syysopintopäivä. Koulutusohjelma 
julkaistaan kevään 2019 aikana.



MS-ASEMA UUDISTUU!

FACEBOOK JA INSTAGRAM

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

Suomen MS-hoitajat ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous järjestetään Helsingissä 
lauantaina 30.3.2018 klo 13.30 alk. 
Merckin koulutuksen jälkeen. 
 
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, 
Simonkatu 9, 00100 Helsinki 
 
Vuosikokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat: tilinpäätös 2018, 
talousarvio vuodelle 2019, vuoden 2018 
toimintakertomus ja vuoden 2019 
toimintasuunnitelma. Vuosikokouksessa 
valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
erovuoroisten tilalle.
 
Toivomme mukaan jäseniä, jotka ovat 
kiinnostuneita myös hallitus-
työskentelystä – muutamia paikkoja on 
kutsuvasti avoinna aktiivisille, 
innovatiivisille ammattilaisille!

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

MS-ASEMA-omahoidon tukemiseen 
suunniteltu verkkosivusto uudistuu vuonna 
2019. Uudistuksen tarkoituksena on 
sivuston käytettävyyden parantaminen, 
sivustorakenteen selkeyttäminen ja 
visuaalisen ilmeen päivittäminen. Uusien 
sivujen on tarkoitus valmistua keväällä.
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