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JÄSENTIEDOTE

TOIMINNAN VUOSI 2020

JÄSENPALVELUT

Vuosi vaihtui ja tahti kiihtyi, todettiin hallituksen
kokouksessa helmikuun alussa. Minua hymyilytti.
Mietin mielessäni, että olemme tehneet selkeästi jotain
oikein, koska olemme haluttu yhteistyö- ja
asiantuntijataho. Tieto-taitoamme arvostetaan, ja
kokemus käytännön hoitotyöstä kiinnostaa. Meitä
pidetään innovatiivisena porukkana!

Yhdistyksen jäsensihteerinä toimii Kirsi Tavasti,
joka palvelee teitä kaikissa jäsenasioissa. Kirsiin
saat yhteyden sähköpostitse:

Toivon, että toiminnan vuosi 2020 tuo mukanaan
ainakin seuraavat mieltäni kutkuttavat asiat:
jäsenmäärän kasvu
kansainvälinen näkyvyys - olemme mukana RIMSkonferenssissa kesäkuussa!
kansallisen verkostoyhteistyön käynnistäminen
muiden järjestöjen kanssa.
Tässä jäsentiedotteessa tietoa mm. vuoden
koulutuksista, yhdistyksen vuosikokouksesta,
jäsenkampanjasta ja RIMS-konferenssista.
Sydän mukana
Minna Salakari, puheenjohtaja

ETUNIMI.SUKUNIMI@MS-HOITAJAT.FI

kirsi.tavasti@ms-hoitajat.fi
Jäsenetumme (koulutusedut, 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 2020

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

20.-21.3.2020
MS-hoitajakoulutus, Helsinki. Koulutusohjelma
ja ilmoittautumisohjeet julkaistu
verkkosivuillamme. Järjestäjätahona Merck.

Suomen MS-hoitajat ry:n sääntömääräinen
vuosikokous järjestetään Helsingissä lauantaina
21.3.2020 klo 13.00 heti Merckin
koulutustilaisuuden jälkeen.

28.5.2020
Maailman MS-päivän hoitajakoulutus, Turku.
Etäyhteysmahdollisuus valtakunnallisesti.
Koulutusteema ja -ohjelma julkaistaan alkuvuonna
2020. Järjestäjätahona Biogen.

Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu
9, 00100 Helsinki

4.-5.9.2020
MS-hoitajakoulutus, Helsinki. Koulutusteema ja ohjelma julkaistaan keväällä 2020. Järjestäjätahona Sanofi Genzyme.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat: tilinpäätös 2019, talousarvio vuodelle
2020, vuoden 2019 toimintakertomus ja vuoden
2020 toimintasuunnitelma. Vuosikokouksessa
valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle.

2.-3.10.2020
MS-hoitajakoulutus, Helsinki. Koulutusteema ja ohjelma julkaistaan keväällä 2020.
Järjestäjätahona Roche.

Toivomme mukaan jäseniä, jotka ovat
kiinnostuneita myös hallitustyöskentelystä –
muutamia paikkoja on kutsuvasti avoinna
aktiivisille, innovatiivisille ammattilaisille!

20.11.2020 Syysopintopäivän Pre-symposium
(Huom. Perjantai). Järjestäjätahona Novartis.
21.11.2020 Syysopintopäivä (Huom. Lauantai).
Syysopintopäivän ja pre-symposiumin tiedot
päivittyvät kevään aikana.

TERVETULOA MUKAAN!

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

FACEBOOK JA INSTAGRAM

JÄSENKAMPANJA ALKAA!

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

Helmikuisen ystävänpäivän kunniaksi
käynnistämme jäsenkampanjan, jossa sekä uuden
jäsenen rekrytoinut että uusi jäsen saavat yhden
leffalipun muiden jäsenlahjojen lisäksi!

HUOM!
Olisiko sinulla kiinnostusta kertoa työstäsi tai / ja
tuoda esiin työtiimiäsi MS-hoitajat ry:n sosiaalisen
median kanavissa (Facebook ja Instagram)?
Otamme mieluusti vastaan kuvia ja saatetekstejä!
Lisätietoja ja kuvalähetykset:
minna.salakari@ms-hoitajat.fi

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
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Jäsenkampanja on voimassa huhtikuun loppuun.
Lisätietoja kamppiksesta ja jäseneksi liittymisestä
löydät verkkosivuiltamme:

www.ms-hoitajat.net/jsenasiat

RIMS-KONFERENSSI 2020
Tämän vuoden RIMS-konferenssi järjestetään
Leuvenissa, Belgiassa 4.-6.6.
Konferenssin pääteemana on ”Yhteistyö ja
osallistuminen henkilökohtaiseen kuntoutukseen”.
Teema painottuu neljään osa-alueeseen:
kehittyvät kuntoutuksen tutkimusmenetelmät,
hoitoon sitoutuminen, tiedosta käytännön työhön ja
synergioiden luominen käytännön työn ja
tutkimuksen optimoimiseksi.
Suomen MS-hoitajat ry osallistuu konferenssiin
kahdella posteriesityksellä "Tiedosta käytännön
työhön" -osa-alueella. Tarkoituksena on esitellä
Näkymätön MS -potilasohjausmateriaali ja sen
tuottamisprosessi.

