
JÄSENTIEDOTE

EDESSÄ VILKAS KOULUTUSVUOSI

Uusi vuosi, uudet kujeet. Olemme saaneet
nauttia pakkatalvesta ja kohta kurkimme jo
kevääseen. Edessä on vilkas koulutusvuosi, ja
tulemme tarjoamaan  yhteistyötahojemme
kanssa erinomaisia koulutuskokonaisuuksia
jäsenillemme.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään jälleen
maaliskuussa. Toivotamme teidät kaikki
tervetulleeksi etäyhteyksin pidettävään
kokoukseen!

Tässä jäsentiedotteessa kerromme mm.
koulutustarjonnastamme, uudesta bloggaajasta
ja vuosikokouksen ohjelmasta. 

Talvisin terveisin

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 2022

22.-23.4.2022 
Living with MS -hoitajakoulutus, järjestäjänä
Merck. Koulutuksen ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet verkkosivuiltamme!

12.5. ja 19.5. 2022
MS-hoitajakoulutus järjestäjänä Roche.
Etäkoulutus. Koulutuksen aihe ja ohjeet
ilmoittautumiseen julkaistaan alkukeväästä.

30.5.2022
Maailman MS-päivän koulutus, järjestäjänä
Biogen. Koulutuksen aihe ja ohjeet
ilmoittautumiseen julkaistaan alkukeväästä.

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

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

TERVETULOA MUKAAN!

2.-3.9.2022
MS-hoitajakoulutus, järjestäjänä Sanofi. 
 Koulutuksen aihe ja ohjeet ilmoittautumiseen
julkaistaan kevään aikana.

17.11.2022 
Syysopintopäivän pre-symposium.
Järjestäjätahona Novartis. Lisätietoa
koulutuksesta toukokuussa.

18.11.2022
Valtakunnallinen syysopintopäivä. Lisätietoa
koulutuksesta toukokuussa. 

Koulutusohjelmiin, lisätietoihin ja ilmoittautumis-
linkkeihin voit klikata verkkosivuiltamme!

Kevät Syksy



Suomen MS-hoitajat ry:n vuosikokous
järjestetään lauantaina 26.3. klo 13.00. Kokous
järjestetään etäyhteyksin Teams-ohjelman
välityksellä.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat: tilinpäätös 2021, talousarvio vuodelle
2022, vuoden 2021 toimintakertomus ja vuoden
2022 toimintasuunnitelma. Kokouksessa valitaan
tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle.

Hallituksen ulkopuoliset jäsenet pääsevät
osallistumaan vuosikokoukseen ilmoittautumalla
jäsensihteeri Kirsi Tavastille maanantaihin 21.3.
mennessä sähköpostitse
kirsi.tavasti@ms-hoitajat.fi.

Ilmoittauneille osallistujille toimitetaan
kokouskutsu. Vuosikokouksen materiaali
toimitetaan kaikille kokoukseen osallistuville
sähköisesti ennen kokouksen alkua.

Tervetuloa mukaan!
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YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

2022

Hyvää
J O U L U A !

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

FACEBOOK JA INSTAGRAM

UUSI BLOGGAAJA 

ELÄMÄSSÄ.-BLOGIIN

Yhdistyksen ylläpitämään Elämässä.-blogiin on
rekrytoitu uusi bloggaaja. Kirjoittajarinkiin liittyy
kokemusasiantuntija Päivi Kemell. 

Päivi sairastaa itse MS-tautia ja on kokenut
kirjoittaja. Hän on aiemmin kirjoittanut mm.
Novartiksen MS Elo -blogiin sekä Meidän perhe -
sivuston blogiin. 

"Rakastan kirjoittamista ja uskon, että saan
lukijat koukuttumaan juttuihini aivan tietynlaisella
koukulla - vertaispinnalla!" 

Päivi aloittaa kirjoittajapestissään maaliskuussa.

mailto:kirsi.tavasti@ms-hoitajat.fi
https://www.facebook.com/mshoitajat/

