
JÄSENTIEDOTE

JOULU ON TAAS!

Vuosi on lopuillaan, ja pian vietetään jo joulua.
Aika rientää! Haluamme kiittää kuluneesta
vuodesta ja toivomme, että olet mukanamme
seuraavankin vuoden. 

Tässä jäsentiedotteessa kerromme uusista
materiaaleistamme, syysopintopäivän
koulutuspalautteesta, jäsenpalveluistamme sekä
tulevista koulutuksista. 

Lumiset oksat vihreän puun,
kimmeltää valossa jouluisen kuun.
Katsoen tähtien hopeista nauhaa,
toivotan jouluusi lämpöä, rauhaa.
 
Minna Salakari, puheenjohtaja

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

Yhdistyksen uutena jäsensihteerinä toimii
Maaria Vallinheimo, joka palvelee teitä
kaikissa jäsenasioissa. Maariaan saat yhteyden
sähköpostitse: 

maaria.vallinheimo@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 2023

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

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

TERVETULOA MUKAAN!

21.-22.4.2023
MS-hoitajakoulutus, Merck

Toukokuu 2023
MS-hoitajakoulutus, Roche

30.5.2023
Maailman MS-päivän koulutus, Biogen

1.-2.9.2023
MS-hoitotyön koulutus, Sanofi

16.11.2023
Syysopintopäivän pre-symposium, Merck

17.11.2023
Syysopintopäivä 2023

HETKI UNELMILLE NYT

ÄÄNIKIRJANA

Tässä tiiseri ensi vuoden koulutuksiin.
Koulutusohjelmiin, lisätietoihin ja ilmoittautumis-
linkkeihin voit klikata verkkosivuiltamme! 

Hetki unelmille – elämää MS-taudin kanssa -kirja
on saatavana myös äänikirjana. Äänikirja on
tuotettu yhteistyössä Sanofi Oy:n kanssa.

Äänikirja on saatavana maksutta mm.
Spotifyssa! Kirjan lukevat äänikirjakonkarit
Sanna Majuri ja Unto Nuora.

Hetki unelmille -äänikirjan tarkoitus on auttaa
ymmärtämään syvemmin, sopeutumaan
paremmin ja näkemään toisen ihmisen hänen
sairauksistaan huolimatta. 

Äänikirja kertoo nimensä mukaisesti niistä
hetkistä, jolloin ihmiset antautuvat unelmoimaan.
Ne ovat kuulluissa tarinoissa arkisia, juhlavia,
erityisiä, pieniä, suuria, koskettavia ja
havahduttavia.

https://open.spotify.com/episode/2d6fz2rnCnbIsjUygSJVFA?fbclid=IwAR0n5yiztJL4UTpfCrzPpIYZAn8vHY3m60UBIjvMyGvuYV0s7vOlkEXr9nM
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SYYSOPINTOPÄIVÄN PALAUTE

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

FACEBOOK JA INSTAGRAM

LUUSTOTERVEYS-

MATERIAALI MS-ASEMALLAMarraskuisessa syyopintopäivässä keskityimme
mm. luustoterveyteen, lääkehoitoon
sitoutumiseen, MS-tautiin ja migreeniin sekä 
MS-tautiin ja masennukseen. 

Keräsimme koulutuspalautteen, jonka mukaan
onnistuimme tänäkin vuonna erinomaisen hyvin
niin aiheiden, asiantuntijoiden kuin järjestelyjenkin
suhteen. Palautekooste alla.

Yhdistyksen tämän vuoden kantavana teemana
oli MS ja luustoterveys. MS-tautia sairastavilla
on alhaisempi luun mineraalitiheys ja suurempi
osteoporoosin esiintyvyys verrattuna saman
ikäisiin ja sukupuolisiin henkilöihin, joilla ei ole
MS-tautia.

Kokosimme hoitotyön ammattilaisille luuston
terveyden edistämisen materiaalit  
MS-ASEMALLE. 

Avoimessa palautteessa toivoimme ruusuja ja
risuja. Osallistujien mukaan olimme koonneet
hyvän ja monipuolisen ohjelman, saaneet
"huippuluennoijat" sekä onnistuneet erinomaisesti
järjestelyissä ja koulutuspaikan valinnassa.
Positiivinen ilmapiiri sai kiitosta.

Kehitettävää palautetta saimme seuraavista:
ohjelma koettiin "tiukaksi setiksi" ja lounas
heikkotasoiseksi. 

KIITOS, KUN OLIT MUKANA!

https://www.facebook.com/mshoitajat/
https://www.ms-asema.fi/
https://www.ms-asema.fi/

