
JÄSENTIEDOTE

KEVÄINEN TERVEHDYS!

On jälleen toukokuu. Alkuvuosi on mennyt
nopeasti, ja pian edessä siintää toivottavasti
aurinkoinen ja lämmin kesä. 

Edessä on myös vilkas koulutuskevät ja -syksy.
Tarjoamme yhteistyötahojemme kanssa
erinomaisia koulutuskokonaisuuksia
jäsenillemme. Erityisen innoissamme olemme
nyt julkistettavasta kuluvan vuoden uudesta
teemasta: MS-taudista ja luustoterveydestä.

Tässä jäsentiedotteessa kerromme mm.
koulutustarjonnastamme, vuositeemastamme ja
uudesta hallituksestamme!

Toukoterveisin

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 2022

12.5. ja 19.5. 2022
MS-hoitajakoulutus järjestäjänä Roche.
Etäkoulutus. Koulutuksen aihe ja ohjeet
ilmoittautumiseen on julkaistu verkkosivuillamme.

30.5.2022
Maailman MS-päivän koulutus, järjestäjänä
Biogen. Koulutuksen aihe ja ohjeet
ilmoittautumiseen on julkaistu verkkosivuillamme.

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!

VUODEN KOULUTUSTEEMA:

MS-TAUTI JA LUUSTOTERVEYS

Yhdistyksen tämän vuoden kantavana teemana
jon MS ja luustoterveys. 

Laatimamme kirjallisuuskatsauksen mukaan 
MS-tautia sairastavilla on alhaisempi luun
mineraalitiheys ja suurempi osteoporoosin
esiintyvyys verrattuna saman ikäisiin ja
sukupuolisiin henkilöihin, joilla ei ole MS-tautia.

Tämä osoittaa, että hoitotyön ammattilaisen on
tärkeää käsitellä luuston terveyttä osana
kattavaa MS-taudin potilas- ja omahoidon
ohjausta.

Yhteistyötahomme Sanofi työstää kanssamme
Lujaa tekoa - luuston hyvinvointivinkit MS-
hoitajalle ja MS-tautia sairastavalle -
materiaaleja.



Suomen MS-hoitajat ry:n vuosikokous
järjestettiin lauantaina 26.3. Vuosikokouksessa
valittiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle.

HALLITUKSEN KOKOONPANO:

Puheenjohtaja 
Minna Salakari

Varapuheenjohtaja
Ulla Kokkonen

Sihteeri
Petra Pulkki

Jäsensihteeri
Maaria Vallinheimo

Rahastonhoitaja
Aija Kallio

Verkkovastaava
Jan Holmberg

Jäsen 
Kirsi Tavasti

Varajäsenet: Marianne Nylund, Tiina Munkki,
Tuula Ala-aho, Tiina Elo ja Katja Oinas
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YHDISTYKSEN UUSI HALLITUS

2022

J O U L U A !Seuraa meitä: @mshoitajat ja tiedät
ajantasaiset kuulumisemme
ensimmäisten joukossa.

FACEBOOK JA INSTAGRAM

JÄSENMAKSU ON

LÄHETETTY SÄHKÖISESTI

Yhdistyksen jäsenmaksu on lähetetty kaikille
jäsenille sähköpostitse. Jäsenmaksun
maksamalla olet tukemassa tärkeää työtä ja
kehittämässä MS-potilaiden hyvää hoitoa.
Samalla saat ensimmäisenä tietoa
ajankohtaisista koulutuksista!

Pysy kuulolla ja jäsenenä, sillä lisäämme
lähiaikoina uusia jäsenetuuksia ja -alennuksia.
Voit vinkata jäsenyydestä myös työtovereillesi.

Muistathan, että yritykset voivat liittyä
yhdistykseen kannatusjäseninä!
.

https://www.facebook.com/mshoitajat/

