
JÄSENTIEDOTE

KIITOS TÄSTÄ VUODESTA!

Elämme jälleen joulukuuta, vuosi on mennyt
nopeasti. Haluan kiittää kaikkia jäseniämme
kuluneesta vuodesta - muista, olet tärkeä.

Yhdistysvuosi on ollut koronarajoituksista
huolimatta aktiivinen, mistä olemme iloisia.
Myös ensi vuosi näyttää monella tavalla
vilkkaalta ja kiinnostavalta. 

Tässä jäsentiedotteessa kerromme mm. ensi
vuoden koulutustarjonnastamme ja vuoden MS-
hoitajan valinnasta.

Rentouttavaa joulua!

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

2.2.2022 ja 16.2.2022 klo 15.15-17.00
Neuroscience-hoitajakoulutus, järjestäjänä
Novartis. Etäkoulutus. Aiheina mm. kroonistuva
kipu, migreenin omahoito, aivoterveys sekä
varhaisen tehokkaan hoidon merkitys MS-taudissa.
Lisätietoa tulossa!

25.-26.3.2022
MS-hoitajakoulutus, järjestäjänä Merck.
Koulutuksen aihe ja ohjeet ilmoittautumiseen
julkaistaan tammikuussa.

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

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

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

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

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

TERVETULOA MUKAAN!

FACEBOOK JA INSTAGRAM

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

17.11.2022 
Syysopintopäivän pre-symposium.
Järjestäjätahona Novartis

18.11.2022
Valtakunnallinen syysopintopäivä
Valtakunnallinen syysopintopäivä järjestetään
etäkoulutuksena live-striimattuna Helsingistä. 
 Koulutus on maksuton jäsenillemme. 

Koulutusohjelmiin, lisätietoihin ja ilmoittautumis-
linkkeihin voit klikata verkkosivuiltamme!

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


Vuoden MS-hoitajaksi 2021 valittiin Keski-
Pohjanmaan keskussairaalan sairaanhoitaja
Marianne Nylund. 

Marianne on pitkänlinjan neurologisen hoitotyön
osaaja. Hän on ammattitaitoaan säännöllisesti
päivittävä terveydenhuoltoalan ammattilainen,
joka esiintyy koko ammattikuntaa edustavalla
tavalla niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. 

Nylund työskentelee Keski-Pohjanmaan
keskussairaalan neurologian poliklinikalla. Hän
on mukana yhdistyksen toiminnassa ja toimii
aina potilaslähtöisesti. 

Marianne Nylundia ehdottivat vuoden MS-
hoitajaksi niin potilaat, kollegat kuin Suomen
MS-hoitajat ry:n jäsenistökin.
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VUODEN MS-HOITAJA 2021

Hyvää
J O U L U A !


