
JÄSENTIEDOTE

ARKI ALKOI!

...ja se on monella tavalla mukavaa: syksyn
alkaminen tietää usein uusia alkuja ja monia
koulutusmahdollisuuksia. Palaamme
virkeinä työpöydän ääreen kesälomilta. 

Yhdistyssyksy on aktiivinen, ja voit lukea
koulutustarjonnastamme sekä Vuoden MS-
hoitajan tai Vuoden MS-hoitotyön teon
hausta ja palkitsemisesta tästä
jäsentiedotteesta.

Syysopintopäivän ohjelmakin on vihdoin
julkaistu -  olethan mukana maksuttomassa
etäkoulutuksessa?

Elokuisin 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 2021

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

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

7.10.2021
MS-hoitajakoulutus, järjestäjänä Biogen.
Etäkoulutus. Koulutuksen aihe: Suoliston mikrobisto
ja MS-tauti.

22.-23.10.2021
MS-hoitajakoulutus, järjestäjänä Sanofi. Koulutuksen
aihe: Elämänvoimaa - koulutus MS-hoitajille.
Koulutus järjestetään Sokos Hotel Presidentissä
Helsingissä. Etäosallistumismahdollisuus.

19.11.2021 
Valtakunnallinen syysopintopäivä
Valtakunnallinen syysopintopäivä järjestetään
etäkoulutuksena live-striimattuna Helsingistä. 
 Koulutus on maksuton jäsenillemme.
Pääsponsorina toimii Merck.

Lisätietoa syysopintopäivästä jäsentiedotteen
viimeisellä sivulla.

Koulutusohjelmiin ja ilmoittautumislinkkeihin
voit klikata verkkosivuiltamme!

TERVETULOA MUKAAN!

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

FACEBOOK JA INSTAGRAM

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

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


SYYSOPINTOPÄIVÄ 2021

Tiedätkö hoitajan, joka ansaitsisi tulla huomioiduksi
MS-hoitotyön osaamisen, kouluttamisen,
esiintymisen tai muiden ansioidensa ja
urakehityksensä perusteella? Tai tuleeko mieleesi
MS-hoitotyön liittyvä teko, joka on merkittävällä
tavalla "mullistanut" ja parantanut joko yksittäisen
asiakkaan tai potilaan hoitotyötä ja hyvinvointia tai
hoitotyön prosessia ja hoitoyksikön toimintaa?

Kerro meille oma ehdokkaasi toiseen tai molempiin
kategorioihin! Voittajan julkistaminen ja
palkitseminen tapahtuu 19.11. valtakunnallisessa
syysopintopäivässä. 

Ehdotukset perusteluineen voit lähettää
suoraan yhdistyksen hallitukselle
osoitteeseen hallitus@ms-hoitajat.fi
1.11.2020 mennessä.

Tämän vuoden syysopintopäivä järjestetään
hybridimalli-toteutuksella perjantaina 19.11. klo 9-
15. Koulutus lähetetään studiolta, johon ovat
kutsuttuina luennoijat, yhteistyötahot sekä
järjestäjätahon edustajia rajatusti. 

Koulutus on maksuton kaikille yhdistyksen
jäsenille. Ilmottautuminen koulutukseen tapahtuu
sähköisesti verkkosivuiltamme! Ilmoittautuneille
lähetetään sähköinen luentotiivistelmäkirja ja
eväspakettilahjakortti.

Koulutusohjelma:

9.00 Tervetuloa /  puheenjohtaja Minna Salakari 
9.05 MS-taudin lääkehoidon kulmakivet / neurologi
Juha-Pekka Erälinna
10.00 Päihteidenkäytön kartoitus hoitajavastaanotolla /
asiantuntija, sairaanhoitaja (YAMK), Jan Holmberg 
10.45 Yhteistyötahojen puheenvuorot 
11.00 Lounastauko 
12.00 Merckin puheenvuoro / Nina Laakko 
12.15 Koronavirus ja aivot - mitä tiedämme nyt? /
neurologi, long-covid-asiantuntija Sini Laakso, HUS
13.00 Yhteistyötahojen puheenvuorot 
13.10 Miten hoitotyön ammattilainen voi huolehtia
jaksamisestaan? / psykologi ja ravitsemusterapeutti
Siniriikka Männistö 
14.00 Biobreikki ja mainostauko 
14.15 Toimiva etävastaanotto ja potilaan haastattelu
etänä / etävastaanottotoiminnan asiantuntija,
sairaanhoitaja (YAMK) Mira Viden, Video Visit 
14.45 Vuoden MS-hoitajan tai MS-hoitotyön teon 
 palkitseminen 
15.00 Päivän päätös
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EHDOTA VUODEN MS-HOITAJAA

TAI MS-HOITOTYÖN TEKOA! 


