
JÄSENTIEDOTE

UUSI TOIMINTAVUOSI KÄYNNISTYI

Hyvää alkanutta vuotta kaikille! 

Uusi vuosi toi tullessaan uusia tuulia
yhdistystoimintaan: vuositeemamme
tarkoituksena on nostaa MS-hoitajuutta ja
hoitotyön osaamista esiin. Tänä vuonna
keskiössä olette siis te, hoitotyön asiantuntijat. 

Tässä jäsentiedotteessa kerromme vuoden
koulutustarjonnasta, jäsenpalveluistamme sekä
vuositeemastamme. Jäsentiedotteessa 
 kutsumme teidät vuosikokoukseen, joka
järjestetään huhtikuussa.

 
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 
Koulutus neurologisille hoitajille,
järjestäjätahona Merck ja Lundbeck.
Scandic Simonkenttä, Helsinki. 
21.4. klo 17-21.30 aiheena MS-tauti, 
22.4. klo 9-13 aiheena migreeni.  
Save the date -kutsuun ja ilmoittautumiseen
pääset verkkosivuiltamme. 

Toukokuu 2023
MS-hoitajakoulutus, Roche. Lisätietoa
koulutuksesta maaliskuussa.

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

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

Yhdistyksen tämän vuoden kantavana
teemana on MS-hoitaja suomalaisessa
hoitotyössä. Tarkoituksena on nostaa esiin
MS-hoitajuutta ja hoitajien monipuolista
osaamista.

Teema käynnistetään maaliskuussa alkavalla
kehittämisprojektilla, jonka tarkoitus on
selvittää MS-hoitajan tehtävänkuvaa
kliinisessä hoitotyössä. 

Kehittämisprojektin tavoitteena on kuvata
laadullisin tutkimusmenetelmin MS-hoitajan
arkinen kliininen työ suomalaisessa
terveydenhuollossa.

Tulemme rekrytoimaan jäsenistöämme
tutkimukseen, jonka tuloksia esitetään vuoden
loppupuolella, mm. syysopintopäivässä.
Teemaa nostetaan esiin myös koulutus-
ohjelmassa.

YHDISTYKSEN VUODEN "TEEMA"

NOSTAA MS-HOITAJAT ESIIN

https://www.ms-hoitajat.net/_files/ugd/87253b_03ce95d7ecee4732963fdca8431e5c64.pdf
https://www.ms-hoitajat.net/_files/ugd/87253b_03ce95d7ecee4732963fdca8431e5c64.pdf
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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

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

FACEBOOK JA INSTAGRAM

POTILASOHJAUS-

MATERIAALIA MS-ASEMALLA
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 
22.4.2023 klo 13.30 alkaen Helsingissä, hotelli
Scandic Simonkentässä. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat: tilinpäätös 2022, talousarvio vuodelle
2023, vuoden 2022 toimintakertomus ja vuoden
2023 toimintasuunnitelma. Kokouksessa valitaan
tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet
erovuoroisten tilalle.

Vuosikokouksen materiaali toimitetaan kaikille
kokoukseen osallistuville paikan päällä.

Toivotamme jäsenistömme lämpimästi
tervetulleeksi!

Yhdistyksen viime 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. 

Klikkaa mukaan:

www.ms-asema.fi

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

