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Valoa!
Vihdoin on kevät, kohta jo kesä. Valoa riittää ja
sitä myötä myös intoa ja energiaa! Iloinen asia
on myös 31.5. avautuva MS-ASEMA – tiedotteen
mukana saat MS-ASEMAN pikkukortin. Niitä
sopii ihailla kevään valossa.
Tässä jäsentiedotteessa ajankohtaista tietoa
yhdistystoiminnasta ja MS-ASEMASTA sekä
uudesta hallituksesta. Tiedotteessa myös uuden
puheenjohtajan pikatervehdys!

HUOM! Jäsenpostissamme on ollut
ongelmia, jotka on nyt korjattu.
Tarkistathan, että saat postia, jossa
lähettäjänä on no-reply@tietotoimisto.fi ja
otsikkokentässä maininta Suomen MShoitajat ry.

KAMPPIS- Jäsenkampanja
KAMPPISTA jatketaan edelleen! Kaikki uudet jäsenet ja
heidät rekrytoineet saavat elokuvalipun liittymislahjaksi!
Jatketaan siis toimintamme markkinointia ja edukasta
jäsenhintaamme.

Kiitämme lämpimästi Maskun neurologista
kuntoutuskeskusta postitustuesta.

Allakoi jo nyt!
Hoitajakoulutus 25.–26.8.2017 Helsinki, Hotelli Clarion,
järjestäjänä yhteistyötahomme Genzyme. Koulutuksesta
lisää kevään aikana, seuraa jäsenpostiamme!

Jäsenasiat
Jäsenasioissa palvelee jäsensihteeri Outi Jöns,
e-mail: outi.jons@ms-hoitajat.fi
Jäsenetumme meikkipussukka, koulutusedut,
leffalippu ja AVAIN-lehden vuosikerta saattavat
houkuttaa liittymään jäseneksi – markkinoi
yhdistystoimintaa ilolla eteenpäin!

SYYSOPINTOPÄIVÄ 24.11.2017 Syysopintopäivä pe
24.11.2016 klo. 8.30–15.00. Pääteemana ”Tukenasi”.
Koulutusohjelma liitteenä tässä jäsenkirjeessä. Ohjelma
tarkentuu kevään aikana.
PRE-SYMPOSIUM 24.11.2016 Syysopintopäivän
perinteisen ”pre-sympparin” järjestäjää tänä vuonna
Roche. Pre-symposiumin ohjelma julkaistaan
myöhemmin.
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Terveiset MS-ASEMALTA!
MS-ASEMA -verkkoympäristö avataan käyttöön
31.5.2017 kansainvälisenä MS-päivänä Helsingissä.

Yhdistyksen uusi hallitus
Puheenjohtaja
Minna Salakari, Turku
minna.salakari@ms-hoitajat.fi
Sihteeri ja rahastonhoitaja
Eija Luoto, Turku
eija.luoto@ms-hoitajat.fi
Jäsensihteeri
Outi Jöns, Helsinki
outi.jons@ms-hoitajat.fi

MS-ASEMAAN kannattaa tutustua ja laittaa
yhdistyksellemme postia, mikäli huomaat asemalla
jotain sellaista, joka vaatii kehittämistä – otamme
ilolla vastaan kehittämisajatuksia ja – ehdotuksia.
Voit myös laittaa palautetta siitä, mikä toimii hyvin
ja mistä osioista on apua esimerkiksi omaan
työhösi! Mitä potilaasi kommentoivat?
MS-ASEMA tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa sekä
MS-tautia sairastaville, heidän läheisilleen ja
hoitajilleen. Asemaa päivitetään säännöllisesti.
Postin mukana saat aseman matkalippuja – voit
vielä työyhteisöösi muutaman. Syysopintopäivillä
näitä on myös jaossa. Asemalla tavataan!

Verkkovastaava
Jukka Juvankoski, Helsinki
jukka.juvankoski@ms-hoitajat.fi
Markkinointivastaava
Ulla Kokkonen, Kuopio
ulla.kokkonen@ms-hoitajat.fi
Hallituksen jäsen
Aija Kallio, Jyväskylä
aija.kallio@ms-hoitajat.fi
Hallituksen jäsen
Jan Holmberg
jan.holmberg@ms-hoitajat.fi
Varajäsenet
Riitta Brotherus, Oulu
Pirkko Asikainen, Mikkeli
Kirsi Tavasti, Kuopio
Anna Pasanen, Helsinki
Tiina Munkki, Turku
Kaija Vuollo, Oulu
(email: etunimi.sukunimi@ms-hoitajat.fi)

Puheenjohtajan pikatervehdys
Kiitän luottamuksesta. Olen innokas ja valmiina
uusiin haasteisiin yhdistystoiminnan saralla.
Toivon, että jaat ajatuksiasi ja ideoit kanssamme.
Uutena puheenjohtajana visioni on, että
tarjoamme sellaisia palveluita ja koulutuksia,
joista on jäsenistöllemme hyötyä, joita toivotaan
ja koetaan tarvittavan. Olisi hienoa, jos saisimme
kasvatettua jäsenistöämme ja pitämään heidän
mielenkiintoaan yllä. Tämän kaiken
toteutumiseksi tarvitsemme teitä kaikkia!
Muista, olet tärkeä
Minna Salakari
Puheenjohtaja

*

Suomen MS-hoitajat ry:n
toiminnan tarkoituksena on:
- koota MS-potilaita kohtaavat
hoitotyön ammattilaiset
yhteiseen toimintaan
- edistää MS-hoitotyön tasoa
- kehittää MS-potilaiden hoitoa
ja kuntoutusta.

Olemme verkossa!
Vieraile sivuillamme
www.ms-hoitajat.net
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