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YHDISTYKSEN SÄHKÖPOSTIT

Jäsensihteeri:
outi.jons@ms-hoitajat.fi
Koulutusasiat:
minna.salakari@ms-hoitajat.fi

Syksyn terkut ja
koulutusherkut!
Kesä kului nopeasti niin kuin aina. Syksyn
valmistelut ovat käynnissä, niistä päällimmäisenä
syysopintopäivät marraskuussa. Toivon, että
tapaamme toive- ja tarveperusteisesti
suunnitellussa koulutuspäivässä 24.11.2017.
Tässä jäsentiedotteessa ajankohtaista tietoa
syksyn koulutuksesta ja tulevasta 20vuotisjuhlavuodesta.

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!

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 (15 euroa/vuosi).

Allakoi jo nyt!
SYYSOPINTOPÄIVÄ 24.11.2017 Syysopintopäivä pe
24.11.2016 klo. 8.30–15.00. Pääteemana ”Tukenasi”.
Koulutusohjelma liitteenä tässä jäsenkirjeessä.
PRE-SYMPOSIUM 23.11.2017 Syysopintopäivän
perinteisen ”pre-sympparin” järjestäjää tänä vuonna
Roche. Pre-symposiumin ohjelma julkaistaan
myöhemmin. Yhteistyötaho huolehtii koulutuskutsujen
lähettämisestä jäsenillemme.
Koulutuskalenterimme päivittyy syksyn aikana, seuraa
verkkosivujamme www.ms-hoitajat.net
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Syysopintopäivä 2017
Syysopintopäivä järjestetään 24.11.2017
Allergiatalolla, Helsingissä klo. 8.30–15.00
Tämän vuoden syysopintopäivän pääteemana on
”Tukenasi”.

20-vuotisjuhlavuotta
kohti!
Suomen MS-hoitajat ry viettää 20vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018. Vuoteen
ollaan suunnittelemassa paljon mukavaa
ohjelmaa.

Koulutus tarjoaa eväitä MS-tautia sairastavia
kohtaaville terveydenhuollon ja kuntoutuksen
ammattilaiselle sairauteen sopeutumiseen,
tiedonsaantiin ja vastasairastuneen tukemiseen
liittyen.
Lääketieteellisen luennon pitää neurologian
erikoislääkäri Sakari Simula aiheesta "MS ja
psyyke - tieto pelon taltuttajana".
Koulutusohjelmaan ja ilmoittautumiseen pääset
tästä: http://www.mshoitajat.net/datafiles/userfiles/Syysopintopäivä%
202017.pdf
Juhlavuotta juhlistetaan mm.:
Koulutus soveltuu monialaisesti
terveydenhuollon, kuntoutuksen ja sosiaalialan
ammattilaisille ja alan opiskelijoille.

-

uudella logolla ja juhlavuoden
erillisilmeellä
uudella markkinointi- ja
jäsenlahjamateriaalilla
juhlavuoden julkaisulla
Syysopintopäivää edeltävällä
ohjelmallisella illallisella
yhdistyksen esillä olemisella esim.
Sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa 2018

Maltathan odottaa, mitä kaikkea juhlavuosi tuo
tullessaan?! Uutisoimme ja panostamme
näkyvyyteen sekä ennen juhlavuotta että sen
jälkeen – tarkkaile sähköpostiasi ja sosiaalista
mediaa!

Villasukat jalassa, syksyä
vastassa,
Minna Salakari
Puheenjohtaja

