12. July 2020

FANN jäsenkirje
Kesäinen tervehdys kaikille. Kevään poikkeuksellisten työolojen ja
muuttuvien työaikojen sekä työtehtävien aikana ei vielä ole tullut hetki
jakaa kokemuksia lehdeksi asti. Syksyn lehdessä sitten runsaammin
luettavaa.

Muutosten kevät takana. Uutta
sekä tulevaa suunnitellen.

Kulunut kevät on ollut meille kaikille varmasti erilainen
kuin suunnittelimme. Suomen neurohoitajien ryn FANN
vuosikokous keväällä pidettiin teams kokouksena vaikka
aivan viime hetkiin asti yritimme päästä yhteisen pöydän
ääreen, monet päätökset matkustus mahdollisuuksista
valtakunnallisesti olivat nopeasti epävarmoja ja lopulta
jopa riskialttiita viruksen leviämiselle ja levittämiselle.

Yhdistyksen hallituksessa vuosikokouksen myötä joitakin
muutoksia jäsenistöön. Puheenjohtaja Annukka Pukkila
TYKS siirtyi uusiin tehtäviin ja uutena puheenjohtajan
aloittaa Johanna Martin HUS, Meilahti.
Sihteerin tehtävistä jatkossa huolehtii Kirsi RannikkoKorhonen OYS ja uutena jäsenenä Riikka Muotka
HUS,Töölö.
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Kiitos Annukalle ja Tarjalle kuluneesta kaudesta sekä
Heikille ja Kristiinalle pitkän hallituskauden jälkeen. On
ollut ilo tehdä teidän kanssa vuosien varrella yhteistä
yhdistystoimintaa.

TÄRKEÄ eikä niin helppo päätös on FANNin
koulutuspäivien siirtäminen Kuopiossa tältä keväältä.
Päivät siirtyvät vuodella ja näin seuraavat päivät pidetään
keväällä 2021. Tästä tietoa lisää tulevan syksyn aikana.
Siirrolla voidaan välttää luomasta lisähaasteita niin
järjestäjille kuin niille jotka olivat osallistumassa tai
tulossa esiintymään.
Kaikki olemme varmsti yhtä mieltä siitä että tiedon
jakaminen, yhdessä oleminen ja kokemuksista
kertominen tukevat ja auttavat meitä kaikkia
ymmärtämään paremmin kehitystä ja muuttuvaa
työympäristöämme eikä mikään voita tiedon jakamisen
voimaa, kun taas pääsemme viettämään yhteisiä
koulutuspäiviä.

Maailmanjärjestön WFNN ja
Euroopan EANN terveiset
Keskustelu erilaisissa online kokousjärjestelmissä on
maailmanjärjestön ja euroopanyhdistyksen kesken käynyt
kevään aikana vilkkaana.
Ensivuoden heinäkuulle suunniteltu Darwin 2021
Congress Australiassa on siirtynyt vuoteen 2025.
Ensi vuodelle on suunnitteilla kaksi erillistä tapahtumaa
ensimmäinen Australiasta, Sydney käsin ja toinen US,
Kaliforia, Sacramento. Näiden Global Symposium päivien
materiaali tulee jakoon tapahtumien jälkeen, jos edelleen
olemme tilanteessa jossa matkustaminen mantereiden
välillä ei ole mahdollista.
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WFNN ensivuodesta tulee lisää tietoa, kun asia on
suunniteltu ja käsitelty loppuun työryhmien sekä maiden
puheenjohtajien välillä.
Euroopan yhdistyksen EANN seuraava kokous 2023
Maltalla on etenemässä aiemman suunnitelman
mukaisesti ja odotettavissa on osallistujia myös WFNN
puolelta Austraalian jäädessä väliin.

Tiedoksi vuoden 2020 jäsenmaksusta
Jäsenmaksun eräpäivä on 31.8.2020
Lasku tulee s-postitse ja maksetaan
Tilille Oulun OP
FI29 5741 3643 0560 28
Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 25 €

Rentouttavaa kesää kaikille !

Johanna Martin pj
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