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KLIAS ry:n toiminta vuonna 2022

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun kliiniset
asiantuntijat verkostoituivat, viimeiset neljä vuotta olemme
toimineet virallisena yhdistyksenä. Näiden vuosien aikana olemme
tehneet tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen, työelämän
edustajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme
saaneet kohdata monia ihmisiä ja kehittäneet
toimintamuotojamme. Kiitos siitä kuuluu teille!

Yhdistyksen vuosikokous valitsi KLIAS ry:lle uuden hallituksen
toimintakaudelle 2022-2024. Jo Klias-verkosto ajoilta asti
puheenjohtajana toiminut Sini Hämäläinen siirtyi
hallitustyöskentelystä muihin tehtäviin ja uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Suvi Saarinen. Hallituksen muiksi
jäseniksi valittiin: Jonna Laine (vpj), Tiina Stenman, Petronella
Seppälä, Maarit Villman, Sanna-Maarit Rantanen sekä Kirsi
Nousiainen. Hallitus esittäytyy some kanavillamme syksyn aikana.
Uuden hallituksen myötä yhdistyksen toiminta ei tule oleellisesti
muuttumaan, mutta toki kehitämme koko ajan toimintatapojamme.
 
KLIAS ry:n toiminnan keskiössä on kliinisten asiantuntijoiden
äänitorvena ja tukena toimiminen. Olemme toimintamme alusta
asti tuonut esille kliinisten asiantuntijoiden monipuolisia
urapolkuja ja suunnittelemme koko ajan uusia tapoja tuoda näitä
tarinoita esille. Tällä hetkellä urapolkuihin pääsee parhaiten
tutustumaan KLIAS ry blogissa ja yhdistysinfoissa.

mailto:klias@klias.fi
http://www.klias.fi/
https://kliasry.blogspot.com/p/tervetuloa-lukemaan-klias-ry-omaa-blogia.html
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AJANKOHTAISTA

Vuoden 2022 seminaaripäivä pidetään 14.10. Kuopiossa
yhteistyössä Savonia AMK:n kanssa. Seminaarin ohjelma on
rakentunut monipuoliseksi, pääteemana on Laaja-alaista osaamista
asiakkaan parhaaksi - asiakasosallisuus hyvinvointi uudistuksessa.
Seminaaria edeltävänä iltana vietetään jo perinteeksi
muodostunutta vapaamuotoista jäsentapahtumaa Kuopiossa. 
Jäsentapahtumaan sekä seminaariin ehtii vielä hyvin
ilmoittautumaan, tervetuloa mukaan! Lisätietoja ja
ilmoittautuminen www.klias.fi/tapahtumat

 
Tulemme mielellämme esittelemään yhdistyksemme toimintaa
kouluille, työpaikoille sekä erilaisiin tapahtumiin. Toistaiseksi
toteutamme esittelyt ensisijaisesti etäyhteyksin.

Yhdistyksemme jäseniltä löytyy myös monipuolista osaamista ja
kauttamme voi tiedustella asiantuntijaa esim. luennolle.
Lisätietoja: klias@klias.fi 

Voit myös ilmiantaa omaa tai kaverin osaamista kotisivuillamme
www.klias.fi/mahdollisuudet

Yhteistyöterveisin KLIAS ry:n puolesta

Suvi Saarinen, puheenjohtaja (2022-2024)
Kliiniset asiantuntijat YAMK -KLIAS ry
 _____________________________
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Facebook: Kliiniset asiantuntijat - YAMK
Instagram: Klias_yamk
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