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Syksyinen tervehdys Ihoyhdistyksen jäsenille!
Allergia-, iho- ja astmaliiton järjestöpäivät olivat 8.-9.9.2017 Allergiatalolla Helsingissä.
Meitä oli runsaasti paikalla historiallisesti ensimmäisillä yhteisillä uuden yhdistyneen liiton päivillä.
Tunnelma oli aktiivinen ja innostunut, haikeutta unohtamatta. Haikeus liittyy aina kun jokin vanha on tullut
tiensä päähän ja uudesta ei vielä tiedä.
Suunnittelimme yhdessä uutta, vanhasta ponnistaen, toimintaa. Teemana olikin rajat ylittävä yhteistyö.
Keskustelimme myös teemasta miten saamme uusia jäseniä ja etenkin nuoria mukaan toimintaan. Jos
sinulla on ideoita mitä kannattaisi ainakin kokeilla niin ota yhteyttä yhdistyksen hallituksen jäseniin, tehdään
yhdessä.
Muutoksia oli tullut. Uusi yhteinen Allergia-, Iho- ja Astmaliiton logo on valmistunut ja se on otettu käyttöön.
Vuoden 2018 jäsenmaksusta päättää liiton syyskokous 25.11.2017.
Tiedoksi kaikille, että yhdistyksemme on hakenut toiminta-avustusta STEAlta vuodelle 2018. Odotamme
vastausta siihen.
Uuden vapaaehtoistoimijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan Ihoyhdistyksen toimintaan
suunnittelemaan, toteuttamaan ja osallistumaan. Olkaa rohkeita ja liittykää mukaan, edistämään
työtä oman tai läheistemme hyvinvointiin liittyen.
Yhdistyksen jäsenistö on hyvin moninaista, ja eri ihosairausdiagnooseja on jäsenistössä yli 40. Voitte tulla
mukaan vaikkapa järjestämään toimintaa omalla asuinpaikkakunnalla, tai kysellä tukea oman
diagnoosiryhmän toimintaan. Olkaa yhteydessä!
Allergia-, iho- ja astmaliiton Harvinaistyöryhmään on haku meneillään 31.10.2017 asti. Lisätietoja liitteenä
tai aino.loikkanen@allergia.fi, 050 301 4262 tai sivulta www.allergia.fi/toiminta/harvinaistoiminta/

Syysterveisin,
Tuula Laava
puheenjohtaja

ihoyhdistys@gmail.com
www.allergia.fi/ihoyhdistys/

Tämän vuoden tulevia tapahtumia:
Yhteistä tuoksutonta viikkoa vietetään viikolla 44.
Lisätietoja: https://www.allergia.fi/tuoksuton-viikko/
***
Käännä 

Kylpyläviikonloppu 10.-12.11.2017 Ruissalossa on täynnä, mutta varasijoille voi vielä ilmoittautua.
Yritämme saada lisää huoneita.
Ilmoittautumiset ihoyhdistys@gmail.com tai arkisin klo 12-14 liikuntasihteeri Marianna Suonpää, p. 040 147
7812. Jäsenhinta 80 eur/hlö, perheeltä 120 eur (sis. yöpymiset, aamupalat, la buffetin, sunnuntain lounaan
ja kylpylän).
***
Oulussa järjestämme yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa luentotilaisuuden 31.10.2017
klo 17.00-19.30 Oulun pääkirjaston Pakkala-salissa.
Aiheena on ”Sisäilman Haasteet”.
Aiheet:
Kun sairaus pitkittyy; Mistä tukea ja apua
- Erityissuunnittelija Risto Heikkinen, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
Sisäilmaongelmat; Rakenteet, materiaalit ja sisäilma
- Erikoistutkija, rakennusterveystarkastaja Hannu Kääriäinen OAMK
Tilaisuus on maksuton, tervetuloa!
***
”Täällä Pohjantähden alla” Joensuussa kaupungin teatterissa lauantaina 2.12.2017 klo 13.00. Esitys
pohjautuu Väinö Linnan romaaniin, jossa kuvataan torppariperheen kasvatteja Akselia ja Elinaa ja heidän
rakkaustarinaansa myrskyn ytimessä.
Esityksen väliajalla yhdistys tarjoaa kahvit.
Esitys on Ihoyhdistyksen jäsenille maksuton. Jos haluat ottaa ystäväsi mukaan, lipun hinta häneltä on 28
euroa. Paikkoja on varattuna vain 10, joten sitovat ilmoittautumiset Leena Asikaiselle, puh. 040 596 4350,
viimeistään 20.11.2017. Joensuun kaupungin teatteri sijaitsee keskustassa osoitteessa Rantakatu 20.
***
Jenni Vartiaisen Joulukonsertti järjestetään Oulussa Madetojan salissa 9.12.2017. Sinne on ikävä kyllä
ilmoittautumisaika ohitse. Ensi vuonna uudelleen.

***
Vuoden 2018 toimintaa Allergia-, iho- ja astmaliitossa
Vuoden 2018 kurssien ja tapaamisten tiedot löytyvät
alkuvuodesta sivuilta:
www.allergia.fi/kuntoutus/
www.allergia.fi/toiminta/harvinaistoiminta/tapaamiset/
Harvinaistoiminnan tapaamiset on suunnitteilla seuraaville ryhmille:
17.3.2018 valoherkkien aikuisten tapaaminen, Helsinki
13.-14.4.2018 mastosytoosia/urticaria pigmentosaa sairastavat aikuiset, paikka vielä auki
18.-19.5.2018 Hailey-Hailey-tautia ja Darierin tautia sairastavat aikuiset, Tampere
8.-9.6.2018 mycosis fungoidesta sairastavat aikuiset, paikka vielä auki
syyskuu, alopeciaverkkokurssi
13.-14.10.2018 alopecialapsiperheet, Tampere
26.-27.10.2018 harvinaista ihotautia sairastavat aikuiset, paikka vielä auki

