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Hyvä Ihoyhdistyksen jäsen, 

 

Kiitos, kun olet mukana Ihoyhdistyksen toiminnassa!  

Tampereella Iholiiton kevätpäivillä 19.3. saimme uuden hallituksen vuodelle 2016,  jonka 

kokoonpano on seuraava: 

Puheenjohtaja: Eeva-Liisa Talvela Porvoosta (2016 – 2017)  

Hallituksen jäsenet: Pia Rihu Vesivehmaalta, Tuula Ahlberg Imatralta, Tuula Laava Limingasta ja 

varajäsenenä Eeva-Liisa Juutilainen Espoosta.  

Tsemppiä kaikille! 

 

Iholiiton syyspäivät ovat 19.11. Helsingissä – merkitse päivät jo nyt kalenteriisi. Osallistutaan joukolla 

syyspäiviin! 

 

Uusi hallitus on kokoontunut jo kaksi kertaa. Olemme pohtineet Ihoyhdistyksen tarkoitusta ja 

erityisesti jäsenistön toiveisiin vastaamista.  

Ihoyhdistyksessä on nyt 341 jäsentä eri puolilta Suomea. Jäsenistömme edustaa monia harvinaisia 

ihosairauksia sairastavia ihmisiä ja heidän läheisiään. Jäseninä on henkilöitä, joilla ei ole oman 

ihosairauden mukaista yhdistystä ja he ovat kiinnostuneet ihon terveydestä. 

 

Jokaisen jäsenen ideat ja ajatukset ovat nyt tärkeitä. Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan 

tapahtumiin kuulemaan uutta asiaa, virkistäytymään ja tapaamaan vertaisiasi mukavassa joukossa! 

Tule ja vaikuta! Elämme taloudellisesti ja henkisesti hyvin mielenkiintoista aikaa, joka vaikuttaa myös 

yhdistystoimintaan. On tärkeää että osallistut Iholiiton tilaisuuksiin, joissa saat mm. ihonhoidon 

ohjausta, neuvontaa ja mahdollisuuden vertaistukeen.  

 

Yhdistyksemme jäsentapaaminen järjestetään Tuusulan Onnelassa lauantaina 11.6.  

Aloitamme lounaalla klo 11.30 Onnelan Majatalossa (Rantatie 34, Tuusula). Lounaan jälkeen 

tutustumme taidemaalari Pekka Halosen taiteilijakotiin, joka sijaitsee noin kilometrin päässä 

Onnelasta. Välimatkan pyrimme taittamaan kävellen, mutta tarvittaessa järjestämme kuljetuksen 

Halosenniemeen.  Halosenniemi on Pekka Halosen vuonna 1902 valmistunut kansallisromanttinen 

ateljeekoti Tuusulanjärven rannalla. Tämän kesän näyttely on nimeltään ”Kesän taikaa - Pekka 

Halosen ja aikalaisten taidetta”. Iltapäivän lopulla luvassa rentoa yhdessäoloa, saunomista, uimista 

ja kevyttä iltapalaa Onnelan rantasaunalla. Jäsentapaamisemme päättyy lauantai-iltana noin klo 

21.00. 

 

Tilaisuus on jäsenillemme maksuton ja mukaan mahtuu 15 nopeinta ilmoittautujaa. Matkat ovat 

omakustanteiset. Yhdistykseen kuulumattoman perheenjäsenen osallistuminen maksaa 35 euroa. 

Maksu maksetaan yhdistyksen tilille, kun osallistuminen on varmistunut.  
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Sitova ilmoittautuminen 25.5. mennessä sähköpostilla ihoyhdistys@gmail.com tai puhelimella 

Eeva-Liisa Juutilaiselle 040 562 5059.  Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista ruoka-

aineallergioista.  Osallistujia ei ole vakuutettu yhdistyksen puolesta tapahtuman ajalta. 

Lähetämme vahvistuksen osallistumisesta joko sähköpostilla tai kirjeitse. 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

Uutena toimintana järjestämme kahvilatapaamisen 14.5.2016 Porvoossa ja myöhemmin syksyllä 

Oulussa. Olethan muistanut ilmoittaa oman sähköpostiosoitteen jäsenrekisteriin, että voimme 

kutsua sinut kahville? 

 

Haluaisitko sinä järjestää kotikunnallasi kahvilatapaamisen? Sekin onnistuu, ota yhteyttä 

ihoyhdistys@gmail.com ja me neuvomme sinua eteenpäin. 

 

Tämän vuoden kylpylätapaamista suunnitellaan Oulun kylpylähotelli Edeniin alkusyksyyn.  

 

Lisätietoja ja ajankohtaista uutta tietoa saat yhdistyksemme kotisivulta 

http://www.iholiitto.fi/ihoyhdistys/ajankohtaista/, jäsentiedotteista ja Ihonaika-lehdestä. 

 

Suloista kevättä ja lämpöä kesään! 

 

 

Eeva-Liisa Talvela        

puheenjohtaja         

  

 

 

 

Kaikki Iholiiton palvelut ovat myös käytettävissäsi, lisätietoja  

järjestösuunnittelija Aino Loikkanen 050 301 4262 tai sähköpostilla aino.loikkanen@iholiitto.fi 

 

************************************************************************************* 

IHOLIITON TOIMINTAA VUONNA 2016 

 

Seuraathan jo Iholiiton harvinaistoiminnan Facebookia? Löydät meidät nimellä Harvinaistoiminta, 

Iholiitto ry, ja pysyt parhaiten ajan tasalla harvinaisten asioissa! 

 

Iholiitto järjestää tänäkin vuonna harvinaisten tapaamisia, tuettuja lomia sekä 

sopeutumisvalmennuskursseja ihotauteja sairastaville. 

 

 

 

http://www.iholiitto.fi/ihoyhdistys/ajankohtaista/
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Harvinaisten tapaamiset 

10. – 11.6. Harvinaisten aikuisten kesätapaaminen (aniharvinaiset), Majatalo Onnela, Tuusula 

Kesätapaamiseen ehtii vielä mukaan! Ilmoittautuminen pikaisesti Aino Loikkaselle, tiedot yllä. 

24. – 25.9. Alopecialapsiperheiden tapaaminen, Etelä-Suomi 

29. – 30.10. Harvinaisten aikuisten risteily, Helsinki-Tallinna 

http://iholiitto.fi/iholiitto/harvinaistoiminta/tapaamiset/ 

 

Tuetut lomat  

Kesän tuettujen lomien hakuaika on päättynyt. 

30.10.–4.11. Kaamosloma, valoherkät aikuiset ja perheet, Yyterin Kylpylähotelli, Pori 

http://iholiitto.fi/iholiitto/kurssitoiminta/tuetut_lomat/  

 

Iholiiton kursseja 2016 

Pitkäaikaista ihotautia sairastavien aikuisten kurssi 13.–16.6. (RAY)  

Jäkälöitymisihosairauksia sairastavien aikuisten kurssi 23.–25.9. (RAY)  

Ihon sairauksia sairastavien lasten perhekurssi (KELA) 27.6.–1.7. kurssinumero 58993 ja 4.7.–8.7. 

kurssinumero 58994  

Ihon sairauksia sairastavien nuorten osittainen perhekurssi (KELA) 13.6.–17.6. kurssinumero 58991 ja 

27.6.–1.7. kurssinumero 58992  

Vaikeita ja pitkäaikaisia ihon sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi (KELA) 03.10. - 7.10. 

kurssinumero 59013  

 

Tarkemmat tiedot kursseista https://iholiitto.fi/iholiitto/kurssitoiminta/  

 

Iholiiton yleisöluennot teemalla ihotautia sairastavan hyvä arki 

12.5.2016 ROVANIEMI klo 17.00 - 19.00 

Hotelli Scandic, kokoustila Ounas (Koskikatu 23, Rovaniemi) 

 

1.6.2016 LOHJA klo 17.00 - 19.00 

Apuomena (Suurlohjankatu 21-23 A, 08100 Lohja) 

 

8.6.2016 HELSINKI KLO 17.00 – 19.00 

Annantalo (Annankatu 30, Helsinki)  

 

Iholiitto järjestää kaikille avoimia yleisöluentoja. Teemana on ihotautia sairastavan hyvä arki, jonka 

puitteissa tilaisuuksissa käsitellään pitkäaikaista ihosairautta sairastavan elämän eri puolia. Aiheina 

on esim. ihon hoito, Iholiiton tarjoama tuki sekä kunnan ja terveydenhuollon eri tukimuodot, jotka 

auttavat osaltaan arjen pulmissa. Mukana on myös itse pitkäaikaista ihotautia sairastavan oma 

näkökulma. 

 

Luennot järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen sekä OK-Opintokeskuksen tuella. 

Lisätiedot http://www.iholiitto.fi/iholiitto/jarjestotoiminta/aluetoiminta/ 


