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HEI KAIKILLE !

On taas vuoden pimein aika kun kirjoitan tätä. Kesä meni sateisissa merkeissä, mutta yllättävän hyvin
olen ainakin itse jaksanut ihon kanssa. Tulevan vuoden aikana eletään mielenkiintoisia aikoja, sillä
RAY:n tiukentunut suhtautumien yhdistysten rahoitukseen on ajamassa meitäkin uuteen tiiviimpään
yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Iholiitto ja Psoriasisliitto ovatkin jo vuoden päivät pähkäilleet
mahdollisesta yhdistymisestä.
Atopialiiton hallitus on odottavaisin mielin seurannut mitä tuleman pitää. Haluamme jatkossakin olla
oma potilasliitto ja pyrimme saamaan äänemme kuuluville ”isojen” neuvottelupöydissä. Olemmehan
Iholiiton suurin potilasjärjestö! Eli olipa tuleva organisaatiokaavio millainen hyvänsä meillä tulee olla
oma lokero ja profiili tuossa järjestössä.
Tulevana viikonloppuna olemme esillä Ouluhallissa Kivaa-lapsiperhemessuilla yhdessä Psoriasisyhdistyksen sekä Astma-ja Allergiayhdistyksen kanssa jotka ovat luentevia yhteistyötahoja näin paikallisella tasolla. Uskoisin että jommankumman yhdistyksen kanssa yhteistyö tulee tiivistymään tulevaisuudessa kun potilasjärjestöjä yhdistetään.

Kaikille jäsenillemme oikein mukavaa loppuvuotta ja jouluaikaa.
Nauttikaa talvesta vaikkapa kynttilän ääressä!
Ystävällisesti tervehtien
Pasi Holopainen
puheenjohtaja

KUTSU
Oulun Seudun Atopiayhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen.
Lakisääteinen syyskokous pidetään tiistaina 27.11.2012 klo 17.00 alkaen Aleksin kulmassa Väinösali II krs.
Esillä ovat lakisääteiset asiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013.
TERVETULOA !

ATOPIALIITTO FACEBOOKISSA JA NETISSÄ
Kaikille Facebookin käyttäjille muistutus, että Atopialiiton löytää myös sieltä! Sivulla voi esimerkiksi
tiedottaa yhdistysten tapahtumista tai muuten vaan herätellä keskustelua atopiaan liittyen.
http://www.facebook.com/pages/Atopialiitto-ry/129549793745636.
Yhdistyksen omat kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.atopialiitto.fi/paikallisyhdistykset/oulun_seudun_atopiayhdistys

Oulun Seudun Atopiayhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt ovat:
Puheenjohtaja:
Pasi Holopainen
puh. Iltaisin 045 636 445
e-mail: paholopainen@luukku.com
Rahastonhoitaja / sihteeri
Marja-Liisa Junes
puh. iltaisin 040 548 6272
e-mail: marjaliisajunes1@gmail.com
Mukaan toivotaan lisää toimijoita, ota yhteyttä.
Atopialiiton hallitukseen 2013-2014 valittiin Jyväskylän syyskokouksessa:
Puheenjohtaja Esa Linjamaa; Tampereen Seudun Atopiayhdistys
Varapuheenjohtaja Anja Kontto, Päijät-Hämeen Atopiayhdistys
Jäsenet:
Tanja Nylund, Kanta-Hämeen Atopiayhdistys
Eija-Hannele Tanskanen, Pohjois-Karjalan Atopiayhdistys
Pasi Holopainen, Oulun Seudun Atopiayhdistys
Nina-Maria Pulli, Eteläisen Suomen Atopiayhdistys
Tony Kallioinen, Päijät-Hämeen Atopiayhdistys
Ritva Kaisajoki, Lapin Atopiayhdistys

Atopialiiton uusi juliste julkistettiin 21.10.2012 syyspäivien yhteydessä. Julistetta on painettu kahta
kokoa: A2 ja A3. Julistetta saa tilaamalla: toimisto@atopialiitto.fi tai (09)7562 010.

Aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit atooppista ihottumaa sairastaville Kanariansaarilla
Sopeutumisvalmennuskurssi koostuu kolmesta osasta, kahden viikon mittaisesta kurssista Gran Canarialla ja
sitä edeltävästä vuorokauden mittaisesta alkujaksosta sekä viikonlopun mittaisesta jälkijaksosta kotimaassa.
Viikonlopun ohjelmalla tuetaan kurssin tavoitteen toteumista. Kaikki kolme jaksoa kuuluvat kokonaisuuteen,
johon hakijoiden tulee sitoutua.
Kevään 2013 sopeutumisvalmennuskursseille on haku käynnissä. Kurssit Gran Canarialla, Puerto Ricossa, hotelli Gloria Palace Amadoreksessa. Lisätietoja saa Iholiiton sivuilta/sopeutumisvalmennuskurssit ja ilmastokuntoutussihteeri Heini Lehtoselta, sähköposti heini.lehtonen(at)iholiitto.fi.

