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*Puheenjohtajan palsta

Viimeiset pakkaset ?
Keväinen loskakeli oli viikon pari, mutta kun aloitin kevättervehdyksen rustaamisen niin pakkaset tulivat takaisin ja on aika kuivaa.. Eli nahka punoittaa ja kutisee. Aurinko kuitenkin tuo iloa arkeen ja kyllähän se piristää kun päivät ovat taas pitempiä! Atopialiiton hallituksen kokouksessa olin menneellä
viikolla ja tärkeimpinä terveisinä voinee pitää sitä, että yksissä tuumin hallituksessa päätettiin jatkaa
keskeneräinen selvitystyö Iholiiton ja Psoriliiton yhdistymisestä loppuun. Selvitystyötähän on tehnyt
ulkopuolinen ammattilainen ja hän saanee loppuraportin viimeistään syyskokoukseen. Selkeä kanta
oli kuitenkin se että yhteistyön tiivistäminen on etusijalla. Ei yhdistyminen. Liiton toiset terveiset lienee ne että järjestämme valtakunnallisen avoimen valokuvauskilpailun, josta varmaan lisätietoja tulee seuraavassa Ihonaika-lehdessä sekä nettisivuilla. Tällaiset toimet omalta osaltaan tukee ja lisää
näkyvyyttä ja on omalta osaltaan edesauttamassa vaikkapa edunvalvonnan tärkeää tehtävää. Paikallisesti yhdistyksemme on saanut muutaman mukavan yhteydenoton ja tulemme vahvistamaan hallitusta seuraavalle vuodelle. Tämähän tarkoittaa sitä että saisimme lisäkäsiä myös jäsentilaisuuksien
järjestämiseen.
Mutta edelleen muistutan että mukaan mahtuu uusia toimijoita!
Hyvää kevättä kaikille tasapuolisesti!
Pasi Holopainen
puheenjohtaja

KUTSU
Oulun Seudun Atopiayhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen.
Lakisääteinen kevätkokous pidetään torstaina 4.4.2013 kello 17.30 alkaen Aleksin kulman Pikkuhansassa.
Esillä ovat mm. lakisääteiset asiat kuten toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2012.

TERVETULOA!

ATOPIALIITTO FACEBOOKISSA JA NETISSÄ
Yhdistyksen omat kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.atopialiitto.fi/paikallisyhdistykset/oulun_seudun_atopiayhdistys
Oulun Seudun Atopiayhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt ovat:
Puheenjohtaja:
Pasi Holopainen
Nummikatu 18-20 A 4
90100 OULU
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/osallistu kokoukseemme.
Kurssit:
Iholiiton vuoden 2013 kurssivalikoimasta löytyy mm. seuraavia kursseja ja tapaamisia, jotka soveltuvat atooppista ihottumaa sairastaville. Lisätietoa kursseille ja tapaamisiin hakemisesta antavat Iholiiton kuntoutussuunnittelijat.
Atopialapsiperhekurssi, ti 25.6.–pe 28.6.2013, Rinnekotisäätiön Lasten kuntoutuskoti,
Helsinki (RAY) Hakuaika päättyy 13.5.
Nuorten tapaaminen, pe 14.6.– su 16.6.2013, Linnasmäki kokoushotelli, Turku (RAY)
Hakuaika päättyy 8.5.
Atooppikkojen tapaaminen, la 27.4.- su 28.4.2013, Hotelli Haaga, Helsinki (RAY)
Hakuaika päättyy 18.3.
Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi (Kela nro 46243), 2.9.–6.9.2013, Summassaaren
kylpylä Hakuaika päättyy 20.5.
Ihotautia sairastavien perustiedot omaavien aikuisten kurssi (Kela nro 46251), 30.9.–4.10.2013, Summassaaren
kylpylä, Saarijärvi. Hakuaika päättyy 3.6.
Käsi-ihottumaa sairastavien aikuisten kurssi (Kela nro 46247), ma 14.10.– pe 25.10.2013, Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki. Hakuaika päättyy 15.7.
Aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus, hotelli Gloria Palace Amadores, Puerto Rico, Gran Canaria (RAY)
Alkujakso
Gran Canaria
Jälkijakso
Hakuaika päättyy
25.10.2013
26.10.–9.11.2013
kevät 2014
16.8.2013
15.11.2013
16.11.–29.11.2013
kevät 2014
6.9.2013
Tarkempia tietoja kursseista ja tapaamisista sekä ohjeet hakemiseen löytyvät Iholiiton sivuilta.

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.

