OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYS
JÄSENTIEDOTE 2 / 2013

HEI!

Helteinen kesä alkaa lähestyä loppuaan ja omalta osaltani lomatkin on jo takana. Eli syksyn pimeitä
odotellessa kirjoittelen teille. Kesä oli todellakin lämmin ainakin Oulun Seudulla ja taisipa niitä hellepäiviä riittää vähän joka puolelle Suomea. Hyvä niin! Tulevana syksynä järjestämme Virpiniemeen
perhetapahtuman joka ainakin aiemmin on saanut hyvän vastaanoton. Toivon, että perheet ottavat
itselleen aikaa ja tulevat mukaan tapahtumaan. Yhdessä oloa, makkaranpaistoa ja ajatusten vaihtoa
eli sitä kuuluisaa vertaistukea on tarjolla 28.9. Tässä samassa kirjeessä ilmoittautumisohjeet tapahtumaan.
Lokakuussa Atopialiitto pitää tärkeän syyskokouksensa Tallinnassa 25-27.10.välisenä aikana. Tuolloin päätetään muun muassa siitä mihin katto-organisaatioon jatkossa kuulumme. Onhan vuoden ajan
pidetty yllä keskustelua ja ulkopuolinen selvitysmies on omalta osaltaan selvittänyt Iholiiton ja Psoriasisliiton yhdistymistä tai toiminnan tiivistämistä / yhteistyötä. Tällä hetkellä vahvasti näyttää siltä,
että yhdistymisen sijaan jäsenistöt vaativat tiiviimpää yhteistyötä – omina organisaatioina. Syyskokouksen päätöksistä kuulette sitten loppuvuodesta.

Oikein hyvää alkavaa syksyä
Pasi Holopainen
puheenjohtaja

KUTSU
Lakisääteinen syyskokous pidetään torstaina 10.10.2013 klo 17.30 alkaen Aleksin kulmassa
(Sampo kabinetti II krs.).
Esillä ovat lakisääteiset asiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014.
TERVETULOA!

Perheiden virkistyspäivä Virpiniemen Liikuntaopistolla
Oulun Seudun Atopiayhdistys järjestää perheille Virkistyspäivän
Virpiniemen Liikuntaopistolla 28.9.2013
Ohjelma:
11.00 kokoontuminen Virpiniemeen: sämpyläkahvit (tee, mehu) Ylämajalla
12.00 Temppurata lähimaastossa (säävarauksella liikuntahallissa) - mukana Liikuntaopiston
ohjaaja
13.00 makkaranpaistoa, ajatustenvaihtoa ja omatoimista liikuntaa
15.00 kotiin
Mukana päivän aikana Rovaniemen Ihopisteeltä sairaanhoitaja AMK Riitta Matinlompolo.
Päivän omakustannehinta on 2,00 euroa / hlö.
Ilmoittautuminen 6.9. mennessä eero.autio@tiivi.fi puh.0409387333.
Ilmoitathan samalla mahdolliset allergiat.
Osallistumismaksut tilille: OP Oulun Seudun Atopiayhdistys ry FI31 5740 8940 0437 78
Tervetuloa keskustelemaan, tutustumaan ja virkistymään syksyiseen Virpiniemeen!
Oulun Seudun Atopiayhdistys ry.

Kerro myös ystävillesi, tuttavillesi ja sukulaisillesi Atopialiiton jäsenyydestä !

Atopialiiton jäsenyys on hyvä linkki tietoon ja vertaistukeen
Atopialiiton jäsenenä saat parhaiten tiedon mm. Iholiiton kursseista ja muusta toiminnasta.
Pääset myös osallistumaan paikallisen atopiayhdistyksen toimintaan; voit vaihtaa kokemuksia, saada tietoa ja viettää hauskoja hetkiä.
Jäsenenä saat postitse kotiin viisi kertaa vuodessa ilmestyvän IhonAika-lehden sekä
oman paikallisyhdistyksesi jäsentiedotteet. Tietoa muista jäseneduista löydät liiton
sivuilta kohdasta Jäsenyys /Jäsenedut.
Liity jäseneksi liiton kotisivuilta kohdasta Jäsenyys /Liity jäseneksi tai soittamalla Iholiiton
keskukseen, puh: (09) 7562 010.
Jäsenpalvelujen kehittäminen on tärkeä osa Atopialiiton toimintaa. Pyrimme löytämään tuoreita ratkaisuja ja jäsenetuja kasvavan jäsenkuntamme tarpeisiin. Voit lähettää palautetta
jäsenpalveluistamme sähköpostilla osoitteeseen toimisto(a)atopialiitto.fi
Tervetuloa mukaan!

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 rohkeasti yhteyttä.

