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*Puheenjohtajan palsta

Kutinaryhmän kuulumisia
Otsikko kertoo aika paljon siitä mitä atoopikon arki on – kutisee, iho hilseilee, rikkoutuu, tulehtuu..
Oulussa onkin aloittanut aivan uudenlainen toimintatapa vertaistuelle. Kutinaryhmä on avoin ryhmä
jossa voit keskustella samanlaistesi kanssa kutinasta ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ryhmänvetäjä
Sara Tähtinen onkin muistuttanut että kutina on yksi kivun muoto! Eli kun atopiaa diagnosoidaaan
niin hyvin usein kutina jää vähemmälle huomiolle. Hoidoissa keskitytään ihon hoitoon ja usein se joka
esimerkiksi ihon rikkoutumisen aiheuttaa eli kutina jää vähemmälle huomiolle. Mitään poppaskonsteja kutinaryhmä ei lupaa eikä varmasti tuo tuohon kiusalliseen vaivaan, vaan pikemmin helpotusta ja
ymmärtämistä. Tässä jäsenkirjeessä myöhemmin Kutinaryhmän kokoontumisajat sekä -paikka.
Kun Iholiiton ja Psoriliiton yhdistymiseen liittyvä työvaihe on saatu ohi eli kaikki jatkuu niin kuin ennenkin, on Atopialiitollakin aikaa taas paremmin keskittyä siihen varsinaiseen tehtävään; palvelemaan jäsenistöään. Atopialiiton hallitus onkin päättänyt, että tänä vuonna se esimerkiksi jalkautuu eri
paikkakunnille kokoustamaan. Meidän oma yhdistyksemmehän sai uusia jäseniä Kainuun yhdistyksen
lopettamisen vuoksi ja yhdistyksen uusi hallitus pyrkii jalkautumaan Kajaanin suuntaan ensi syksynä.
Siitä sitten lähemmin kun asiat varmistuvat.
Voimia kaikille ja hyvää mieltä!
Pasi Holopainen
puheenjohtaja

KUTSU
Oulun Seudun Atopiayhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
Lakisääteinen kevätkokous pidetään torstaina 27.3.2014 klo 17.30 alkaen Aleksinkulman toimintakeksuksessa, kokoustila PikkuHansassa. Osoite Aleksanterinkatu 9, Oulu
Esillä ovat lakisääteiset asiat kuten toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2013.
Kahvitarjoilu
TERVETULOA !

28.1.2014
Vertaisryhmä aloittaa Oulussa
KÄRSITKÖ KUTINASTA?
Ihopotilaiden kutinaryhmä kokoontuu Oulussa
Aika; tiistai 28.1.2014 klo 18.00-19.30
Paikka; Kumppanuuskeskus Pikkuseppä-kokoustila, Isokatu 47, 90100 OULU
Ryhmässä saat vertaistukea ja tietoa juttelun lomassa.
Lisätietoja; Sara Tähtinen, sara.iho@hotmail.com
Kahvitarjoilu
Tervetuloa mukaan!
Seuraavat Kutinaryhmän tapaamiskerrat Isoseppä-kokoustilassa vaihtuvin teemoin.
20.2.2014 to klo 18.-19.30
6.3.2014 to klo 18-19.30
16.4.2014 ke klo 18-19.30
21.5.2014 ke klo 18-19.30.
14.-15.6.
KIVAA! Karnevaalit –messu Ouluhallissa
Olemme lasten messuilla mukana esillä yhdessä paikallisen Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistyksen ja Oulun Seudun Astma- ja allergiayhdistyksen kanssa.
______________________________________________________________________________
Yhdistyksen omat kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.atopialiitto.fi/paikallisyhdistykset/oulun_seudun_atopiayhdistys
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