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Yleistä
Lapin Atopiayhdistys ry on Atopialiitto ry:n pohjoisin jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa
atoopikkojen asiaa Lapin läänissä sekä toimia yhdyssiteenä ja tiedottajana jäsenilleen.
Yhdistyksemme ajaa kuivan ja kutisevan ihon asiaa Lapin läänin alueella. Tärkeä
yhteistyökumppanimme Rovaniemen Ihopiste Ainonkadulla muutti nimensä iholiiton aluetoimistoksi.
Mennyt vuosi oli yhdistyksen 18. toimintavuosi, henkilöjäsenmäärä 31.12.2014 oli 125 maksanutta
jäsentä.

Toiminta
Atopialiitto
järjesti
jäsentensä
kuulemistapaamisen
15.-16.2.
Varalassa
Tampereella.
Yhdistyksestämme tapahtumaan osallistui Ritva Kaisajoki. Tapahtumassa oli noin 20 osallistujaa
useasta yhdistyksestä.
Iholiiton kevätpäivät ja Atopialiiton kevätkokous pidettiin Turussa 22.–23.3. Yhdistystämme
kokouksessa edusti Ritva Kaisajoki.
Ihopäivää vietettiin Ylitorniolla 12.4. ja atopiayhdistyksemme oli mukana tapahtumassa. Ihopäivään
osallistui 20 ihmistä ja keskustelu oli vilkasta.
Atopialiiton lahjoittamia Siiri-kirjoja jaettiin päiväkoteihin mm. Sirkkaan, Kittilään, Kolariin ja Ylitorniolle
sekä Rovaniemen seurakunnan lasten kerhoihin. Lisäksi Kittilän neuvolaan annettiin muutama kirja.
Pääsimme näin koskettamaan noin 300 lasta. Kuiva ja kutiseva iho on monen lapsiperheen ongelma.
Muutama jäsenemme oli mukana Detrian Arbutin ihovoiteen käyttötestissä kesäkuussa.
Yhdistyksemme jäsen osallistui Vaikuta Somella -koulutukseen 6.5. Rovaniemellä. Koulutuksen järjesti
Suomen Sosiaali- ja Terveys ry eli SOSTE ry.
Esittelimme yhdistystä Sykettä syksyyn -tapahtumassa Santasport Lapin urheiluopistolla 26.8. sekä
järjestömessuilla Lapin Keskussairaalan aulassa 22.10.
Iholiitto järjesti yhteistyössä Psoriliiton kanssa avoimia yleisötilaisuuksia Utsjoella, Ivalossa ja Kittilässä
15.-17.9.2014. Tilaisuuksissa oli myös yhdistyksemme jäseniä paikalla.
Atopialiiton syyspäivillä ja syyskokouksessa 25.-26.10. Kunnonpaikassa Siilinjärvellä yhdistystä
edustivat Kaija Hämäläinen ja Ritva Kaisajoki.
Yhdistys järjesti Vertaistuki-illat 2.10 Kittilässä (osallistujia kaksi) ja Rovaniemellä 28.10 (osallistujia
29). Rovaniemen tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Iholiiton aluetyöntekijän kanssa.

Vuosikokoukset
Toimintavuonna pidettiin kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, joissa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat. Lisäksi kevätkokouksessa valittiin hallitukseen uusi jäsen.
 Kevätkokous Kittilässä Hotelli Kittilässä, 8.3.2014. Paikalla oli seitsemän osallistujaa.
Riitta Matinlompolo luennoi aiheesta hoitovinkit atopian kotihoitoon.
 Syyskokous Rovaniemellä Lapin Partiolaisten piiritoimistolla, 10.10. Paikalla oli viisi osallistujaa.

Atopialiitto ry on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tehtävänä on edistää atooppista ihottumaa sairastavien elämänlaatua.
Lapin Atopiayhdistys on Atopialiiton pohjoisin jäsenjärjestö, jolla on noin 150 jäsentä ympäri Lapin. www.atopialiitto.fi
Atopialiitto on Iholiitto ry:n jäsenjärjestö. Iholiittoon kuuluu kahdeksan ihotautia sairastavien potilasjärjestöä, jotka toimivat
pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Iholiitto tukee yhdistysten toimintaa. www.iholiitto.fi
Cskiirps, skaarp, kritz − yhteistä kutinaa. Tervetuloa mukaan toimintaan!
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Hallinto
Hallituksen jäsenet:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Jäsen
Jäsen

Ritva Kaisajoki
Reetta Juntunen
Mervi Saukkoriipi
Satu Mononen
Kaisu Pirttilä (8.3 alkaen)
Kaija Hämäläinen

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.
Yhdistyksen edustajana Atopialiiton hallituksessa toimi Ritva Kaisajoki. Toiminnantarkastajana toimi
Kaarina Keskikuru ja varatoiminnantarkastajana Riitta Matinlompolo.

Talous ja varainhankinta
Yhdistyksen tilillä oli 31.12.2014 rahaa 2580,98 € ja vuoden toiminnan
tulos oli 536,78 € ylijäämäinen. Atopialiiton jäsenmaksu oli 20 €/henkilö,
josta yhdistys sai puolet jokaisesta jäsenestä, yhteensä 1250 €.
Kannatus jäseninä oli neljä lappilaista apteekkia, joilta tukea saatiin
yhteensä 200 €.

Kannatusjäsenet:
 Kolarin apteekki
 Tervola apteekki
 Keminmaan apteekki
 Kemijärven apteekki
Kiitos tuestanne!

Tiedotus
Jäsenkirjeitä lähettiin vuoden aikana kaksi. Tiedottamista pyrittiin parantamaan sähköpostin ja liiton
nettisivujen avulla. Yhdistyksen esitteitä toimitettiin kannatusjäsen apteekeille.
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