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Muutoksen tuulia syksyssä…
Hei yhdistysväki!
Astma-ja Allergialiitto (A&A) ja Iholiitto ovat aloittaneet yhdistymisneuvottelut ja prosessi
etenee nopeaa vauhtia. Taustalla yhdentymisneuvotteluissa on rahoittajan eli RAY:n toive
ja vaade siitä että pienten yhdistysten resursseja yhdistetään. Tiukentuva avustuspolitiikka
ja lisäksi RAY:n, Veikkauksen ja FinnToton fuusio tuovat paineita yhdistymiselle.
Mikäli yhdistyminen tapahtuu 2017 keväällä tarkoittaa se sitä että Atopialiiton toiminta lakkautetaan. Se puolestaan tarkoittaa sitä, että me paikalliset atopiayhdistykset liityttäisiin
uuteen isompaan potilasjärjestöön – mikä sen nimi sitten onkaan.
Keskusteluissa A&A:n ja Iholiiton välillä on lupailtu, että iho-sana tulisi mukaan uuteen järjestöön. Atopialiiton hallitus puolestaan on vaatinut suoraa neuvotteluyhteyttä A&A:n kanssa ja olemmekin sen saaneet. Haluamme ja pyrimme siihen, että tulevassa uudessa organisaatiossa on myös atoopikkojen asiat vahvasti esillä, etenkin kun olemme Iholiiton suurin
potilasjärjestö!
Käytännössä uuden isännän suojiin siirtyminen ei meidän yhdistystoimintaan kovin suuria
muutoksia tuo. Olemme edelleen oman alueemme atopia-asioiden edunvalvoja ja jatkossakin pyritään esimerkiksi Kutinaryhmien toimintaa jatkamaan. Ehkä se tulisi teille jäsenille
näkymään siten, että jäsenviestintä olisi toisenlaisen logon alla ja hieman eri kanaviakin
mahdollisesti tulisi käyttöömme kuten A&A.n oma julkaisu joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa.
Jos ja kun yhdistyminen tapahtuu, siitä tullaan lähettämään kaikille Atopialiiton jäsenille
tiedote jossa kerrotaan milloin mahdollinen yhdentyminen tapahtuu ja mitä se tarkoittaisi
yksittäiselle jäsenelle.
Eli muutoksen tuulia odotellen kohti syksyä!
Pasi Holopainen
puheenjohtaja
Oulun Seudun Atopiayhdistys
Atopialiitto

Oulun Kutinaryhmä
Kaikille ihotautia sairastaville, jotka taistelevat kutinan
kanssa arjessa.
Avoin ja maksuton keskustelu-/vertaistukiryhmä.
Tiistaisin

Kutinaryhmä täytti jo
2 vuotta,
eikä aivan suotta!
Aiheita on ollut laidasta
laitaan,
kutinasta ihorikkovaivaan.
Vertaistuki verraton
ryhmässämme aina on.
Tulet sitten kerran
taikka aina,
olet tärkeä - se mieleesi
paina!

16.8. klo 17.30-19.00 Teema: Kesän kuulumiset/vapaata keskustelua ja vanheneva iho
20.9 klo 17.30-19.00 Teema: Valohoidot: Helena Rautio, OYS
18.10. klo 17.30-19.00 Teema: Stressi, rentoutus ja ihon reagointi
22.11. klo 17.30-19.00 Teema: Urtikaria ja akne -ihosairaudet
14.12. klo 17.00-19.00 Teema: Vapaata keskustelua/omia tarinoita, ideointia ja palautteita

Tapahtumista ilmoitetaan myös Forum24-lehdessä.
Paikka: Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, Oulu
Resiina (krs 1)
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Lisätietoa: sara.iho@hotmail.com
http://www.atopialiitto.fi/paikallisyhdistykset/oulun_seudun_atopiayhdistys

Kajaanin Kutinaryhmä
Kajaanissa aloitettiin maaliskuussa 2015 oma Kutinaryhmä, joka on myös avoin ja maksuton keskustelu- /vertaistukiryhmä ihotautia sairastaville, arjessa kutinan kanssa kamppaileville ihmisille. Ryhmän vetäjinä toimivat Oulun seudun atopiayhdistyksen jäsenet Tuulikki
Peltonen ja Minna Toivanen.
Maanantaisin klo 17:30-19:30

29.8., 26.9., 31.10., 28.11.
Teemat / aiheet tarkentuvat myöhemmin.
Tapahtumista ilmoitetaan myös KotiKajaani-lehdessä.
Paikka: Näkövammaisten Kerhotila, Pohjolankatu 25, Kajaani
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Lisätietoa: tuulikki.peltonen@luukku.com

Syksyn 2016 aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit
Syksyn 2016 aurinkopainotteisten sopeutumisvalmennuskurssien hakuajat, ajankohdat ja
kurssipaikka on nyt päivitetty Iholiiton www-sivuille.
(https://iholiitto-fi.directo.fi/iholiitto/kurssitoiminta/aurinkopainotteiset-sopeutumisva/)
Iholiiton järjestämät kurssit atoopikoille pidetään syksyllä 2016 SunConnect Mirador Atlantico hotellissa Puerto Ricon länsipuolella.

Viisi hyvää syytä liittyä Atopialiittoon:
1. tapaat toisia samassa tilanteessa olevia, saat uusia ystäviä ja vertaistukea
2. saat uusinta tietoa
3. saat apua ja jaksamista arkeen
4. olet mukana vaikuttamassa atoopikkojen asioiden edistämisessä
5. saat Ihonaika-lehden ja muut jäsenedut käyttöösi

Oulun Seudun Atopiayhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2016 ovat:

Puheenjohtaja: Pasi Holopainen
puh. Iltaisin 045 636 445
e-mail: oulu@atopialiitto.fi

Sihteeri: Sara Tähtinen

Rahastonhoitaja: Marja-Liisa Junes
puh. iltaisin 040 548 6272
marjaliisajunes1@gmail.com

Hallituksen muut jäsenet;
Eila Karvonen varsinainen jäsen
Minna Toivanen varsinainen jäsen
Minna Hukkanen varajäsen
Eero Autio varajäsen
Tuulikki Peltonen varajäsen
Pia Kangaskorte varajäsen

sara.iho@hotmail.com

Yhdistyksen omat kotisivut löytyvät osoitteesta:
www.atopialiitto.fi/paikallisyhdistykset/oulun_seudun_atopiayhdistys

