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Atopialiiton matka jatkuu…töitä tehden

Atopialiiton syyskokouksessa 24.9. Helsingissä päätettiin, että Atopialiitto jatkaa entiseen
tapaan toimintaansa ensi vuoden. Allergia-ja Astmaliiton sekä Iholiiton yhdistymisprosessi
etenee suunnitellussa aikataulussa ja tarkoitus asiasta on päättää Iholiiton syyskokouksessa 19.11. Eli vaikka yhdistyminen tapahtuisi niin Atopialiitto jatkaa toimintaansa ensi
vuoden !
Tähän päädyttiin liiton syyskokoukseen tulleiden lisätietojen vuoksi. Saimme Iholiiton taholta vahvistuksen, että he voivat tuottaa entiseen tapaan palveluita myös ensi vuoden.
Aluetyötä tukevan toiminnan lisäksi jäsenrekisterin ylläpito, postitus-, laskutus-ja kirjanpitopalvelut tuotetaan ensi vuonna edelleen Atopialiiton jäsenyhdistyksille. Kuten meille Oulun Seudun Atopiayhdistykselle. Myös jäsenlehti Ihonaika tulee normaalisti ensi vuoden
jäsenille.
Ensi vuosi on ns. siirtymävuosi jolloin A&A:n ja Iholiiton yhdistyessä syntyvän liiton toimintasuunnitelmaa aletaan tekemään ja tuolloin sinne pyritään samaan mukaan myös atopiayhdistyksiä koskevat palvelut. Seuraamme yhdistymishanketta Atopialiiton hallituksen
johdolla ja viestimme sitten jäsenistölle kun asiat etenevät mitä yhdistyminen tuo tullessaan. Saamme näin ensi vuoden hengähtää ja tutkailla mihin yhdistyminen johtaa. Ensi
vuoden aikana kuitenkin on mahdollista että yhdistyksemme hakee uuden perustettavan
liiton jäsenyyttä. Vuosi 2018 olisi ehkä sitten se jolloin Atopialiiton toiminta lakkautetaan tai
laitetaan liitto lepäämään. Tuolloin olisi hyvä, että kaikki Suomen Atopiayhdistykset ovat jo
jättäneet jäsenhakemuksen uuteen liittoon. Teitä jäseniähän tämä asia ei suoraan koske
kuin ehkä sitten vuoden päästä. Tuolloinkin se voi käytännössä tarkoittaa vain sitä että
jäsenlehti vaihtuu ja tiedottaminen tulee uuden logon alla.
Nyt on tullut aika kiittää reilusta kymmenestä vuodesta yhdistyksen puheenjohtajana.
Matka on ollut pitkä, antoisa ja opettavainen. Olen oppinut paljon siitä mitä on vertaistuki ja
mitä on järjestötyö.
Toivotan kaikille jäsenille ja tulevalle yhdistyksen hallitukselle hyvää syksyn jatkoa !
Toivotaan, että me kaikki jaksamme atopian, kutinan ja kuivanihon tuomista ikävyyksistä
huolimatta nauttia elämästä !

Kiittäen
Pasi Holopainen
puheenjohtaja
Oulun Seudun Atopiayhdistys
Atopialiitto

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

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!

22.11. klo 17.30-19.00, Teema: Akne ja Urtikaria
14.12. klo 17.00-19.00 Teema: Vapaata keskustelua kutinasta ja ihon hoidosta

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

seuraavat Kajaanin Kutinaryhmät 31.10., 28.11.
Tapahtumista ilmoitetaan myös KotiKajaani-lehdessä.
Paikka: Näkövammaisten Kerhotila, Pohjolankatu 25, Kajaani
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Lisätietoa: tuulikki.peltonen@luukku.com
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OULUN SEUDUN ATOPIAYHDISTYKSEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS ¨
15.11. 2016 Oulun Kumppanuuskeskuksessa klo 18.00
(Kansankatu 53, Kokoustila Resiina 1 krs.)
Esillä sääntömääräiset asiat
-toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallituksen toimihenkilöiden valinta
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Kaikille avoin
LUENTO-JA KYLPYLÄPÄIVÄ 26.11. LAUANTAINA
Kylpylähotelli Kiannon Kuohuissa Suomussalmella

11-12 henkilökohtaista ihonhoidon ohjausta
12-13 asiakkaan ja potilaan oikeudet / vinkkejä ihonhoitoon
Erityissuunnittelija Risto Heikkinen Iholiitto ja Sairaanhoitaja AMK Riitta Matinlompolo
13-14 iltapäiväkahvi ja sämpylä ( ennakkoon ilmoittautuneille )
14.30 Iholiitto tarjoaa kylpyläkäynnin ! ( 20:lle ensin ilmoittautuneelle )
14-15 henkilökohtaista ihonhoidon ohjausta
Tilaisuus on kaikille avoin ! Lämpimästi tervetuloa !
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 6.11. mennessä:
Aino Loikkanen, aino.loikkanen@iholiitto.fi puh. 050 301 4262

Iholiitto ry
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Aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit, Ray
Kevään 2017 kurssit
Alkujakso

Gran Canaria

Jälkijakso

Hakuaika päättyy

10.–11.2.2017

11.2.–25.2.2017

ilmoitetaan myöhemmin

9.12.2016

3.–4.3.2017

4.3.–18.3.2017

ilmoitetaan myöhemmin

13.1.2017

Lisätietoja: Teija Launis, kuntoutussuunnittelija p.010 325 2572 tai teija.launis(at)iholiitto.fi

KAINUUN ATOOPIKOT HUOMIO !

TIEDOTTAA
Iholiitto on kiinnostunut kuulemaan kokemuksia hoidon ja palveluiden saatavuudesta Kainuun alueella. Asiasta tullaan lähestymään jäsenistöä myöhemmin, todennäköisesti ensi vuoden alussa. Jos jo tässä vaiheessa haluat kertoa omista kokemuksistasi, voit olla yhteydessä Risto Heikkiseen, 045 114 4459, risto.heikkinen@iholiitto.fi.
Hoito- ja palveluketjujen toimivuuden kartoitus on osa Iholiiton tulevaa strategiaa,
jota aletaan toteuttaa ensi vuoden alusta lähtien.
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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

Jos sinua kiinnostaa yhdistystoiminta ja atoopikkojen asioihin vaikuttaminen niin
tule rohkeasti mukaan – uusia ajatuksia ja voimavaroja tarvitaan aina !
Yhdistyksen kotisivut Atopialiiton kotisivujen kautta:
http://www.atopialiitto.fi/paikallisyhdistykset/oulun_seudun_atopiayhdistys
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