Jäsenkirje
7.5.2018 Helsinki
Hyvä Ihoyhdistyksen jäsen,
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!
Maaliskuisessa vuosikokouksessa valittiin Ihoyhdistykselle uusi hallitus. Hallitus ottaa
mielellään vastaan palautetta ja ideoita toimintaan jäseniltä. Otathan myös yhteyttä, mikäli
haluat tulla mukaan toimintaa järjestämään vaikkapa omalla paikkakunnalla tai omalle
diagnoosiryhmälle! Yhteystiedot löydät kirjeen kääntöpuolelta.
Syksylle 2018 on suunnitteilla ainakin kylpyläviikonloppu (marraskuulle), tästä tarkempaa
tietoa tulee syksyn jäsenkirjeessä elo-syyskuussa. Myös muita pienempiä tapaamisia on
suunnitteilla. Kääntöpuolelta löydät myös Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tämän vuoden
sopeutumisvalmennuskurssien tiedot, erityisesti harvinaista ihotautia sairastavien aikuisten
kurssille Peurunkaan 12.-14.6. kannattaa hakea nyt heti!
***
Tervetuloa mukaan Ihoyhdistyksen keväiselle luontoretkelle Espooseen!
Aika: Lauantaina 19.5. kello 12-15.
Paikka: Villa Elfvik Espoon luontotalo (Elfvikintie 4, 02600 Espoo), ympäristövalistuskeskus.
Tavataan jugend-huvilan pihassa kello 12.
Tehdään yhdessä luontoretki Laajalahden linturuovikkoalueelle Ruovikkoon polulla ja
tutustutaan lehtometsän puustoon Puulajipolulla. Syödään Villan cafessa keittolounas
(yhdistys tarjoaa lounaan). Käydään katsomassa Villan Espoo-aiheinen näyttely.
10 nopeinta yhdistyksen jäsentä pääsee retkelle.
Ilmoittaudu pikaisesti viestillä osoitteeseen: eevatalvela@hotmail.com
***

Ihoyhdistyksen hallituksen kokoonpano 2018
pj. Anu Rantanen, ihoyhdistys@gmail.com, 045 112 6782
Hallituksen jäsenet: Merja Keronen (varapuheenjohtaja), Matti Jäntti (sihteeri), Paula
Anhava, Karissa Hirn ja Tuula Ahlberg
Varajäsenet: Irma Tikkanen ja Leena Asikainen
Ihoyhdistys on Allergia-, iho- ja astmaliiton jäsenyhdistys, johon kuuluu reilu 400 jäsentä.
Ihoyhdistys toimii valtakunnallisesti. Yhdistys on alun perin perustettu edustamaan niitä
ihotautia sairastavia, joille ei ole oman diagnoosin mukaista yhdistystä. Ihoyhdistyksen

jäsenistössä on yli 40 eri ihosairausdiagnoosia. Suuri osa näistä on harvinaisia, ja nekin jotka
eivät ole varsinaisesti harvinaisia sairauksia, ovat kuitenkin huonosti tunnettuja ja
esimerkiksi diagnosoinnissa on haasteita. Suurimmat diagnoosiryhmät ovat valkojäkälä,
punajäkälä, hidradenitis suppurativa, prurigo nodularis ja mastosytoosi/urticaria
pigmentosa.
Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!
Aurinkoisin terveisin,
Ihoyhdistyksen hallitus

YHTEYSTIEDOT
Löydät yhdistyksen myös Facebookista www.facebook.com/Ihoyhdistys/
yhdistyksen hallituksen sähköposti

ihoyhdistys@gmail.com

yhdistyksen kotisivut

https://www.allergia.fi/ihoyhdistys/

yhteydenotot liittoon

aluesuunnittelija Aino Loikkanen,
aino.loikkanen@gmail.com p. 050 301 4262

jäsenasiat

jasenet@allergia.fi, p. 040 721 4988

Muita ajankohtaisia asioita pääset seuraamaan liiton Allergia-, iho- ja astmaliiton
harvinaistoiminnan FB-sivulla osoitteessa: www.facebook.com/harvinaisetihosairaudet/
Sivu on kaikille avoin, eli et tarvitse Facebook-tunnuksia.
KURSSIT 2018
Allergia-, iho- ja astmaliiton tämän vuoden kurssitoimintaan pääset tutustumaan täältä:
www.allergia.fi/kuntoutus/
Lisätietoja kursseista voi kysyä myös kuntoutussuunnittelija Tuire Hastellilta,
tuire.hastell@allergia.fi, 050 3212 917.
Harvinaisia ihosairauksia sairastavat aikuiset 12. - 14.6.2018
Kurssipaikka Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Jäkälöitymisihosairauksia sairastavat aikuiset naiset 9. - 11.11.2018
Kurssipaikka Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Näiden lisäksi syksylle on suunnitteilla verkkokurssit hidradenitis suppurativaa sairastaville
ja mastosytoosiperheiden vanhemmille.
************
Tämä viesti on lähetetty Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n ylläpitämän jäsenrekisterin kautta. Mikäli haluaisit
säästää yhdistyksen varoja, ja vastaanottaa mielummin tiedotteitamme sähköpostitse ystävällisesti ilmoitathan
siitä osoitteeseen jasenet@allergia.fi
Voit myös päivittää/täydentää jäsen- ja yhteystietosi (erityisesti diagnoositiedot ja sähköpostiosoitteet!)
osoitteessa http://www.allergia.fi/yhdistykset/paivita-jasentietosi/

