12.2.2018 Helsinki

Hyvä Ihoyhdistyksen jäsen,
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!
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.
Yhdistys on järjestänyt erilaisia vertaistapaamisia jäsenilleen, näistä suosituimpia ovat olleet
kylpyläviikonloput. Näiden lisäksi olisi mahdollista jatkossa kehittää yhdistyksen toimintaa
vastaamaan vielä paremmin eri diagnoosiryhmien tarpeisiin esimerkiksi pienempiä
diagnoosikohtaisia tapaamisia järjestämällä.
Tapahtumat eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan toimintaan tarvitaan mukaan
vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten vankkana tukena ovat liiton aluesuunnittelijat ja erilaiset
liiton järjestämät koulutukset.
Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan! Mikäli olet kiinnostunut
yhdistystoiminnasta, tule mukaan vuosikokoukseen 10.3. Helsinkiin. Jos et pääse paikalle,
voit myös ilmoittaa kiinnostuksestasi liittoon Aino Loikkaselle, aino.loikkanen@allergia.fi.
Ihoyhdistyksen vuosikokous järjestetään la 10.3.2018 alkaen klo 15.30 Helsingissä
Allergiatalolla (Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki), lämpimästi tervetuloa! Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat (ks. sivu 2). Yhdistys tarjoaa kahvit ja pientä purtavaa
kokouksen yhteydessä. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen, mutta tarjoiluiden
vuoksi pyydämme ilmoittautumaan ke 7.3.2018 mennessä. Ilmoita samalla mahdolliset
ruoka-aineallergiat ja ruokavaliot.
Mikäli jäsenillä on yhdistyksen hallitukselle ja kokoukselle toiveita, ideoita tai palautetta,
ole yhteydessä aluesuunnittelija Aino Loikkanen, aino.loikkanen@allergia.fi, p. 050 301
4262.
Aurinkoisin terveisin,
Ihoyhdistyksen hallitus

YHTEYSTIEDOT

yhdistyksen hallituksen sähköposti

ihoyhdistys@gmail.com

yhdistyksen kotisivut

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

yhteydenotot

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

jäsenasiat

jasenet@allergia.fi, p. 040 721 4988

Löydät yhdistyksen myös Facebookista www.facebook.com/Ihoyhdistys/

Muita ajankohtaisia asioita pääset seuraamaan liiton 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.
Prurigo nodularista sairastavat aikuiset 6. - 8.4.2018
Kurssipaikka Hyvinvointikartano Kaisankoti, Espoo
Yli 60 v. ihosairauksia sairastavat aikuiset 28. - 31.5.2018
Kurssipaikka Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
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 hidradenitis suppurativa- ja mastosytoosiverkkokurssit.
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Vuosikokouksen avaus
Vuosikokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Vuosikokoustoimihenkilöiden valinta
kokouksen puheenjohtaja
kokouksen sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
kaksi ääntenlaskijaa
Työjärjestyksen hyväksyminen
Toimintakertomuksen esittäminen
Tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Jäsenmaksuista päättäminen
Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Talousarvion hyväksyminen
Hallituksen lukumäärästä päättäminen ottaen huomioon näiden sääntöjen 9
§:n määräykset
Hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Yhdistyksen edustajien valinta (Iholiitto ry:n hallitukseen sekä edustajat)
Iholiitto ry:n syys- ja kevätkokouksiin.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet sekä muut hallituksen esittämät asiat
Jäsenehdotukset
Kokouksen päättäminen

************
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/

