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Jäsenkirje 1/2017
Hei taas uudet ja vanhat jäsenemme. On aika vuoden ensimmäiselle jäsenkirjeelle.
Vuosi 2017 on yhdistyksellemme juhlavuosi, sillä yhdistys täyttää jo hulppeat 15 vuotta!!
Tätä pyrimme juhlistamaan erilaisilla pienillä tapahtumilla ja tempauksilla.
Mutta ensin silmäys menneeseen. Viime vuoden syksyllä oli yhdistyksemme ensimmäinen
yhteinen isompi tapahtuma, olimme porukalla laivamatkalla Turku-Tukholma-reitillä.
Nautimme laivan herkuista ja luennoitsijan kerronnasta. Matka tuntui olleen monelle
mieluinen  Kiitokset kaikille järjestäjille ja osallistujille. Kiitokset myös ihan jokaiselle
jäsenelle, sillä teidän ansiostanne ja vuoksenne yhdistyksemme on olemassa.
Lisäksi tapahtumakalenterissa oli vielä Iholiiton järjestämät, meille suunnatut kurssit,
tapaamiset ja tuettu loma.
Tulevia tapahtumia:
Jokakeväisiä Iholiiton järjestämiä kevätpäiviä ei tänä vuonna ole tulossa. Iholiitto ja Allergiaja astmaliitto yhdistyvät 1.3.2017 ja se tuo muutoksia meidänkin toimintaan. Mitä kaikkea –
se jää vielä nähtäväksi…
Valoihottumayhdistyksen järjestämä jäsenistön vuosikokous on tänä vuonna Seinäjoella
lauantaina 11.3.2017. Paikkana Seinäjoen ABC-huoltoasema, osoitteessa Verkatehtaankatu
13, 60100 Seinäjoki. Siellä on meille varattuna kokoushuone klo 12.30 alkaen. Yhdistys
tarjoaa lounaan kaikille paikalle saapuville jäsenilleen, ja maksaa yli 15 euron menevät
matkakulut. Ruokailun takia toivomme ilmoittautumista yhdistyksen sähköpostiin:
valoihottumayhdistys@gmail.com
Iholiitto järjestää kevään aikana kaksi valoherkkien tapaamista, joista ensimmäisen
hakuaika on jo päättynyt, mutta toiseen voi nyt hakea:
6.5. Oulu (hotelli Scandic Oulu)
Päivätapaamisten hinta on osallistujille 10 €/hlö. Hinta kattaa ohjelman, lounaan ja
iltapäiväkahvin. Tapaamiseen haetaan Iholiiton hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
www.iholiitto.fi/iholiitto/harvinaistoiminta/tapaamiset
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Ohjelmaksi tapaamisiin on suunniteltu mm. aurinkovoiteiden, suojaavien meikkien ja
suojaavien vaatteiden esittelyä, luentoa ym. Pohjoisemmassa Suomessa on tapahtumiamme
vähän, joten yhdistyksemme korvaa Oulun tapaamiseen osallistujille matkakustannukset,
jotka ylittävät 20 €. Tarvittaessa yöpymisenkin. Kuitenkin harkinnanvaraisesti, lähinnä
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueelta. Tähän on varattu runsas, mutta rajallinen
korvausmäärä. Tarvittaessa lisätietoja: valoihottumayhdistys@gmail.com

Onko olemassa ilmaisia lounaita? Nyt niitä on tulossa !!!!!  
Lisää asiasta seuraavassa jäsenkirjeessä 

Ennakkotietona kerrotaan, että tuettu loma on tulossa. Tarkoitettu valoherkille (perheille ja
aikuisille), paikkana Yyterin Kylpylähotelli Porissa 30.10.-4.11.2017. Tuetulle lomalle voi
päästä vain joka toinen vuosi. Hakuajoista ja -ohjeista lisää seuraavassa jäsenkirjeessä sekä
Iholiiton sivuilla.
Iholiiton sivuilla www.iholiitto.fi on paljon erilaista tarjontaa. Jos olet kiinnostunut
järjestökoulutuksista, vertaistukikoulutuksista, tai haluaisit saada tietoa eri tukimuodoista,
niin poikkea sivuilla. Sieltä voi löytyä sinua lähellä oleva tapahtumakin 

Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa jäsenistön hyväksi. Meillä on
paljon tietoa ja kokemusta ja meihin voi ottaa yhteyttä myös
vertaistukiasioissa.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan!
Puheenjohtaja
Esko Puuperä p. 0400 762 390
Varapuheenjohtaja Merja Juurinen p. 040 7207 560
Valoihottumayhdistyksen hallitus
valoihottumayhdistys@gmail.com

Valoihottumayhdistystä tukee

