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Puheenjohtajan tervehdys!

T

ätä kirjoitettaessa lokakuu lähestyy puolta väliä. Korona on vähän hellittänyt tai ainakin taudin vakavaa
muotoa ei esiinny kovinkaan paljon. Epävarmuus
pandemian tiimoilta kuitenkin jatkuu. Kiusanamme on
myös Ukrainan hätä ja siitä aiheutuneet haasteet, inflaatio
ja energian raju kallistuminen. Epävarmasta ajasta huolimatta yhdistyksemme toimii ja järjestää monipuolista
toimintaa jäsenille ja muille halukkaille.
Kesällä yhdistyksemme järjesti Kesäteatteri-illan. Tällä
kertaa vuorossa oli Viikinsaaren kesäteatteri ja esityksenä Kaidesaaren Tanssit. Iso kiitos kaikille mukana olleille!
Syksyn ohjelmassa on jo perinteeksi muodostuva Atopia-ilta Tampereen kylpylässä Lapinniemessä. Toivomme,
että koronatilanne sallii Atopia-illan järjestämisen suunnitellussa muodossa. Olemme hiukan kehittäneet illan
konseptia. Tällä kerralla haluamme lyhyiden alustusten
avulla saada aikaan vuorovaikutteisen ja keskustelevan
illan. Luvassa on myös tarjoilua, arvontaa, voidenäytteitä
ja ehkä pieni yllätyskin. Kannattaa ehdottomasti osallistua tähän tapahtumaan. Muistakaa ilmoittautua!
Yhdistyksemme syyskokous pidetään tänä syksynä Tallipihan Kahvion kabinetissa torstaina 24. marraskuuta klo
18.00. Tässä on erinomainen mahdollisuus ennen kokousta tutustua viehättävään Tallipihaan. Kokouksen yhteydessä yhdistyksemme tarjoaa kaikille syyskokoukseen
osallistujille kahvit/teet tykötarpeineen. Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan!
Pirteätä Syksyä toivottaen!
Esa Linjamaa, pj

Tervetuloa syyskokoukseen!
Tampereen Seudun Atopiayhdistyksen syyskokous -22 pidetään

Finlaysonin Tallipihan kahvion kabinetissa torstaina
24.11. klo 18.00 osoitteessa Kuninkaankatu 4.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus
7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisuuden mukaan
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen
Yhdistys tarjoaa kaikille läsnäolijoille kahvit. Tervetuloa!

16.30 Pientä purtavaa ja arvontalipukkeet
17.00 Tervetuloa! Esa Linjamaa, pj.
17.05 Terveisiä AIA:sta ja tietoisku kursseista,
Maria Krohn, kurssiasiantuntija Allergia-, iho- ja astmaliitto
17.30 Käytännön vinkkejä atoopikon arkeen ja ihonhoitoon,
Mervi Nissinen, ihohoitaja, ACON perusvoidenäytteitä
19.00 Vapaata vertaistukikeskustelua ja arvonta
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SVkorvattava*
Kaksivaikutteinen:
sisältää 20 %
glyserolia ja
2 % karbamidia
Vahvistaa ihoa**
Hyvin siedetty**
Vähentää kuivan
ihon kutinaa

MIN220914FI1

Säilöntäaineeton

* Pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa
** Danby SG et al., Clin Exp Dermatol. 2022;47(6):1154-1164
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Jokaisen iho on upea ja arvokas.
Jokaisella on oikeus ihorauhaan.
Me haluamme tehdä tämän näkyväksi
yhdessä sinun kanssasi, erityisesti
Ihoviikolla 7.-13.11.2022.
Osallistu ihoviikon tapahtumiin
ja jaa oma ihorauhatarinasi.
Lisätietoa: ihoviikko.fi

Ihoviikolla 7.-11.11. olemme esittelemässä yhdistyksemme
toimintaa vertaistuen merkeissä seuraavissa apteekeissa:
• ma 7.11.
Kangasalan Prisman
Apteekissa klo 10-16
7.-13.11.2022
IHOVIIKKO
• to 10.11. Kangaslan keskusaukion Apteekissa klo 10-16
• pe 11.11. Pälkäneen Apteekissa klo 10-16
Apteekkarit ovat hankkineet perusvoidenäytteitä ja on
myös tarjouksia perusvoiteista sekä arvontaa.
Lämpimästi tervetuloa tapaamaan meitä.

IHOVIIKKO.FI
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Hienoa, että olet jäsenemme. Kerro myös atopiakavereillesi meistä. Jäsenmaksu on 27 euroa vuodessa ja sillä saat neljä kertaa
vuodessa jäsenlehden ja tietoa kursseista ja toiminnasta sekä
vertaistuesta. Atopiayhdistykseen voit liittyä kätevästi netissä
osoitteessa: tampere.atopiayhdistys@gmail.com ja tietoa meistä tampereenatopia.allergia.fi
Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jos tarvitset apua tai neuvoa.
Meidät tavoitat:
https://tampereenatopia.allergia.fi/
tampere.atopiayhdistys@gmail.com

