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Juhlavuoden kesäsuunnitelmista lisätietoa tässä paketissa!
Tässä jäsenkirjeessä kerromme tarkemmin yhdistyksemme kesäleirin
suunnitelmista, sekä miten ja milloin sinne voi hakea.
Lisäksi tiedotamme yhdistyksen 30-vuotisjuhlasta, joka järjestetään
perjantaina 3.8.2018.
Yllätyksenä teille jäsenille olemme liittäneet tähän kirjeeseen pieniä kortteja, joissa
kerrotaan sekä iktyoosista että yhdistyksestä. Toivomme näiden korttien auttavan
iktyoosista kertomista ihan normaaleissa arjen tilanteissa.
Otamme mielellämme vastaan palautetta näistä korteista,
jotta tiedämme tilaammeko niitä lisää jatkoa varten.
Hyvää Iktyoosiyhdistyksen 30-vuotisjuhlavuotta!
Silja Lindqvist, puh.joht.

Yhdistyksen oma leiri Paijan maatilalla 30.7.-4.8.2018
Olemme varanneet Iktyoosiyhdistyksen oman leirin Paijan maatilalle ajalle ma
30.7. klo 15 – la 4.8.2018 klo 12. Lisätietoja Paijan maatilasta löydät täältä.
Paijan maatila sijaitsee Ypäjällä, noin 4 km päässä Ypäjän keskustasta ja noin 21
km päässä Forssan linja-autoasemalta.
Loma on tarkoitettu Iktyoosiyhdistyksen jäsenille, perheille ja aikuisille.
Loman vastuuhenkilöinä toimii Marjukka Tyrväinen Iktyoosiyhdistyksestä.
Hintaan sisältyvät maatilan aamupala, majoitus liinavaatteineen sekä maatilan kevyt lounas. Muut
välipalat ja illalliset hoidetaan leirillä omatoimisesti, osaan yhteisistä ruokailuista olemme varanneet
yhdistyksen rahoitusta.
Maatilalla on päätalossa muutama suihku, lisäksi olemme varanneet saunamahdollisuuden joka
illaksi.
Majoitusvaihtoehdot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Huone 1: 2 hlöä
Huone 2: 2+2 (levitettävä sohva)
Huone 3: 3 hlöä
Huone 4: 4 +2 (levitettävä sohva)
Huone 5: 4 hlöä
Kanapiian Kammari: 2+2-3 hlöä (levit.sohva +mahdollisesti patja lattialla)
Hirsimökki: 2+3 (levit.sohva+yläpeti)
Saunamökki: 2 hlöä (eläinmahd.)
Pikkumökki: 2 hlöä (eläinmahd.)
Kämmenkäinen: 2+2 (levit. sohva + kerrospeti)
Oma majoitus (asuntovaunu yms.)

Leirillä järjestetään todennäköisesti myös joku retki lähistölle, mutta tähän voivat leirille osallistujat
itse vaikuttaa. Leirillä on tarkoituksena viettää kesäistä yhteiseloa osallistujien kesken ja jakaa
oman tahdon mukaan kokemuksia iktyoosista. Suosittelemme ottamaan mukaan pelejä, leikkejä ja
runsaasti leikkimieltä.
Hinta:
Jäsenet: 30 €/vrk/aikuinen ja lapset yli 11 vuotta, 15 €/vrk/4-11-vuotiaat, alle 3 v. veloituksetta.
Ei-jäsenet: 40 €/vrk/aikuinen ja lapset yli 11 vuotta, 20 €/vrk/4-11 vuotiaat, alle 3 v veloituksetta.
Haku: Haku alkaa 2.5. ja päättyy 30.5.2018
www.iktyoosi.fi
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Hakemukseen tulee kirjata:
1. Osallistujien nimet ja iät
2. Mahdolliset ruoka-aineallergiat
3. Toive yllä mainituista majoitusvaihtoehdoista
4. Toivomus kuljetuksesta Ypäjältä tai Forssan linja-autoasemalta
Hakemusten palautus: iktyoosiyhdistys@gmail.com tai puhelimitse Marjukka Tyrväinen,
puh. 044 204 0964
Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää leiristä, voit laittaa kysymyksiä iktyoosiyhdistys@gmail.com
-osoitteeseen tai Marjukka Tyrväinen, puh. 044 204 0964

Yhdistyksen juhlatilaisuus Paijan maatilalla pe 3.8.2018
Leirin yhteydessä järjestämme myös yhdistyksen 30-vuotisjuhlan perjantaina 3.8.2018 klo 14
alkaen. Juhlan runkona:
Tervetulotoivotukset
Yhteinen ruokailu pienine ohjelmanumeroineen
Yllätysnumero
Vapaata yhteisoloa ja saunamahdollisuus Menninkäisen savusaunassa
Kaikki leirille osallistuvat ovat automaattisesti tervetulleita juhlaan ja juhla sisältyy leirin
hinnoitteluun.
Jos et ole tulossa leirille, mutta haluat tulla mukaan juhlimaan kanssamme niin olet tervetullut
ilmoittamalla osallistumisestasi viimeistään sunnuntaina 3.6.2018. Juhlaan osallistumisen
omavastuu on jäsenille 20 € yli 11 vuotias, ja ei-jäsenille 35 € yli 11 vuotiaille, kunniajäsenille juhla
on tietenkin maksuton. Myös alle 11 -vuotiaat ilmaiseksi. Majoitusta emme voi valitettavasti tarjota
vain juhlaan tuleville.
Ilmoittautumiset juhlaan: iktyoosiyhdistys@gmail.com tai puhelimitse Marjukka Tyrväinen,
puh. 044 204 0964.

Vuosikokous lauantaina 24.3. Helsingissä
Vuosikokoukseen Helsingissä osallistui tänä vuonna 9 henkilöä. Saimme vuosikokouksen vietyä
läpi mukavan keskustelun merkeissä. Hallitus pysyi tässä kokouksessa ennallaan eli
puheenjohtajana jatkaa Silja Lindqvist, varapuheenjohtajana Marjukka Tyrväinen ja 2 muuta
hallituksen jäsentä ovat Marika Virtanen ja Lotta Veijola. Hallituksen työskentelyyn osallistuu myös
sihteerinä Sanna Fransman.

Allergia- Iho- ja Astmaliitosta tullut jäsenmaksulasku
Liiton syyskokouksessa päätettiin vuoden 2018 jäsenmaksuksi 27 euroa/jäsen.
Tämä jäsenmaksu kattaa kaikki samassa taloudessa asuvat perheen jäsenet. Jos samaan
osoitteeseen on tullut useampi kuin yksi lasku, niin odotetaan vain yhtä maksua ja pyydetään
olemaan yhteydessä Allergia-, Iho- ja Astmaliittoon.

www.iktyoosi.fi
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Uuden liiton myötä yhdistyksillä on paljon yhteisiä jäseniä. Sama henkilö voi kuulua Suomen
Iktyoosiyhdistykseen, mutta myös paikalliseen Allergia- ja astmayhdistykseen. Tällöin jäsenen tulisi
ilmoittaa liittoon jäsenrekisteriin, missä yhdistyksessä haluaa olla jäsenenä (tämä 27 euroa), ja
missä toisessa yhdistyksessä/yhdistyksissä rinnakkaisjäsenenä. Rinnakkaisjäsenyyden hinta on 10
euroa v.2018.Liitossa vastailevat mielellämme kyselyihin: jasenet@allergia.fi . Voit olla myös
puhelimitse yhteydessä Seija Pohjalaiseen, puh. 040 721 49 88.

Iktyoosilapsirahasto
Muistattehan, että voitte hakea lapsille ja nuorille tukea Iktyoosilapsirahastosta. Toivomme
hakemukset 31.5.2018 mennessä. Käsittelemme ja teemme päätökset 30.8.2018 mennessä.
Huomiothan, että hakemuksen yhteydessä vaadimme myös asiantuntijalausunnon
(lääkärinlausunto). Tarkemmat ohjeet löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta:
http://www.iktyoosi.fi/iktyoosilasten-rahasto/

Iktyoosikot somessa: Facebook-ryhmä Iktyoosiyhdistys & Instagram
Meitä on jo yli 100 henkilöä omassa suljetussa Facebook-ryhmässä, joka vaihtoi nyt nimensä
helpommin löydettävään muotoon Iktyoosiyhdistys. Keskustelun aiheina ovat olleet mm. vinkkejä
mitä tehdä, kun iho päässyt huonoon kuntoon ja monenlaiset keskustelut ihon hoidosta arjessa.
Löydät meidän Facebookista tällä linkillä: www.facebook.com/groups/iktyoosiyhdistys/ . Tule
mukaan – muista vain vastata kaikkiin ryhmän pääsyn yhteydessä kysyttäviin kolmeen
kysymykseen.
Löydät iktyoosiyhdistyksen nyt myös Instagramista: https://www.instagram.com/iktyoosi.fi/ rohkeasti mukaan seuraamaan ilmoituksiamme!

Tervetuloa mukaan!
t. Hallitus: Silja Lindqvist, Marjukka Tyrväinen, Lotta Veijola, Marika Virtanen ja Sanna Fransman /
iktyoosiyhdistys@gmail.com, /www.iktyoosi.fi / Marjukka Tyrväinen puh. 044 204 0964

www.iktyoosi.fi

