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Juhlavuoden tapaaminen 3-4.11. Nokialla – lue alta!
Valitettavasti emme saaneet kesäleirille riittävästi osallistujia.
Siksi päätimme yrittää uudelleen yhteisellä tapaamisella
Edenin kylpylässä lauantaina 3.11.
Juhlimmme tässä yhteydessä myös yhdistyksen 30-vuotistaivalta.
Olemme yrittäneet koota tähän tiedotteeseen myös muita ajankohtaisia aiheita
iktyoosin tiimoilta.
Hyvää Iktyoosiyhdistyksen 30-vuotisjuhlavuotta!
Silja Lindqvist, puh.joht.

Tapaaminen lauantaina 3.11. – sunnuntai 4.11. Scandic Eden
Tervetuloa yhdistyksen tapaamiseen lauantaina 3.11. kylpylä Scandic Edeniin Nokialle.
Alustavaksi ohjelmaksi olemme suunnitelleet:
klo 12 alkaen kokoontuminen (kokoushuone)
klo 12:30 Lounas
klo 13:30-15:30 Sirkka Santapukin luento:
Oivalluksin virkeäksi
klo 15:30-18:00 Huoneiden jako, vapaata aikaa
klo 18:00 Kokoontuminen juhlaan, tervetulotoivotukset
klo 18:30 Illallinen (ravintolatilassa)
klo 19:30-21:00 Paluu juhlatilaan, ohjelmanumeroita
Myös yöpyminen Edenissä on mahdollista. Sunnuntaille
emme ole kuitenkaan suunnitelleet mitään erityistä
ohjelmaa. Seuraavassa käytännön asioita tilaisuuteen liittyen.
Paikka: Kylpylä Scandic Eden, osoite: Paratiisikatu 2, Nokia. Tampereen linja-autoasemalta on
suora yhteys Edeniin.
Hinta – Jäsenille:
Vaihtoehto 1 – yöpyminen Edenissä:
Aikuiset omavastuu 40€, lapset 5-17v. 10€.
Sisältää lounaan, illallisen, yöpymisen, aamupalan sekä kylpylän vapaan käytön.
Vaihtoehto 2 – osallistuminen vain lauantain tapahtumiin ilman yöpymistä:
Aikuiset omavastuu 15 €, lapset alle 17v. ilmaiseksi. Sisältää lounaan ja illallisen.
Kylpylän käytön lisämaksun 19 € päiväksi osallistuvat kustantavat itse.
Hinta – EI-Jäsenille:
Vaihtoehto 1 – yöpyminen Edenissä:
Aikuiset omavastuu 70€, lapset 5-17v. 25€.
Sisältää lounaan, illallisen, yöpymisen, aamupalan sekä kylpylän vapaan käytön.
Vaihtoehto 2 – osallistuminen vain lauantain tapahtumiin ilman yöpymistä:
Aikuiset omavastuu 30€, lapset 5-17v. 20€.
Sisältää lounaan ja illallisen. Kylpylän käytön lisämaksu 19 € päiväksi osallistuvat kustantavat itse.
Haku: Haku alkaa keskiviikkona 3.10. ja päättyy maanantaina 18.10.2018
Yöpyjiä pystymme ottamaan noin 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä sekä itse tapahtumaan
maksimissaan noin 50 henkilöä.
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Ilmoittautumiseen tulee kirjata:
1. Osallistujien nimet ja iät
2. Mahdolliset ruoka-ainerajoitukset lounaille ja illallisille
3. Osallistuuko vain lauantaille vai onko tarkoituksena myös yöpyä
Ilmoittautuminen: iktyoosiyhdistys@gmail.com tai puhelimitse
Aino Loikkanen, puh. 050 301 4262 (arkisin 8-15) / Marjukka Tyrväinen puh. 044 204 0964.
Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tapaamisesta, voit laittaa kysymyksiä
iktyoosiyhdistys@gmail.com -osoitteeseen tai Marjukka Tyrväinen, puh. 044 204 0964.

Alustavia ajatuksia vuodelle 2019
Vuoden 2019 suunnittelu on vielä kesken, mutta tällä hetkellä on pohdittu:
a) osallistua kansainväliseen Harvinaisten sairauksien päivään 29.2.2019 jollakin tavoin tarkempi suunnittelu yhdessä Allergia- Iho- ja Astmaliiton kanssa
b) järjestää tapaaminen Allergia- Iho- ja Astmaliiton juhlavuoden Linnanmäkipäivän yhteyteen
lauantaina 8.6.2018

Allergia- Iho- ja Astmaliiton kuulumisia
Liiton järjestöpäivät pidettiin 7-8.9. Tampereella. Iktyoosiyhdistyksestä tilaisuuteen osallistuivat
Marjukka Tyrväinen ja Silja Lindqvist. Tapaamisessa kerrottiin vinkkejä some-työskentelyyn,
pohdittiin yhdessä, miten voisimme mitata tapahtumien ja vertaistuen vaikuttavuutta ja käytiin
monenlaisia keskusteluja yhdistystoiminnan tiimoilta.
Ihoviikkoa vietetään tänä vuonna 12-18.11., lue lisää täältä www.ihoviikko.fi .
Liiton syyskokous pidetään lauantaina 24.11.2018 Allergiatalossa Helsingissä.
Olethan saanut Allergia-, Iho & Astma -lehden? Lehden juttuihin voit tutustua myös verkossa:
https://www.allergiaihojaastmalehti.fi/ . Viime lehdessä mm. hyvä kirjoitus ihosairauden
vaikutuksesta itsetuntoon otsikolla Kaunis rosoista huolimatta.
Harvinaisten sairauksien konferenssi Helsingin Säätytalossa maanantaina 22.10.2018, ohjelman
löydät tästä linkistä. Silja Lindqvist osallistuu tilaisuuden paneelikeskusteluun.

Iktyoosilapsirahasto
Saimme tänä vuonna määräaikaan mennessä 2 hakemusta. Näiden perusteella päätimme jakaa
500€ erään 11-vuotiaan pojan jalkapalloharrastukseen sekä 300€ toisen iktyoosipojan
jääkiekkoharrastukseen.

Iktyoosikot somessa: Facebook-ryhmä Iktyoosiyhdistys & Instagram
Löydät meidät Facebookista: www.facebook.com/groups/iktyoosiyhdistys/ .
Löydät meidät myös Instagramista: https://www.instagram.com/iktyoosi.fi/

Lisäksi eräs iktyoosikon äiti kertoo arjestaan instagramissa tunnuksella pienetmerenneidot,
ota seurantaan!

Tervetuloa mukaan!
t. Hallitus: iktyoosiyhdistys@gmail.com, /www.iktyoosi.fi
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