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TIEDOTE IHOLIITON JÄSENJÄRJESTÖJEN TOIMIJOILLE
Tiedotetta saa jakaa edelleen oman yhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille toimijoille.
Yhteydenotot ja lisätiedot:
järjestösuunnittelija Mira Airola, mira.airola@iholiitto.fi, 050 516 7858
järjestösuunnittelija, harvinaistoiminta Aino Loikkanen, aino.loikkanen@iholiitto.fi, 050 301 4262

Kesäinen katsaus yhdistymishankkeen tilanteeseen
Kevätkokouksen jälkeen Iholiiton ja Allergia- ja astmaliiton yhteistyön tiivistämistä on jatkettu
henkilökunnan yhteistyökyselyiden ja yhteisien tapaamisien merkeissä. Molempien liittojen
henkilökunta näkee muutoksen mahdollisuutena kehittää järjestöjen toimintaa ja kehittyä siinä
samalla myös itse.
Muutokset herättävät toki myös epävarmuutta siitä, mitä mahdollinen yhdistyminen omalla
kohdalla tarkoittaa. ”Me-henkeä” pääsimme jo kevään mittaan kokeilemaan käytännössä, kun
Iholiiton väki oli evakossa Allergiatalolla.
Liittojen toiminnanjohtaja ja toimitusjohtaja ovat neuvotelleet myös Raha-automaattiyhdistyksen
avustusosaston kanssa yhdistymishankkeesta. RAY:n avustusosaston mielestä hanke on
kannatettava ja hyvin valmisteltuna realistinen. Lopullisen päätöksen yhdistymisestä tekevät
liittojen jäsenyhdistykset. Mahdollisen yhdistymisen edellytyksenä on jäsenistön nykyistä parempi
palvelutaso.
Kumpikin liitto hakee itsenäisesti vuoden 2017 avustuksia ja jos yhdistyminen toteutuu, on RAY:lla
valmius yhdistää liittojen avustukset. Liittojen ulkopuolinen selvitysmies selvittää kesän kuluessa
juridiset ja varallisuuteen liittyvät asiat. Kummankin liiton hallitukset tekevät linjaratkaisuja syksyn
mittaan, jotka sitten tulevat jäsenjärjestöjen päätettäväksi liittojen syyskokouksissa. Hankkeesta
tiedotetaan lisää sen edetessä.
Tämän sisältöinen tiedote on lähtenyt perjantaina 10.6.2016 myös Allergia- ja astmaliiton
jäsenyhdistyksille ja luottamushenkilöille.
Yhdistymisselvityksen vuoksi tarvitsemme selvitysmiehen käyttöön kaikilta jäsenyhdistyksiltä
vuoden 2015 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen. Pyydän toimittamaan nämä pikaisesti
allekirjoittaneelle.
Ystävällisin terveisin, Sirpa Pajunen
sirpa.pajunen@iholiitto.fi /010 325 2577
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Puheenjohtajien kysely
Lähetimme kaikkien yhdistysten puheenjohtajille Iholiiton toimintaan liittyvän kyselyn 2.6.2016.
Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää toiminnan kehittämisen ja arvioinnin (ja sitä kautta
myös rahoituksen hakemisen) kannalta, joten käytäthän muutaman kesäisen hetken ja käyt
vastaamassa osoitteessa: https://my.surveypal.com/Puheenjohtajien-kysely-2.6.2016

RAY:n toiminta-avustus vuodelle 2017
Liitteenä löydät tiedot RAY:n toiminta-avustuksen (”toimintatonni”) hakemisesta vuodelle 2017.
Yhdistysten hakemukset tulee toimittaa Iholiittoon 24.8.2016 mennessä. Lisätietoja hakemisesta
toiminnanjohtaja Sirpa Pajuselta.

Iholiiton kehittämispäivä 20.8.2016
Aika: la 20.8.2016 noin klo 10-16
Paikka: Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki
Kehittämispäivässä on tänä vuonna tärkeimpinä asioina
- Iholiiton strategia v. 2016-2018 – millä suuntaviivoilla viemme parhaiten ihotautia
sairastavien asiaa eteenpäin?
- Iholiiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhdistymishanke
Lisäksi käymme läpi yhteenvetoa Iholiiton jäsenjärjestöjen kanssa käydyistä yhdistysten
kehittämispäivistä. Tarvittaessa voidaan käydä läpi myös RAY:n yhdistyksille jakaman toimintaavustuksen ”toimintatonnin” hakuun liittyviä kysymyksiä. Päivän tarkempi ohjelma
yksityiskohtineen tarkentuu elokuun alussa.
On tärkeää saada paikalle mahdollisimman laaja edustus kaikista Iholiiton jäsenyhdistyksistä ja
paikallisyhdistyksistä. Iholiitto maksaa kahden osallistujan osallistumisen/jäsenyhdistys (ml.
paikalliset atopiayhdistykset sekä alopecia- ja vitiligoyhdistykset) sekä yhden osallistujan
matkakulut/jäsenyhdistys. Ole yhteydessä omaan yhdistykseesi! Lisäosallistujien hinta on 45
euroa/hlö. Hinta sisältää ohjelman, aamukahvit, lounaan ja iltapäiväkahvit. Tilaisuus järjestetään
RAY:n ja Opintokeskus Siviksen tuella.
Lämpimästi tervetuloa mukaan viemään yhteisiä asioitamme eteenpäin!
Sitovat ilmoittautumiset alla olevan linkin kautta ma 8.8.2016 mennessä.
http://www.iholiitto.fi/iholiitto/jarjestotoiminta/kehittamispaiva-20-8-2016/
* Laitathan jo kalenteriin myös Iholiiton syyspäivät lauantaina 19.11.2016 Helsingissä
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Järjestökoulutukset 2016
Vaikuttamiskoulutukset
Koulutusten aiheina ovat: kuntalaisen ja kansalaisen oikeudet, kuinka teen hyvän hakemuksen
Kelaan, kuntaan tai terveydenhuoltoon, muutoksenhaku, Iholiiton ja sen jäsenyhdistysten
vaikuttamismahdollisuudet. Koulutuksen hinta 20 euroa/osallistuja.
Vaikuttamiskoulutusten ajat ja paikat: 3.9. Turku, 10.9. Jyväskylä, 1.10. Oulu.
Järjestökoulutukset
Järjestökoulutusten tarkoituksena on parantaa yhdistysten ja vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä.
7.–8.10. Järjestötoiminnan koulutus: teemana jäsenrekisteri, Helsinki. Hinta 30 euroa/osallistuja.
Vertaistukikoulutukset
Vertaistukikoulutuksissa käsitellään erilaisia vertaistuen muotoja ja mahdollisuuksia sekä
vertaistukijoiden omien vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä.
15.10. Uusien vertaistukijoiden koulutus, Tampere. Hinta 20 euroa/osallistuja.
Lisätiedot koulutuksista
www.iholiitto.fi/iholiitto/jarjestotoiminta/jarjestokoulutukset

Kurssit ja tapaamiset
Iholiitto järjestää tänäkin vuonna sopeutumisvalmennuskursseja sekä Kelan että RAY:n
rahoituksella. Lisäksi järjestetään tapaamisia harvinaista ihotautia sairastaville. Voitte mieluusti
tiedottaa näistä jäsenkirjeissänne.
Kurssien ja tapaamisten tiedot löytyvät nettisivuilta
http://www.iholiitto.fi/iholiitto/kurssitoiminta/
http://www.iholiitto.fi/iholiitto/harvinaistoiminta/tapaamiset/

Yhdistyksen nimenkirjoittajien päivitykset
Muistattehan päivittää Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin yhdistyksenne
nimenkirjoittajien muutokset. Yhdistyksen säännöistä löytyy tieto siitä, ketkä ovat määrätyt ja
nimetyt nimenkirjoittajat.www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

Kesälomat Iholiitossa
Iholiiton toimisto on kokonaan suljettuna ajalla 18. – 31.7.2016.
Mira lomailee 27.6. – 29.7. ja Aino lomailee 7.7. – 5.8.
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