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TIEDOTE IHOLIITON JÄSENJÄRJESTÖJEN TOIMIJOILLE
Tiedotetta saa jakaa edelleen 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

Syksyn 2016 tärkeitä tapahtumia, merkitkää jo kalenteriin!
la 20.8. Iholiiton kehittämispäivät, Helsinki
la 19.11. Iholiiton syyspäivät, Helsinki

Yhdistysten kehittämispäivät
Järjestämme tänä vuonna kaikkien yhdistysten kanssa kehittämispäivät, joissa keskustellaan
yhdistyksen vahvuuksista ja heikkouksista, yhdistyksen tuen tarpeista, Iholiiton palveluista
yhdistyksille sekä pohditaan mahdollisuuksia Iholiiton ja yhdistyksen väliseen yhteistyöhön.
Konkreettisten yhteistyösuunnitelmien määrittäminen on myös tilaisuuksien tavoitteena.
Kehittämispäiviä on järjestetty jo useissa yhdistyksissä ja lähes kaikkien kanssa on sovittu
ajankohta tälle keväälle. Loputkin pyritään sopimaan pikaisesti, joten olkaapa yhteydessä Miraan
(atopiayhdistykset) tai Ainoon (harvinaiset) 
Liitteenä on kaksi paperia Iholiiton palveluista jäsenjärjestöille. Toisessa on kuvattu ns.
peruspalvelut eli maksuttomat palvelut ja tuki, jota saatte Iholiitosta. Toisessa on maksulliset
palvelut hintoineen.
Toivomme näihin papereihin kommentteja yhdistyksiltä, näitä muokataan edelleen tämän vuoden
aikana. Palautetta voi lähettää vapaamuotoisesti järjestösuunnittelijoille. Toivomme, että
keskustelette yhdistyksen porukalla palveluista, ja kevään aikana yhdistysten puheenjohtajille
lähetetään surveypal-kysely niihin liittyen.

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
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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: 21.5. Joensuu, 3.9. Turku, 10.9. Jyväskylä, 1.10. Oulu.
Järjestökoulutukset
Järjestökoulutusten tarkoituksena on parantaa yhdistysten ja vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä.
14.5. Viestintäkoulutus, Tampere. Hinta 20 euroa/osallistuja.
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.
11.6. Vertaistukijoiden virkistystapaaminen, Tampere. Hinta 20 euroa/osallistuja.
15.10. Uusien vertaistukijoiden koulutus, Tampere. Hinta 20 euroa/osallistuja.
Lisätiedot koulutuksista
www.iholiitto.fi/iholiitto/jarjestotoiminta/jarjestokoulutukset

Luennot
Järjestämme tänä vuonna 10 kpl yleisöluentoja teemalla ihotautia sairastavan hyvä arki. Kevään
luennot ovat 5.4. Kotka, 26.4. Hämeenlinna, 12.5. Rovaniemi, 1.6. Lohja. Tarkemmat tiedot ajoista,
paikoista ja ohjelmista löytyvät Iholiiton sivuilta osoitteesta
http://www.iholiitto.fi/iholiitto/jarjestotoiminta/aluetoiminta/

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/
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