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Hyvää alkanutta vuotta yhdistyksemme jäsenet!
Vuosi on yllättäen ehtinyt jo näin pitkälle, kun alkuvuosi meni Pieni ele-keräyksen
puitteissa. Presidentinvaalien yhteydessä oli taas vaalikeräys, kuten jo 110 vuotta on aina
ollut vaalien yhteydessä. Yhdistyksemme hallituksen jäsenet ja muutama muu jäsen istui
yhteensä yli 70 tuntia ”lipasvahtina” eri äänestyspaikoilla. Pieni ele-keräys on yksi
tärkeimmistä tulonlähteistä ja sen avulla pystymme järjestämään jäsenistölle toiminnallista
ohjelmaa ja jakamaan tietoa psoriasiksesta. Keräyksen tuotosta puolet jää paikallistasolle.
Tapahtumia alkuvuodelle 2018:
28.3

Sääntömääräinen vuosikokous Lohjalla, Lohjan seurakunnan takkatuvassa,
os. Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja (kirkon vieressä)
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaiset asiat.
Kokous alkaa klo 18. Tervetuloa mukaan! Kahvitarjoilu

19.5

Yhdistyksemme on perustettu 8.2.1988, joten tänä vuonna tuli täyteen
30 vuotta perustamisesta. Juhlistamme sitä la 19.5 Lohjalla, Ravintola
Hanneksessa, os. Vappulantie 235, 08700 Lohja (ent.Vappulan koulu)
Tilaisuus alkaa klo 15 ruokailulla. Sen jälkeen erilaista ohjelmaa.
Toivotamme teidät tervetulleeksi yksin tai parin/saattajan kanssa.
Osallistumismaksu 10 €/henk. Sitovat ilmoittautumiset mahdollisin erikoisruokavaliotoivomuksin p. 040 505 1715 tai marjaliisa.moisander@gmail.com
viim. 5.5.2018. Maksu yhdistyksen tilille FI90 4006 2040 0054 25.

6.6

Anna-Liisa Kelamo järjestää Vihdin Reumayhdistyksen ja Nummelan Nivelpiirin jäsenille luontoretken Nuuksioon, retkelle ovat tervetulleita
myös psoriyhdistyksen jäsenet. Lähtö ke 6.6 klo 10 Nummelan kirjaston
parkkipaikalta kimppakyydein. Kyytiläiset voivat korvata kuskille 4-5 euroa.
Omat eväät (makkarat tms). Tulipaikkoja löytyy ja A-L keittää nokipannukahvit. Jos metsäpalovaroitus, omat termarit kaffeineen mukaan.
Sään mukainen vaatetus ja jalkineet. Paikka selviää lähempänä ko. ajankohtaa. Todennäköisesti mennään Saarilammelle ja Klassarin kierrokselle tai
jos paljon ensikertalaisia, niin Haltiaan ja sieltä Haukkalammelle.
Ei välttämättä ennakkoilmoittautumista, jos oma auto. Kyydin tarvitsijat
voivat kysellä lisää Anna-Liisalta p. 040 514 6340 tai alkelam@kolumbus.fi.
Takaisin tullaan noin klo 15 – 16.
Jos kiinnostusta on, niin syksyllä voidaan järjestää vastaavanlainen retki
jonakin lauantaipäivänä, niin mukaan pääsevät myös työelämässä olevat.
Syksyllä on ns. virkistyspäivä jäsenille. Alustavasti suunniteltu paikka
on Siuntion kylpylä.

Psorilinja on maksuton neuvontapuhelin, josta voit kysellä Sinua askarruttavia asioita iho- ja nivelpsorista. Puhelin 0800-557 767 ma klo 8 – 12,
ti ja ke klo 14 – 18. Sähköposti: psorilinja@psori.fi

Nuoret
Nupson jäseniä ovat kaikkia alle 30 vuotiaat, jotka kuuluvat jonkin paikallisyhdistyksen
kautta Psoriasisliittoon. Nuorille tarkoitettuja tapahtumia voit etsiä verkosta www.psori.fi
ja sieltä tapahtumakalenterista
Nupsolla on myös oma Facebook-ryhmä Nupso-Nuoret psoriaatikot, joka toimii sekä
keskustelupaikkana että tiedotuskanavana jäsenillemme.
.
Lapset
Psoriasisliitto järjestää yhdessä perheiden kanssa tapahtumia, joissa lapset ja vanhemmat
voivat tutustua yhteisen hauskan tiimoilla muihin perheisiin. Tietoja www.psori.fi ja sieltä
tapahtumakalenteri.

OIKEIN MUKAVAA VUODEN JATKOA TEILLE KAIKILLE JA TOIVOTTAVASTI
TAPAAMME JOSSAKIN TILAISUUDESSA
Hallituksen yhteystiedot:
puheenjohtaja
Liisa Turkki-Ahotupa

p. 045 230 3323

liisa.turkki@gmail.com

varapuheenjohtaja
Heikki Viitanen

p.040 556 1344

heikkiviitanen361@gmail.com

sihteeri/rah.hoitaja
Marjaliisa Moisander

p. 040 505 1715 marjaliisa.moisander@gmail.com

hallituksen jäsen
Kati Luukkanen

luukkanen.kati@gmail.com

hallituksen jäsen
Tauno Raikaskoski

p. 040 502 1782

tauno.raikaskoski@wippies.fi

hallituksen varajäsen
Anna-Liisa Kelamo

p. 040 514 6340

alkelam@kolumbus.fi

hallituksen varajäsen
Taina Lahti

p. 040 716 7594

tainalahti@icloud.com

