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Piristystä pimeän syksyn kellistämiseen!  
                             
1.KUTSU Ravitsemusluento 10.10.2018  klo 18 alkaen 
    Paikka:Kumppanuustalon auditorio, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna 
    Aihe: Viimeisimmän tiedon mukaiset ravitsemussuositukset  
              psoriaatikoille ja diabeetikoille. 
    Luennoitsija: laillistettu ravitsemusterapeutti TtM Katja Karppinen.  
    Luento kestää 45min jonka jälkeen kysymyksille ja keskustelulle  
    varattu aikaa.    Tilaisuus on avoin kaikille. Kahvitarjoilu. 
    Yhteistyössä: Hämeenlinnan seudun Diabetesyhdistys ja  
                           Hämeenlinnan seudun Psoriasisyhdistys 
                        

 
2.Teematapaamisemme  jatkuvat edelleen, aina kuukauden ensimmäinen maanantai 
Hämeenlinnan Kumppanuustalossa  Sali 205 klo 18-20.  
      Seuraavat teemat sovittuna: 

-ma 3.9. Leena Toivari-Laine: Uudet Flexitol jalkavoiteet ja Dermalog voide-sarja  
-ma 1.10. teemailta korvautuu ke 10.10. Ravitsemusluennolla (+diabetesyhdistys)  
-ma 5.11. erityisliikunnanohjaaja Panu Tavisalo: liikuntaohjeita psoriaatikoille 
-ma 3.12. teemailta korvautuu Jouluruokailulla pe7.12. ravintola Pannuhuoneella 
-ma 4.2.2019 teema Kirsti Karttunen luennoi Lääkekorvausten ja muiden korvausten 
muodostumisesta 

 
3. KEILAUS-toiminta jatkuu: aina kuukauden  1.lauantai klo 11-12  
Aulangon kylpylän keilahallissa. 

 Jäsenille on maksettu keilavuoro yhdelle radalle  
      kuukauden 1.lauantaisin klo 11-12.  Radalle mahtuu 5 henkeä.    
      Sisältää myös kenkämaksut. 

 Ota mukaan esim.perheesi sekä Psoriasisliiton jäsenkortti, jota näyttämällä 
saat radan käyttöösi  tai voit vuokrata lisäradan sopimushintaan 25e/rata. 

 

 
4. Allasjumpat jatkuvat Voutilassa joka parillisen viikon keskiviikko 16-18 

 ryhmässä on vielä tilaa!!!! HUOM: ilmoittautuminen Kauko Kaasiselle puh.050-5867587 
 

 

5.  Maailman psoriasispäivä 29.10. teemalla ”Psori ei tartu” 

 Psoriasisliitto esiintyy maailman psoriasispäivänä uimahalleissa koko Suomessa. 
Yhdistyksellämme on infopiste Hämeenlinnan uimahallissa.  

 
 
6. Pikkujoulu pe 7.12. klo 17 alkaen Ravintola Pannuhuoneen kabinetissa, 
Hämeenlinnan Goodmannissa.  
 

 Tervetuloa myös avec! Hyvät parkkipaikat.  

 Jouluisen herkkuruokailun hinta 30e/hlö, maksu yhdistyksen 
           tilille FI51 2047 1800 1466 22.  

 Ideoikaapa kukin nimetön pikkupaketti mukaanne. 
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7. Luento: ma 4.2.2019  KELA.n lääkekorvausten ja muiden korvausten 
muodostuminen: 
-esittelijänä Kirsti Karttunen Psoriasisliitosta 
-paikkana Kumppanuustalo Sali 205 klo 18-20. Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.  
 
 

8. Valtakunnalliselle psoriasisviikolle huhtikuun 2019 alussa 
   -Pyrimme saamaan tälle viikolle Kristiina Raution luennoimaan luomien tutkimisesta ja 
seurannan tärkeydestä. Kun asia tarkentuu, niin tiedotamme siitä . 
 
 

9.Seniorikurssi: Psoriasis ja diabetes  6.5.–10.5.2019 
Paikka: Kylpylähotelli Päiväkumpu,  Paikkakunta: Karjalohja 
Järjestäjä: Psoriasisliitto /Psoriasiskeskus 
- Hakuaika loppuu 1.3.2019. Kurssille haetaan Psoriasisliiton lomakkeella, eikä hakemiseen tarvita 
lääkärintodistusta. Lomakkeen voi tulostaa internetistä tai tilata liiton toimistosta puh. 040-9052543 
 
 

10. RETKITOIMINTAA syksy-2018: 
Näitä retkiä teemme yhdessä Kanta-Hämeen epilepsiayhdistyksen kanssa. Mikäli jokin kiinnostaa, 
niin tarkista ensin Joukolta kyseisen retken tilanne/vieläkö pääsee mukaan. Bussi kulkee 
Tervakosken, Turengin ja Hämeenlinnan kautta.   
Varaukset ja lisätiedot: Jouko Dahlman p. 03-6882861 tai 050-5424726 

  
 to 27.9.2018. Helsingin kaupunginteatteri Kinky Boots,                 88 e 

 vuosikymmenen kuumin show, parhaana musikaalina palkittu, juhlistaa erilaisuutta, 
ystävyyttä ja ennakkoluulojen voittamista. 

 .   

 la 13.10.2018  Tampereen Työväen Teatteri  PÄSSI                       49e 

 Sirkku Peltolan tämän hetken näytelmän myötä Tuire Salenius palaa näyttämölle.  

 iltanäytös                                                 

   

 pe 26.10.2018  Tampereen Työväen Teatteri, Billy Elliot.               75e 

 musikaali kaivoskaupungin pojasta, jolla oli unelma 

    

 pe 9.11.2018  Tampereen Työväen Teatteri, Vanhoja poikia           49e – 55e 

 Saimaan saaressa miehet, unelmat ja Junnu Vainion musiikki 

 mm.Puntti Valtonen ja Esko Roine 

    

 ti 11.12.2018  Tampereen Teatteri, Saiturin Joulu             lapset 29e, aikuiset 44e  

 joulun taikaa koko perheelle, saiturina Ilkka heiskanen 

 Charles Dickensin rakastettu kertomus 
 

  

Retket järjestetään, jos lähtijöitä on vähintään 15. Tässä näkyvät hinnat edellyttävät 
täysiä autollisia. Jos lähtijämäärä jää alle 30 tulee hintoihin lisää 5-10 euroa. 
Varaukset ja lisätiedot: Jouko Dahlman p. 03-6882861 tai 050-5424726 
sähköposti     jouko.dahlman@pp1.inet.fi 
 
Tiedotamme yhdistyksemme tapahtumista Kaupunkiuutisissa, netissä  www.hlinna-psori.net  ja  
https://www.facebook.com/Hameenpsoriaatikot 
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