
Itä-Uudenmaan Psoriasisyhdistys ry. 
Jäsentiedote 2019 
 
Hyvää alkanutta vuotta hyvät jäsenet! Tämän lumisen alkuvuoden ensimmäinen tapahtuma on jo ehditty pitää. Tiistaina 
29.1. saimme kuulla painavaa asiaa tasapainon ylläpitämisestä ja saimme samalla lyhyen maistiaisen tehokkaasta 
TuoliFysio-jumpasta. Illan vetäjä oli fysioterapeutti Jussi Haapatalo.  Kiitos hänelle ja kaikille mukana olleille! 
 
Talven toiminta jatkuu maaliskuussa, jolloin on vuosikokouksen aika. Lue lisää alla: 
 

 
Yhdistyksen sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään torstaina 21.3. klo 18 Porvoossa Omenamäen palvelukeskuksessa, 
osoite Tulliportinkatu 4, Porvoo 
 
Kokouksessa käsitellään ja hyväksytään sääntöjen 12 § asiat: vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018, 
vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2019, valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus (3 
jäsentä ja 2 varajäsentä), toiminnantarkastaja sekä edustaja (1) kevään liittokokoukseen. 
 
Illan ohjelmassa vuosikokouksen lisäksi käsienhoito- ja tuote-esittely, jonka pitää Anne Lehtinen Porvoon Rougesta. 
Tarjolla kevyt iltapala. 
 

 
Huhtikuussa Loviisaan 
 
Psoriasisviikolla (vko 14)yhdistys jalkautuu Loviisaan. Tarkoitus on esittäytyä päivän aikana vielä tällä hetkellä tarkemmin 
määrittelemättömässä paikassa ja mahdollisesti pitää jäsenilta Loviisassa. Tästä päivästä tarkemmin paikallislehdissä. 
 
Toukokuussa on kulttuuririennon vuoro 
 
 Olemme varanneet lippuja Kotkan kaupunginteatterin esitykseen Ikitähti. Esityspaikka on ravintola Kairo. Ikitähti on Mikko 
Koivusalon kirjoittama musiikkinäytelmä, jossa kuljetaan halki kevyen musiikin historian rakastetun, hiljattain poisnukkuneen, 
iskelmälaulaja Annikki Tähden matkassa. Esityksessä kuullaan Annikki Tähden tunnetuimpia hittejä, tavataan elokuva -ja 
viihdetaivaan kuuluisuuksia ja nauretaan lempeästi musiikkibisnekselle virtauksineen. 

Matkan hinta 25 €/jäsen ja 35 €/ei jäsen, ja se sisältää esityksen ja bussikuljetuksen. Mahdollisesta ruokailusta sovitaan 
myöhemmin. Esitys alkaa klo 19, joten matkaan pitää lähteä jo klo 17 Porvoosta. Tarkemmat tiedot aikataulusta ja ruokailusta saat 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

Lippuja on varattu 15 ensiksi ilmoittautuneelle. Ilmoittautuminen viimeistään 21.4.2019 joko s-postilla 
psori.itauusimaa@gmail.com tai puh. 040 355 7565 (Heli Wilkman).  

Syksyn ohjelma työn alla 

Syksyn tarkka ohjelma on vielä luonnosvaiheessa, mutta sinne on suunniteltu mm. käyntiä Orilammen majalla Kouvolan 
Valkealassa, nivelpsoriluentoa ja yhteistä joululounasta. Tarkat tiedot ilmoitetaan heti niiden varmistuttua sekä sähköisesti 
että paikallislehtien yhdistyspalstoilla. 

Vaalivuosi menossa - taas tarvitaan lipasvahteja Pieni ele -keräykseen 
 
Keväällä 2019 käydään Suomessa eduskuntavaalit ja myöhemmin kesällä on EU-vaalien vuoro. Vaalien yhteydessä 
järjestetään perinteinen Pieni ele -keräys, jossa myös meidän yhdistyksemme on mukana Loviisassa ja Porvoossa. 
Tarvitsemme siis taas lipasvahteja sekä ennakkoäänestyspaikkoihin että varsinaisena vaalipäivänä. Eduskuntavaalien 
ennakkoäänestys on 3. - 9.4.2019 ja varsinainen vaalipäivä sunnuntai 14.4. EU-vaalit käydään 15.–21.5. (ennakkoäänestys) 
ja 26.5. on varsinainen vaalipäivä. Otathan yhteyttä, jos sinulla on vaikka tuntikin aikaa antaa tähän tärkeään tehtävään. 
Voit olla yhteydessä joko s-postilla psori.itauusimaa@gmail.com tai puhelimitse 040 355 7565 (Heli Wilkman).  
 

mailto:psori.itauusimaa@gmail.com


Muutoksia viestintään ja tiedottamiskanaviin 
 
Yhdistyksen verkkosivut (psori-itauusimaa.net) tulevat poistumaan 17.2.2019. Sivujen sisältö siirretään Psoriasisliiton 
verkkosivuille kohtaan: Psoriasisliitto > Yhdistystoiminta > Yhdistykset. Siirron aikana tiedoissa on varmasti puutteita ja 
aukkoja, josta jo nyt pahoittelut.  
 
Yhdistyksellä on oma facebook-profiili, joka on julkinen. Sitä pääsee siis lukemaan vaikkei itse ole facebookin käyttäjä. Sivu 
löytyy facebookista ja hakukoneessa haulla Psori, Itä-uusimaa/Östra Nyland. Facebookin sivuilla tiedotetaan yhdistyksen 
tapahtumista, kerrotaan niistä sanoin ja kuvin ja jaetaan tietoa taudista ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista. 
Kannattaa käydä kurkkaamassa.  
 
Olemme saaneet kootuksi jo aika hyvän kokoisen listan jäsenten sähköpostiosoitteita, ja kaikille heille tämä kirje ja 
muutkin viestit tulevat sähköisessä muodossa. Lisää sähköisiä yhteystietoja voi lähettää yhdistyksen omaan s-
postiosoitteeseen psori.itauusimaa@gmail.com.  Sähköisesti saat tiedot nopeasti ja se on yhdistykselle kätevää ja 
edullista.  
 
Yhdistys tulee jatkossakin tiedottamaan ja muistuttamaan tapahtumista paikallislehtien (Uusimaa, Östnyland, Loviisan 
sanomat, Nya Östis ja Itäväylä) yhdistyspalstoilla. Niitä kannattaa siis seurata. 
 
Liiton tarjoamia palveluita kannattaa hyödyntää 
 
Psoriasisliitto on iso ja tärkeä tuki paikallisyhdistyksille. Liiton toiminta ja palvelut on suunnattu myös kaikille maan 
psoriaatikoille, niitä kannattaa siis hyödyntää.  
 
Teemalomat 
Teemalomat ovat lomia jotka psoriasisliitto toteuttaa yhdessä lomajärjestöjen kanssa ja Veikkauksen tuella. Teemaloman 
tavoitteena on, että osallistujat saavat mahdollisuuden irrottautua arjesta ja virkistäytyä sekä saada halutessaan 
vertaistukea. Tarkat tiedot lomista ja niille hakemisesta löydät psoriasisliiton sivuilta ja Ihon aika -lehdestä. 

 
Aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit 
Psoriasisliitto järjestää Veikkauksen tuella vuosittain kuusi aurinkopainotteista sopeutumisvalmennuskurssia. Kurssi 
sisältää kolme tapaamista, joista pisin 2 viikon pituinen osuus, on Gran Canarialla. Kurssin ohjelmaan kuuluvat 
ryhmäliikunta, terveellinen auringonotto sekä ohjatut ryhmäkeskustelut terveyden edistämisen teemoista. Hakuaika on 
jatkuva, ja joka kurssille valitaan 24 osallistujaa, ensikertalaiset ovat etusijalle. Lisätietoa liiton verkkosivuilta ja Ihon aika -
lehdestä 

 
Teemakurssit tietyille kohderyhmille  
Liitto järjestää myös kursseja tietyille kohderyhmille. Tällaisia ovat mm. perhekurssit psoria sairastavan lapsen perheille ja 
seniorikurssit yli 60-vuotiaille eläkkeellä oleville psoriaatikoille. Lisää näistäkin voit lukea liiton verkkosivuilta ja Ihon aika –
lehdestä. Työikäisille psoriaatikoille suunnatut kuntoutuskurssit järjestää Kela.  
 
Psorilinja palvelee maksuttomasta neuvontapuhelimesta p. 0800 557 767 ma 8–12 ja ti-ke 14–18. Muina aikoina voit 
lähettää sähköpostia:psorilinja@psori.fi. Puheluun ja viesteihin vastaa sairaanhoitaja.  
 
Lapsilla ja nuorilla oma Lanupso  
Psoriasista sairastavilla nuorilla ja lapsilla on oma yhteisö, Lanupso. Siihen kuuluvat Psoriasisliiton paikallisyhdistysten 
kaikki alle 30-vuotiaat jäsenet. Lanupso järjestää vuosittain tapaamisia eri puolilla Suomea. Nuorten toimintaan voi 
tutustua Facebookissa: Nupso, nuoret psoriaatikot. Missä tahansa nuorten toimintaa tai Lanupsoa koskevassa asiassa voit 
ottaa yhteyttä Lanupso-koordinaattori Iida Liukkoseen: iida.liukkonen@psori.fi. 
 
Lopuksi haluan toivottaa kaikille jäsenille oikein mukavaa talven jatkoa! Älä jää yksin sairautesi kanssa vaan tule mukaan 

yhdistyksen tapahtumiin, ota yhteyttä ja hyödynnä kaikki tieto ja kokemus, jota löytyy sekä yhdistyksestä että liitosta. 
 
Jos mieltäsi askarruttaa joku asiaa yhdistyksen toiminnassa tai haluat antaa palautetta – sekä ruusut että risut ovat 
tervetulleita – ota rohkeasti hallituksen jäseniin. Yhteystiedot kirjeen liitteenä.  
 
Heli Wilkman     
puheenjohtaja ja viestintävastaava     
040 355 7565, heli.wilkman@gmail.com     
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Ps. Ystävän päivänä 14.2. on yhdistyksellämme esittelypöytä Kevätkummun apteekissa kl. 9-12 ja 15–18, tule 
moikkaamaan!  


