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Psoriviikko 2020

PSORIVIIKKO 30.3.-5.4.2020
Hei kaikki psoriasisyhdistykset!

Tänä vuonna Psoriviikon teemana on Luotettavasti rinnallasi. Nostamme esiin vertaistuen
merkitystä ja kiitämme yhdistyksen jäseniä ja aktiiveja.
Viikon tavoitteena on, että jokainen jäsen kokee jäsenyytensä merkitykselliseksi. Jokaisella
jäsenellä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Mukaan toimintaan ovat
tervetulleita kaikki alueen psoriasista sairastavat ja heidän läheisensä.
Yhdistys voi järjestää esimerkiksi Psori-illan jäsenille ja muille kiinnostuneille - mahdollisille
uusille jäsenille. Rahoitukseen yhdistys voi hakea jäsenjärjestöavustusta Psoriasisliitolta.
Tapahtuman ja rahoituksen suunnittelun pohjana voi käyttää jäsenjärjestöavustuksen
hakulomaketta, jonka puheenjohtajat ovat saaneet sähköpostilla.
Tässä vinkkejä Psori-illan järjestämiseen ja siitä viestimiseen. Pyydä tarvittaessa tukea
Psoriasisliiton järjestösuunnittelijoilta.
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Päivämäärä, kellonaika, paikka, osoite ja paikkakunta
Kenelle tilaisuus on tarkoitettu? (jäsenet, perheet, puolisot tai yleinen kutsu)?
Illan pääteema?
Tarkempi sisältö, luennoitsija tai keskustelun ohjaaja?
Esim. keskusteluilta Mikä tuottaa mielen hyvinvointia, liikuntahetki iltapalalla,
perhetapahtuma jne.
Kuka juontaa illan? Kuka esittelee yhdistyksen? Kuka hoitaa käytännön järjestelyt?
Tarjoilu: esim. hedelmät, tuoremehu, kahvi ja pulla tai iltapala. Tarjoilu ei ole
välttämätön.
Tarvittaessa pyydä ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot.
Palautteen koonti esim. peukuttamalla, tarralapuilla tai palautelomakkeella.
Kutsu seuraavaan yhdistystapaamiseen (päivämäärä, paikka) ja linkit verkkosivuille
(yhdistys ja psori.fi).

Materiaalit: Materiaalia keskustelun tueksi kootaan Psoriviikon sivulle tai voit tilata sitä
Psoriasisliiton liittotoimistosta liittotoimisto@psori.fi tai järjestösuunnittelijoilta
https://psori.fi/ota-yhteytta/
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Viestitään yhdessä
Psoriviikon tiedotepohja toimitetaan yhdistysten yhteyshenkilöille viikolla 11 (suomi ja
ruotsi): Täydennä Psoriasisliitosta saamasi tiedotepohja, lähetä se paikallislehdille ja radioon.
Ota uudelleen yhteyttä toimitukseen noin viikko ennen tapahtumaa.
Tapahtumailmoitus paikallislehteen: Pyydä tarvittaessa malli järjestösuunnittelijoilta.
Yhdistys voi saada ns. järjestöalennuksen ilmoitushinnasta, kun pyydät sitä. Pyydä
ilmoitusvedos tarkistettavaksi ennen julkaisua.
Ennakkojuttu tapahtumasta lehteen tai blogiteksti.
Kutsu jäsenille sähköpostilla. Osoitteet saa henkilö, jolla on tunnukset toimintarekisteriin.
Viestintä yhdistyksen verkkosivuilla, Facebookissa, psori.fi/tapahtumat, Toimeksi.fi tai
muilla yhdistysten yhteisillä verkkoalustoilla jne. Hyödynnä viestinnässä myös psori.fi -sivuilta
löytyviä somekuvapohjia ja muuta materiaalia.
Muista käyttää somessa tunnistetta #psoriviikko ja/tai #psoriveckan
Me Psoriasisliitossa kiitämme kaikkia yhdistyksiä yhteistyöstä ja toivotamme hyvää
Psoriviikkoa!

