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Hyvä Palovammayhdistyksen jäsen, 
 
Syksy tekee tuloaan. Yhdistyksemme toiminnassa se tarkoittaa: 
 
1. Syystapaaminen lokakuussa 7.-8.10.2017.  
 
Syystapaaminen pidetään tällä kertaa Orimattilassa hotelli Teltassa 
http://hotelliteltta.fi/hotelliteltta/  
 
Syystapaamisen hinta on 40 € / hlö kahden hengen huoneessa. Hinta sisältää 
majoittumisen ja aamupalan sekä ohjelman. Päivällinen lauantaina käydään nauttimassa 
läheisessä kiinalaisessa ravintolassa omakustanteisesti. 
 
Alustava aikataulu ja ohjelma: 
 
Lauantaina 7.10. 
Klo 13 saapuminen hotelli Telttaan 
Klo 13.30 vuosikokous ja kokouskahvit   Toukokuun vuosikokous jatkuu yhdistyksen 
puheenjohtajan valinnalla. 
Klo 16.30 päivällinen kiinalaisessa ravintolassa 
Klo 18.30 alkaen saunaan. Pelitila käytössämme kaksi tuntia. 
 
Sunnuntaina 8.10. 
Aamiainen 
Tutustumista Kehräämön tiloihin 
Klo 12 huoneiden luovutus ja kotiinlähtö 
 
Sitovat ilmoittautumiset 17.9.2017 mennessä Heli Tilaéukselle heli.tilaeus@gmail.com tai 
puhelimitse 041 501 1594. 
 
 
 
 
 
 
2. Sinustako yhdistyksemme seuraava puheenjohtaja? 

 
Yhdistyksen vuosikokous toukokuussa Padasjoella tuli puheenjohtajan valintaa vaille 
valmiiksi. Jotta yhdistys voi toimia, tarvitsee se innostuneen ja aktiivisen puheenjohtajan, 
jonka tukena ja apuna hallitus toimii. Uusi puheenjohtaja valitaan syystapaamisen 
yhteydessä jatkuvassa vuosikokouksessa.  
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Yhdistyksen hallitus on sisäisesti pyrkinyt jakamaan vastuuta tasaisesti, jottei kenellekään 
koidu vapaaehtoisuuteen perustuvasta tehtävästään ylimääräistä taakkaa. Yhdistyksemme 
puheenjohtajan vastuulla on ensi sijaisesti pitää huolta yhteistyöstä Allergia-, Iho- ja 
Astmaliiton toimijoiden kanssa, kutsua hallitus tarvittaessa koolle sekä katsoa, että kaikki  
sääntömääräiset asiat tulevat hoidetuksi ajallaan. Uudistettujen sääntöjemme mukaan 
puheenjohtaja voidaan valita vain kahden vuoden kaudeksi kerrallaan, ilman 
uudelleenvalinnan mahdollisuutta. Näin pyritään pitämään huoli siitä, että vastuunjaossa 
tapahtuu kiertoa yhdistyksen sisällä sekä kannustamaan jäseniä tarjoutumaan rohkeasti 
mukaan yhdistyksen hallitukseen. Allergia-, iho- ja astmaliiton työntekijät ovat myös 
tehtävässä tukena. 
 
Mikäli puheenjohtajuus kiinnostaa, ota yhteyttä nykyiseen puheenjohtajaamme Ulrika 
Björkstamiin, ulrika.bjorkstam@gmail.com   
 
 
 
3. Näy pimeässä 
 
Yhdistyksellä on myynnissä logolla varustettuja heijastinpipoja. Pipot ovat kotimaista 
laatua ja niitä löytyy neljässä eri värissä: musta, turkoosi, pinkki ja violetti. Pipot ovat 
kaksinkertaista trikoota, malli jää rennosti päälaelta hieman pussimaiseksi. Materiaali on 
joustavaa puuvilla/elastaanikangasta, pesu 40 astetta. Pipo maksaa 20 euroa + 
postikulut. Tilaa omasi ja näy syyspimeässä! Tilaukset sähköpostilla 
suomenpalovammayhdistys@gmail.com. Pipoja on saatavilla myös syystapaamisen 
yhteydessä. 
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4. Liikuntakysely 
 
Allergia-, iho- ja astmaliitto kehittää myös entisen Iholiiton yhdistysten liikuntatoimintaa 
yhdistymisen johdosta. Kartoitamme näiden yhdistysten liikuntatoimintaa ja jäsenten 
omatoimista liikunnan harrastamista kyselyillä tulevan syksyn ja talven aikana. Olemme 
tehneet ensimmäisenä liikuntakyselyn Palovammayhdistyksen jäsenille, ja toivoisimme 
teidän nyt vastaavan siihen. Kyselyllä kartoitetaan tämän hetkistä liikkumistanne, 
palovamman vaikutuksia liikkumiseen ja mielipiteitä siitä, kaivataanko 
Palovammayhdistykseen liikuntatoimintaa, ja minkälaista sen toivottaisiin olevan.  
 
Toivomme vastausta viimeistään pe 29.9.2017. 
  
Vastausten pohjalta on tarkoitus tehdä mm. liikuntaopas ja muuta materiaalia palovamman 
kokeneille liikkumisen edistämiseksi sekä levittää tietoa valtakunnallisesti. Kyselyn 
vastaukset ovat luottamuksellisia ja tulokset julkaistaan yhteenvetoina nimettöminä.  
Linkki kyselyyn: https://my.surveypal.com/Liikuntakysely-palovammayhdistys-11.8  
  
Kiitos vastauksistanne jo etukäteen! 
Lisätietoja voi kysyä liiton liikuntasihteeriltä Marianna Suonpäältä: 040 147 7812 tai 
marianna.suonpaa@allergia.fi 
 
 
 
5. Tule aktiivisesti mukaan! 
 
Yhdistys on yhtä kuin ihmiset. Ilman aktiivisia ihmisiä ei yhdistystä, eikä ilman yhdistystä 
ole toimintaa palovamman kokeneille ja heidän läheisilleen. Tule rohkeasti mukaan 
tapaamisiin ja toimintaan, olet sitten palovamman kokenut tai läheinen.  
 
 
 
6. Yhdistyksemme näkyy myös Facebookissa 
 
Seuraa meitä https://www.facebook.com/suomenpalovammayhdistys sekä verkkosivuilla 
https://www.allergia.fi/palovammayhdistys/  
 
  
Syysterveisin, 
Yhdistyksen hallitus 
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