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Tervetuloa Päijät-Hämeen Alopecia- ja vitiligoyhdistyksen
vuosikokoukseen!
Aika: lauantai 19.3.2016 klo 16
Paikka: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
Vuosikokous järjestetään Iholiiton Kevätpäivien yhteydessä (ks. sivu 2).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan
Alopecialiiton ja alopecia- ja vitiligoyhdistysten organisaation
muuttamisesta. Päijät-Hämeen Alopecia- ja vitiligoyhdistys on elänyt
hiljaiseloa jo monta vuotta, ja myös Alopecialiiton toiminta on ollut hyvin
vähäistä. Keskustellaan Alopecialiiton ja Päijät-Hämeen Alopecia- ja
vitiligoyhdistyksen purkamisesta vuoden 2016 aikana. Päijät-Hämeen
yhdistyksen jäsenet voisivat siirtyä Etelä-Suomen tai Pohjois-Suomen
alopecia- ja vitiligoyhdistysten jäseniksi. Vitiligoa sairastaville esimerkiksi
Valoihottumayhdistys voisi myös olla vaihtoehto. Varsinainen päätös
purkamisista tehdään myöhemmin vuoden 2016 aikana, ja asiasta
tiedotetaan tarkemmin.
Etelä-Suomen Alopecia- ja vitiligopotilaat ry etsii uutta hallitusta, joten: ota
yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut olemaan mukana yhdistyksen
toiminnassa jatkossa! Yhdistyksessä on mahdollisuus päästä järjestämään
mielekästä ja hauskaa vertaistoimintaa vaikkapa omalla paikkakunnalla.

Alopecialiitto c/o Iholiitto ry
Karjalankatu 2 B 3. krs.
00520 Helsinki

Yhteydenotot: Iholiiton järjestösuunnittelija Aino Loikkanen,
aino.loikkanen@iholiitto.fi, 050 301 4262
Esityslista
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan, että kutsut on lähetetty jäsenille 2.3.2016.
Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Kokoustoimihenkilöiden valinta
Esitys: Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
5 § Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen esittäminen
6 § Edellisen tilivuoden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
8 § Jäsenmaksuista päättäminen
9 § Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
10 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimintavuodelle
11 § Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen sääntöjen 9 pykälän määräykset
huomioiden
12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta seuraavalle
toimintakaudelle
13 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavalle toimintakaudelle
14 § Yhdistyksen edustajien valinta liiton kokouksiin seuraavalle toimintakaudelle
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavalle tilivuodelle
16 § Jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet
17 § Jäsenten tekemät ehdotukset
18 § Muut asiat
19 § Kokouksen päättäminen

puh. 010 325 2570
toimisto@iholiitto.fi
www.alopecialiitto.fi

Tervetuloa Iholiiton kevätpäiville 2016!
Aika:

la-su 19.–20.3.2016

Paikka:

Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
http://www.tampere-talo.fi/kulkuyhteydet

Kevätpäivät on Iholiiton jäsenjärjestöjen yhteinen ja vuoden tärkein
tapahtuma. Päivillä päätetään ja viedään eteenpäin tärkeitä yhteisiä asioita
sekä viihdytään yhdessä. Kevätpäivien aikana on mahdollisuus tavata
Iholiiton työntekijöitä ja keskustella heidän kanssaan.
Osallistumismaksu 90 euroa/henkilö (aikuiset) sisältää koko ylläolevan
ohjelman, lounaat ja päiväkahvit sekä illallisen. Lasten (4-12-vuotiaat)
osallistumismaksu 45 euroa/henkilö. Mikäli osallistut pelkästään
luennoille ja/tai yhdistyksen kokouksiin, tilaisuus on maksuton.

OHJELMA (muutokset mahdollisia)
la 19.3.2016
klo 11-12
klo 12
klo 13

klo 14

klo 15.30
klo 16

Ilmoittautuminen
Lounas
Ajankohtaista asiaa & kuulumisia Raha-automaattiyhdistyksestä
Ilkka Repo (Allergia- ja astmaliiton toimitusjohtaja ja RAY:n
hallituksen jäsen)
Voimavaroista ja itsensä johtamisesta
Ulrika Björkstam (Suomen Palovammayhdistyksen pj,
valmentaja,Coach, VTM, LCF Life Coach ©, NLP Practioner).
Kahvitauko
Yhdistysten omat kokoukset
Alopecialiitto ryEtelä-Suomen Alopecia- ja vitiligopotilaat ry/PäijätHämeen Alopecia- ja vitiligoyhdistys ry

Majoittuminen
klo 19

Tarkempi ohjelma, tiedot majoituksesta sekä ilmoittautuminen
osoitteessa – ilmoittauduthan vaikka tulisitkin vain kokoukseen!

su 20.3.2016

http://www.iholiitto.fi/iholiitto/jarjestotoiminta/kevatpaivat/

klo 10

klo 12:30

Illallinen ja iltaohjelma
Ravintola Ziberia (os. Itäinenkatu 9, 33210 Tampere)

Iholiiton kevätkokous
Kokouksen jälkeen yhteistä keskustelua ajankohtaisista asioista
(Iholiiton 30- vuotisjuhlavuosi vuonna 2017, Iholiiton uusi strategia,
ym. tulevaa)
Lounas ja lähtökahvit

Hyvää kotimatkaa!

Alopecialiitto c/o Iholiitto ry
Karjalankatu 2 B 3. krs.
00520 Helsinki

puh. 010 325 2570
toimisto@iholiitto.fi
www.alopecialiitto.fi

