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Yhtäkkiä oli huone täynnä
samaa sairautta

sairastavia. 
Tunsi kuuluvansa joukkoon! 

"
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Kurssien ohjelmassa on tieto-
painotteisia luentoja sekä eri-
laista ryhmämuotoista toimintaa
kuten keskustelu-, rentoutus- ja
liikuntaryhmiä. Kursseilla tapaa
muita allergiaa, astmaa tai iho-
sairautta sairastavia, joiden
kanssa voi jakaa kokemuksia ja
saada vertaistukea. Kurssit tar-
joavat mahdollisuuden virkistyä
ja saada voimavaroja arkipäivän
elämään. 

Mitä kursseilla tehdään?

Kenelle kurssit on
tarkoitettu?

Kurssit on suunniteltu eri koh-
deryhmien tarpeisiin, ja kursseja
löytyy niin allergiaa, astmaa ja
ihosairauksia sairastaville kuin
palovamman kokeneille. Koko
perhe voi hakea perhekursseille
tai esimerkiksi isovanhemmat
voivat osallistua kurssille lapsen
kanssa. Nuorten ja aikuisten
kursseille haetaan yksilönä,
mutta avustajana toimiva henki-
lö voi tulla osallistujaksi valitun
mukana. 

Hakeminen ja osallistuminen
kursseille ei vaadi Allergia-, iho-
ja astmaliiton jäsenyhdistyksen
jäsenyyttä. Kurssit järjestetään
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA:n tuella ja
ne ovat osallistujille maksutto-
mia. Kurssipaikkaan matkusta-
misesta aiheutuvat kulut kuulu-
vat osallistujalle.

Allergia-, iho- ja astmaliitto
järjestää kursseja allergioita,
astmaa ja ihon sairauksia sai-
rastaville, vaikean palovam-
man kokeneille sekä heidän
läheisille. 

Kursseilla jaetaan asiantuntija-
sekä kokemustietoa ja saa-
daan vertaistukea ja voimava-
roja arkipäivän elämään. 

Allergia-, iho- ja astmaliiton 
kurssitoiminta

Kurssien ohjelma pyritään
muokkaamaan hakijoiden
toiveiden ja tarpeiden
mukaan. 

Kuinka kursseille
haetaan?
Kursseille haetaan sähköisen
haun kautta. Halutessasi voit
myös tulostaa ja täyttää paperi-
sen hakulomakkeen. 

Tarkemmat hakuohjeet ja haku-
lomakkeet löydät verkkosivuil-
tamme: www.allergia.fi/kurssit. 



Lapsiperhekurssi: Kurssille voi osallistua koko perhe. 

Aikuisten kurssi: Kurssille osallistutaan yksin. 

Nuorten kurssi: Kurssille voivat hakea 13–17-vuotiaat. 
Kurssille osallistutaan yksin. 

Parikurssi: Voit hakea ja osallistua kurssille 
yhdessä puolisosi tai elämänkumppanisi kanssa. 

Kurssikeskus: Kurssin aikana yövytään kurssikeskuksessa. 
Kurssin kesto on 2–4 vuorokautta.
 
Verkkokurssi: Kurssi toteutuu verkossa, 
kokonaan etäyhteyksin. Verkkokurssien kestot ovat 3–8 viikkoa. 

Avomuotoinen kurssi:  Kurssi sisältää luentoja, jotka yleensä 
toteutuvat viikoittaisina tapaamisina muutaman viikon ajan. 

Oppaassa käytetyt kurssisymbolit: 

Kursseilta saa ajantasaista tietoa
sairauden kanssa elämisestä.
Tieteeseen nojaavan asiantun-
tijatiedon rinnalle nousee ver-
taisten jakama kokemustieto.
Tieto tuo mukanaan uusia oival-
luksia, vahvistaen ja täydentäen
kurssilaisen omasta arjesta jo
löytyviä, omaa hyvinvointia tuke-
via tapoja. 

Kursseilta saa myös tietoa yh-
teiskunnallisista tukimuodoista
ja neuvoja omaa tilannetta tuke-
vista palveluista.

Kurssitoiminnassa korostuu ver-
taisuus ja vertaiskokemusten ja-
kaminen. 

Kursseilla kohtaa alan asian-
tuntijoita, ovat he sitten alan
ammattilaisia tai toisia, vastaa-
vassa elämäntilanteessa eläviä,
oman elämänsä asiantuntijoita. 

"Se, kun toinen ymmärtää
sua jo pelkästä katseesta!"

Tietoa, tukea ja kohtaamisia

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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Susannan ja Antin nelihenkinen
perhe osallistui kesällä 2022
Allergia-, iho- ja astmaliiton jär-
jestämälle Atooppinen ihottuma-
kurssille. Kurssilta perheen mie-
leen jäi se, että perheen van-
hemman pojan käsi-ihottuman
oireet otettiin tosissaan. Tärkeää
oli myös ohjaus atooppisen ihot-
tuman hoitamiseen kotona sekä
lasten ja vanhempien saama
vertaistuki. 

Erityisesti Aleksin ihottuman tilanne sai
perheen täyttämään ja lähettämään
sähköisen hakemuksen kurssille liiton
nettisivujen kautta. 
– Meillä oli jo ennen kurssia tietoa
atooppisesta ihottumasta äidin ja
poikien lapsuusajan kokemusten
kautta. Tärkeintä kurssilla kuitenkin oli
se, että Aleksi sai tuntea, että hänen
vaivansa otetaan tosissaan. Lapsi sai
tuntea välittämistä, Perheen äiti
Susanna kertoo.

Susanna kuvailee, kuinka pojille oli
tärkeää tavata kurssilla muita
omanikäisiä ja myös eri-ikäisiä lapsia
ja nuoria, joilla oli myös kokemusta
atooppisesta ihottumasta. Myös
perheen kuopus Eemeli, joka oli
mukana kurssilla Aleksin sisaruksena,
sai kurssilla hyödyllistä, iho-oireita
ennaltaehkäisevää tietoa esimerkiksi
rasvapesuista ja erilaisista voide-
merkeistä.

Uutta puhtia ihon hoitoon –
kokemus perhekurssilta kesällä 2022

Kun Susanna, Antti, Aleksi (13) ja
Eemeli (10) saivat kuulla tulleensa
valituksi Allergia-, iho- ja astmaliiton
järjestämälle atooppisen ihottuman
kurssille, perhe otti tiedon vastaan
innoissaan. He olivat muutamaa
kuukautta aiemmin lukeneet liiton
kurssitarjonnasta Allergia, Iho &
Astma -lehdestä, ja päättäneet hakea
mukaan. 

Perheen äidillä ja molemmilla lapsilla
on atooppinen ihottuma, ja oireet
tulevat ja menevät aalloissa. Poikien
ollessa taaperoikäisiä heillä oli laaja-
alaisia ihottumaoireita, jotka kuitenkin
helpottivat lasten varttuessa.

Tänä vuonna arkea haittaavia oireita
on kuitenkin esiintynyt uudelleen
etenkin Aleksilla, ja ne ovat
keskittyneet käsien iholle. Poika on
joutunut käyttämään muovihanskoja
ruokia koskiessaan ja puuvilla-
hanskoja voideltujen käsien suojana
öisin. Muu perhe on ollut tukena ja
auttanut poikaa arjessa esimerkiksi
astioiden huuhtelussa ja pesemisessä.

"Tärkeintä kurssilla oli
vertaistuki ja lapsen
yksilöllinen huomioimi-
nen" 
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Kurssilla oli käytännönläheistä
merkitystä siihen, miten perheen-
jäsenet suhtautuvat nyt sairauteen ja
sen hoitoon arjessa. Perheellä on
taustalla kokemus, että terveys-
keskuksessa joudutaan käymään
samalla käynnillä niin paljon eri asioita
läpi, että esimerkiksi käsi-ihottuman
hoitaminen on jäänyt taka-alalle.
Kurssilla aiheeseen oli kuitenkin
mahdollista keskittyä rauhassa.

– Ihonhoidon rutiinit saivat vahvis-
tusta ja uusia muotoja. Kurssilta koko
perhe sai uutta jaksamista rasvaami-
seen. Siellä oli mahtava henkilökunta,
joka opasti lasten ikä huomioon
ottaen ihon rasvaukseen ja esimer-
kiksi sinkkisukkien, peittosidosten ja
suolakääreiden käyttöön, Susanna
kertoo.

– Koska Aleksin ihottumaa ei ole
koskaan hoidettu sairaalassa, saimme
paljon uusia vinkkejä nimenomaan
lapsen käsi-ihottuman hoitoon.

Uutta puhtia ihon
rasvaamiseen kurssilta

Kaikki perheenjäsenet viihtyivät hyvin
kurssilla. Susannan mukaan kurssi oli
tiukasta aikataulusta huolimatta
antoisa niin asiasisältönsä puolesta
kuin perheen yhteisenä kokemukse-
nakin.

– Puitteet olivat hienot ja kurssi oli
kuin pienoisloma kauniissa maisemis-
sa, Susanna sanoo, ja kertoo, että
uutena tietona perheelle tuli
atooppista ihottumaa sairastavien
mahdollisuus hakea vammaistukea ja
muut mahdolliset sosiaalituen muo-
dot. Tieto lisääntyi myös atooppisen
ihottuman uusista hoito-muodoista.

– Oli myös avartavaa tutustua muihin
omanikäisiin, joilla on samoja vaivoja,
Susanna lisää. – Kurssi oli upea
kokemus, jota voin suositella
lämpimästi muillekin osallistumista
miettiville.

Avartava kokemus koko
perheelle

Perheen jäsenet kokivat kurssin
aikana, että paikalla oli riittävästi
kurssityöntekijöitä, mikä mahdollisti
lasten jakamisen ikäryhmiin. Kurssilla
lapset saivat kertoa mielipiteitään ja
jakaa kokemuksiaan oman ikäistensä
seurassa. 

– Vertaistuella oli tärkeä merkitys
myös vanhemmille. Pienten lasten
vanhemmat antoivat kehuja lasten
hoidosta. Myös pienimmille vauvoille
oli hoitajat. Vanhemmat saivat keskit-
tyä asiaan ja keskusteluihin, Susanna
sanoo.

"Ihonhoidon rutiinit sai-
vat vahvistusta ja uusia
muotoja."

Perheenjäsenten nimet on muutettu
yksityisyyden suojaamiseksi.

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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KURSSIT
LAPSIPERHEILLE
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Lapsiperheille suunnatuilla koti-
maan kursseilla jaetaan tietoa,
vaihdetaan kokemuksia, saa-
daan vertaistukea ja virkis-
tytään. 

Tietopainotteista ohjelmaa vanhemmille
Ryhmäkeskusteluja
Vertaistukea
Lapsille monipuolista toimintaa vanhempien ohjelman aikana
Yhteistä ohjelmaa liikkuen ja leikkien 
Täysihoidon erityisruokavaliot huomioiden
Majoituksen kahden hengen huoneissa tai perhehuoneissa

Kaipaako perheenne irtiottoa
arjesta ja pysähdystä lapsen
sairauden äärelle? Tietoa,
tukea ja keskustelua samassa
tilanteessa olevien kanssa? 

Kurssit tarjoavat mahdollisuu-
den saada voimavaroja arki-
päivän elämään, käydä keskus-
teluja samassa tilanteessa olevi-
en kanssa sekä saada tietoa
sairauden kanssa elämiseen. 

Kurssit ovat perheille maksutto-
mia ja sisältävät täysihoidon.
Majoitus on kahden hengen
huoneissa tai perhehuoneissa.
Kursseille on tervetullut koko
perhe. Osallistujat on vakuu-
tettu kurssin ajalta.

Kotimaan kurssit lapsiperheille

Kurssit sisältävät:

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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Pikkulapsiaika allergioiden ja
astman kanssa,  
5.–9.6.2023 

Koulutiellä allergioiden ja
astman kanssa, 
25.–27.8.2023

Pelon kanssa eläminen  
21.–23.4.2023

Anafylaksia on äkillinen, vakava
allerginen yleisreaktio.  Koke-
mus jättää usein jälkeensä
pelkoja, joilla voi olla vaikutusta
koko perheeseen. Pelon kanssa
eläminen -kurssilla huomioidaan
koko perhe, myös sisarukset, 
 pelkojen käsittelyssä. 

Allergiat ja astma Lapsen astma ja allergiat
aiheuttavat usein huolta per-
heissä ja oireilu voi eri
ikäkausina korostua eri tavoin.
Mieltä askarruttavien kysymys-
ten kanssa ei kannata jäädä
yksin. 

Allergia- ja astma-aiheiset kurs-
simme tarjoavat ikätason mu-
kaista tietoa ja vertaistukea sai-
rauden keskelle koko perheelle. 

Kurssi on tarkoitettu perheille,
joissa alle kouluikäisellä lapsella
on allergioita ja/tai astma. 

Anafylaksia 
Kurssi on tarkoitettu lapsiper-
heille, joissa lapsella on riski
anafylaksiaan. Kurssi tarjoaa
mahdollisuuden saada tietoa
sairauteen liittyen, voimavaroja
arkipäivän elämään sekä kes-
kusteluja samankaltaisessa ti-
lanteessa olevien kanssa.

"Aikaisemmin olen
kokenut olevani yksin
tämän kanssa."

Hakuaika 30.4. asti. Hakuaika 11.6. asti. 

Hakuaika 12.3. asti. 

Muutokset ovat mahdollisia. 

Kurssipaikka: Hyvinvointikeskus
Apila, Kangasala. 

Kurssipaikka: Hyvinvointikeskus
Apila, Kangasala. 

Kurssipaikka: Hyvinvointikeskus
Apila, Kangasala. 
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Atooppinen ihottuma 

Kurssin ohjelma painottuu tiedon jakamiseen, kokemusten vaihtoon ja
vertaistukeen sekä virkistykseen. Tutustumme toisiimme, jaamme
arjen kokemuksia sairauteen liittyen, syömme hyvää ruokaa,
ulkoilemme, liikumme ja koemme pieniä rentoutushetkiä. Lapsille on
omaa ohjelmaa.

Kutisee ja kirvelee, 
perhe-elämää atooppisen ihottuman kanssa 
26.–30.6.2023

LAPSIPERHEET

Hakuaika 21.5. asti. 

Atooppisen ihottuman keskei-
nen oire on ihon voimakas,
usein yöunta ja päivittäistä
elämää haittaava kutina.
Ihonhoidon rutiinit vievät usein
paljon aikaa ja voimavaroja. 

Tarkista kurssipaikka verkkosivuiltamme: 
www.allergia.fi/kurssit

Kannustaisiko hoidossa
samaa sairastavan 
ikätoverin kohtaaminen? 
Askartelisitteko yhdessä
taikatuubit? 

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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Ainutlaatuinen iho
8.–10.9.2023

Kurssi on tarkoitettu lapsi-
perheille, joissa lapsi sairastaa
mastosytoosia sekä aikuisille,
joilla on tämä sairaus. Kurssille
ovat siis tervetulleita sekä per-
heet että yksittäiset henkilöt.  

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden
saada tietoa ja virkistystä, koh-
data vertaisia ja löytää vertais-
tukea.

Mastosytoosi 
22.–24.9.2023

Tarkista kurssipaikka verkkosi-
vuiltamme: allergia.fi/kurssit

Kurssi on tarkoitettu lapsi-
perheille, joissa lapsella on
harvinainen ihon sairaus. Kurssi
tarjoaa mahdollisuuden saada
tietoa harvinaiseen ihon sairau-
teen liittyen sekä antaa ja saada
vertaistukea samankaltaisessa
tilanteessa olevilta. Kurssilla on
teemana jaksaminen ja perhe-
liikunta.

Harvinaiset ihosairaudet

Harvinaisia ihosairauksia arvioi-
daan olevan satoja. Suomessa
harvinaiseksi sairaus- tai vam-
maryhmäksi on määritelty perin-
teisesti ryhmä, johon kuuluu
enintään 5:10 000 eli runsas
2700 henkilöä.

Hakuaika 18.6. asti. 

10

Mastosytoosi 
Mastosytoosi on harvinainen ja
usein vaikeasti tunnistettava
ihosairaus, jossa kehon syöttö-
solujen eli mast-solujen määrä
on lisääntynyt. Sen yleisin muo-
to on urticaria pigmentosa. 

Hakuaika 13.8. asti. 

Muutokset ovat mahdollisia. 

Kurssipaikka: Hyvinvointikeskus
Apila, Kangasala. 
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Käsi-ihottuma
14.3; 21.3. & 28.3. klo 17.00

Kurssi on tarkoitettu aikuisille,
joilla käsi-ihottuma hankaloittaa
arkea. Kurssilla paneudutaan
omahoitokeinoihin ja käsi-
ihottumaan vaikuttaviin tekijöi-
hin. Jaamme kokemuksia ja
keskustelemme asiantuntijoi-
den sekä muiden osallistujien
kanssa. 

Kurssi sisältää kolme tapaa-
mista Tampereella, Pirkanmaan
Allergia- ja Astmayhdistyksen
tiloissa.

Kurssi on osallistujille maksuton
ja tapaamisissa on tarjolla kah-
via sekä pientä purtavaa. 

Toteutus yhteistyössä Pirkan-
maan Allergia- ja Astmayhdis-
tyksen kanssa.

AIKUISET

Tarkista kurssipaikka ja  haku-
aika verkkosivuiltamme
www.allergia.fi/kurssit

Hakuaika 27.8. asti. 

Kurssi on tarkoitettu aikuisille,
jotka sairastavat astmaa. 

Toteutus yhteistyössä  Etelä-
Savon Allergia, Iho ja Astma ry:n
kanssa. 

Astma ja kehon hyvinvointi
5.4; 12.4; 19.4. & 26.4.

Hyvinvointia iktyoosia
sairastaville
6.–8.10.2023

Yhteistyökurssit jäsenyhdistysten kanssa

Kurssi on tarkoitettu
lapsiperheille, joissa lapsi sai-
rastaa iktyoosia sekä aikuisille,
joilla on tämä sairaus. Kurssille
ovat tervetulleita niin perheet
yhdessä kuin yksittäiset henki-
löt.  

Toteutus yhteistyössä Suomen
Iktyoosiyhdistys ry:n kanssa.

Hakuaika 1.3. asti. 

Kurssipaikka: Hyvinvointikeskus
Apila, Kangasala. 

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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KURSSIT 
AIKUISILLE JA NUORILLE
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Kotimaan kurssit aikuisille ja nuorille

Kotimaan kurssit aikuisille ja
nuorille järjestetään kurssikes-
kuksissa eri puolilla Suomea.
Löydät kurssikohtaiset tiedot
kurssipaikoista verkkosivuiltam-
me: www.allergia.fi/kurssit. 

Kursseilla jaetaan tietoa, vaihde-
taan kokemuksia, saadaan ver-
taistukea ja virkistytään. 

Kurssit ovat joko viikonloppu-
kursseja maanantaista sunnun-
taihin tai arkipäiviin sijoittuvia
kursseja maanantaista perjan-
taihin. Kurssit ovat osallistujille
maksuttomia ja sisältävät täysi-
hoidon. Majoitus on kahden
hengen huoneissa. 

"Sain tietoa sairauteni
hoidosta ja
omahoitotaitoni
vahvistuivat."

AIKUISET/NUORET

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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Kurssi on tarkoitettu alopeciaa
sairastaville aikuisille. Kurssi
tarjoaa mahdollisuuden kerätä
voimavaroja arkipäivän elä-
mään sekä kokemusten vaihtoa
ja keskusteluja samassa tilan-
teessa olevien kanssa.

Voimavaroja alopeetikoille
10.–12.2.2023

Hakuaika 15.1. asti. 

Kurssi on tarkoitettu työikäisille astmaatikoille, allergikoille ja
ihosairautta sairastaville. 

Kurssilla keskitytään oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Kurssilaiset
saavat konkreettisia keinoja vireystasonsa säätelyyn sekä vinkkejä
palautumiseen ja terveelliseen ruokavalioon. Ohjelmaan kuuluu myös
kehonhuoltoa, virkistäytymistä ja yhdessä ulkoilua. Lisäksi kurssilta
saa ajankohtaista tietoa sairaudesta, voimavaroja arkipäivän elämään
sekä kokemusten vaihtoa ja keskusteluja samassa tilanteessa olevien
kanssa. Toimintakyvyn rajoitteet eivät ole este kurssille hakemiselle,
vaan toimintaa sovelletaan osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Tukea työelämään ja arkeen 
27.–31.3.2023

Hakuaika 19.2. asti. 

Muutokset ovat mahdollisia. 

Tarkista kurssipaikka verkkosi-
vuiltamme www.allergia.fi/kurssit

Kurssipaikka: Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte, Pudasjärvi
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Kurssi on tarkoitettu pareille,
jossa toinen tai molemmat
osapuolet sairastavat allergioita,
astmaa tai ihosairautta. Kurssi
tarjoaa mahdollisuuden saada
tietoa sairauteen liittyen, voima-
varoja arkipäivän elämään sekä
kokemusten vaihtoa ja keskus-
teluja samankaltaisessa tilan-
teessa olevien kanssa.

Kurssi on tarkoitettu rakkula-
sairauksia sairastaville aikuisille. 
Kurssille ovat tervetulleita myös
sairastavan läheiset. 

Lue lisää kurssin sisällöstä
verkkosivuiltamme:
www.allergia.fi/kurssit

Tarkista kurssipaikka verkkosi-
vuiltamme: www.allergia.fi/kurssit

Hakuaika 16.4. asti. 

Hyvinvointia pareille 
17.–19.3.2023

Hakuaika 5.2. asti. 

Hakuaika 11.6. asti. 

Kurssi on tarkoitettu miehille,
jotka sairastavat allergioita,
astmaa tai ihosairautta. Kurssi
tarjoaa mahdollisuuden saada
tietoa sairauteen liittyen, voima-
varoja arkipäivän elämään sekä
kokemusten vaihtoa ja keskus-
teluja samankaltaisessa tilan-
teessa olevien kanssa.

Miesten liikuntapainotteinen
kurssi 
26.–28.5.2023

Rakkulasairaudet 
25.–27.8.2023

Tarkista kurssipaikka verkkosi-
vuiltamme: www.allergia.fi/kurssit

Kurssipaikka: Hyvinvointikeskus
Apila, Kangasala. 

AIKUISET/NUORET

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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Viiden päivän kurssi Pudas-
järvellä on tarkoitettu atooppista
ihottumaa sairastaville yli 65-
vuotiaille. Kurssi tarjoaa mahdol-
lisuuden saada tietoa atooppi-
sen ihottuman omahoitoon ja
hyvinvoinnin eri osa-alueisiin
liittyen, voimavaroja arkipäivän
elämään sekä kokemusten
vaihtoa ja keskusteluja saman-
kaltaisessa tilanteessa olevien
kanssa.

Kurssi on tarkoitettu allergioita
ja astmaa sairastaville yli 65-
vuotiaille. Kurssi tarjoaa mah-
dollisuuden saada tietoa sairau-
teen liittyen, voimavaroja arki-
päivän elämään sekä kokemus-
ten vaihtoa ja keskusteluja
samankaltaisessa tilanteessa
olevien kanssa. 

Kurssiohjelma tarkentuu osallis-
tujien mukaan.

Ikääntyvä atooppinen
iho ja hyvinvointi
27.–31.3.2023

Eläkeikäiset astman ja
allergioiden kanssa
23.–27.10.2023

Hakuaika 19.2. asti. Hakuaika 17.9. asti. 

Muutokset ovat mahdollisia. 

Kurssipaikka: Nuoriso- ja vapaa-
ajankeskus Pikku-Syöte,
Pudasjärvi

Kurssipaikka: Nuoriso- ja vapaa-
ajankeskus Pikku-Syöte,
Pudasjärvi
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Nuorten kurssi on tarkoitettu 13–17-vuotiaille astmaa, allergioita tai
ihosairautta sairastaville henkilöille. 

Kurssi tarjoaa nuorille mahdollisuuden päästä tutustumaan samaa
sairautta sairastaviin ikätovereihin ja samalla vahvistaa omia
sosiaalisia taitoja sekä omia arjen selviytymistaitoja oman sairauden
kanssa. Kurssin ohjaajina ovat terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset,
jotka ovat nuorten kanssa koko kurssiviikonlopun ajan. Lisäksi
monipuolista ohjelmaa on järjestämässä taho, joka suunnittelee
seikkailullista toimintaa nuorten omia toiveita huomioiden. 

Ohjelmassa kurssilla on ohjattua yhteistä toimintaa, mahdollisuus
saada tietoa omaan sairauteen liittyen ja mukavaa yhteistä tekemistä.
Majoittautuminen on kahden hengen huoneissa. 

AIKUISET/NUORET

Nuorten kurssi
26.–28.5.2023

Hakuaika 16.4. asti. 
Tarkista kurssipaikka verkkosivuiltamme: www.allergia.fi/kurssit

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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VERKKOKURSSIT
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Verkkokurssit toteutetaan Allergia-, iho- ja astmaliiton
verkkokurssialustalla. Kurssille osallistuminen ei edellytä asennuksia
työpöydälle eikä vaadi selaimen lisäosia, vaan osallistuminen
tapahtuu helposti internet-selaimella. Tarvitset osallistuaksesi vain
verkkoyhteyden sekä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen sekä
sähköpostiosoitteen, jonka kautta voimme toimittaa sinulle linkin
kurssille.

Verkkokurssit ovat kestoltaan kolmen – kahdeksan viikon mittaisia.
Tehtäviin, kuten videotietoiskujen katsomiseen, omiin pohdintoihin,
käytännön harjoituksiin sekä vertaiskeskusteluihin on hyvä varata
hetki aikaa lähes joka päivä, viikossa noin kaksi tuntia. Kaikki kurssin
tehtävät ja muu kurssimateriaali löytyvät verkkokurssialustalta, jonne
ne avautuvat kurssin aikana viikko kerrallaan. Voit suorittaa tehtävät
omaan tahtiisi kurssin aikana, omiin aikatauluihisi sopivina
ajankohtina. 

Verkkokurssille valitaan hakijoiden joukosta n. 30 kurssilaista. Kurssit
ovat osallistujille maksuttomia, eikä hakeminen edellytä liiton
jäsenyyttä.

VERKKOKURSSIT

"Kurssilta saamani tieto ja vertaisten
vinkit auttoivat ymmärtämään oireitani,
enkä ole enää niin vihainen keholleni."

Verkkokurssit aikuisille

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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Pihisee ja puhisee

Astmaatikon painonhallinta 

Perustietoa astmasta ja astman hoidosta
Lääkkeenottotekniikka
Astmalääkkeiden sivuvaikutukset
PEF-puhallukset
Astman pahenemisvaihe
Vertaistuki
Liikunta, rentoutuminen ja hyvinvointi

Pihisee ja puhisee -verkkokurssi on tarkoitettu astmaa sairastaville
aikuisille, jotka kaipaavat tietoa ja vertaistukea.

Kurssilla pääset vaihtamaan kokemuksiasi muiden astmaa
sairastavien kanssa sekä saat ammattilaisilta ohjausta ja neuvoja
sairauden kanssa elämiseen.

Neljän viikon kestoisella verkkokurssilla käsitellään muun muassa
seuraavia aiheita:

Kurssi järjestetään vuoden 2023 aikana kahteen kertaan: 

Terveellinen ruokavalio
Astmalääkkeiden lääkkeenottotekniikka
Fysioterapeutin vinkkejä
Hengästyminen ja hengenahdistus
Hyvä hengitystekniikka
Liikkuvuus ja ryhti
Stressi ja rentoutuminen
Elämäntapamuutos

Astmaatikon painonhallinta-verkkokurssi on tarkoitettu astmaa
sairastaville aikuisille, jotka kaipaavat neuvoa ja tukea
painonhallintaan tai vinkkejä elämäntapamuutoksen haltuunottoon.
Kurssilla saat tietoa liikunnasta ja ravinnon vaikutuksesta
painonpudotukseen ja painonhallintaan sekä pääset vaihtamaan
kokemuksia muiden kurssilaisten kanssa. 

Kahdeksan viikon kestoisella verkkokurssilla käsitellään muun
muassa seuraavia aiheita:

Kevät: 31.1.–27.2.2023, hakuaika: 23.1. asti
Syksy: 15.8.–11.9.2023, hakuaika: 7.8. asti

Kurssiaika: 21.3.–15.5.2023, hakuaika: 13.3. asti

Muutokset ovat mahdollisia. 22



Atopia ja kutina

Perustietoa atooppisesta ihottumasta ja sen hoidosta
Tukimuodot
Kutinan kanssa eläminen ja keinot sen hallintaan
Vertaistuki
Stressinhallinta, rentoutuminen ja hyvinvointi

Verkkokurssi on tarkoitettu atooppista ihottumaa sairastaville
aikuisille. Kurssilla pääset vaihtamaan kokemuksia muiden atooppista
ihottumaa sairastavien kanssa sekä saat ammattilaisilta ohjausta ja
neuvoja sairauden kanssa elämiseen.

Neljän viikon kestoisella verkkokurssilla käsitellään muun muassa
seuraavia aiheita:

Kurssi järjestetään vuoden 2023 aikana kahteen kertaan: 

Käsi-ihottuma

VERKKOKURSSIT

Kevät: 21.2.–20.3.2023, hakuaika: 13.2. asti
Syksy: 22.8.–18.9.2023, hakuaika: 14.8. asti

Käsi-ihottuman hoito
Käsi-ihottumaan vaikuttavat tekijät
Omahoitokeinot
Arjen voimavarat
Vertaistuki

Verkkokurssi on tarkoitettu aikuisille, joilla käsi-ihottuma hankaloittaa
arkea. Kurssi on ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa verkossa.
Kurssilla pääset vaihtamaan kokemuksia muiden kurssilaisten kanssa,
saat ammattilaisilta ohjausta ja neuvoja.

Kolmen viikon verkkokurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Kurssiaika: 17.10.–6.11.2023, hakuaika: 9.10 asti

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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Perustietoa anafylaksiasta ja allergisuudesta
Adrenaliini-injektorin käyttö
Vinkkejä allergisen ruokavalioon
Vertaistuki
Pelon kanssa eläminen, stressinhallinta, rentoutuminen ja
hyvinvointi

Verkkokurssi on tarkoitettu vanhemmille ja isovanhemmille, joiden
perheessä lapsella tai lapsenlapsella on suurentunut riski
anafylaksiaan. Kurssilla saat tietoa anafylaksiasta ja allergioista sekä
pääset vaihtamaan kokemuksiasi muiden vanhempien tai
isovanhempien kanssa, sekä saat ammattilaisilta ohjausta ja neuvoja
anafylaksiariskin kanssa elämiseen.

Kolmen viikon kestoisella verkkokurssilla käsitellään muun muassa
seuraavia aiheita:

Allergiat ja anafylaksia

Anafylaksialapsen läheiset

Kurssiaika: 14.3.–3.4.2023, hakuaika: 6.3. asti

Allergisuus ja anafylaksia
Adrenaliini-injektorin käyttö
Allergiatutkimukset
Yleisimmät allergiaoireiden aiheuttajat
Haasteet arjessa
Matkustaminen
Anafylaksia läheisen silmin 
Hyvinvointi ja arjen voimavarat
Vertaistuki

Verkkokurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka ovat kokeneet
anafylaksian. Kurssi on ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa
verkossa. Kurssilla pääset vaihtamaan kokemuksia muiden
kurssilaisten kanssa, saat ammattilaisilta ohjausta ja neuvoja.

Kolmen viikon verkkokurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Kurssiaika: 26.9.–16.10.2023 , hakuaika: 18.9. asti

Muutokset ovat mahdollisia. 24



Urtikaria

Urtikarian eri muodot
Angioödeema
Urtikarian hoito
Allergisuus ja anafylaksiariski
Haasteet arjessa
Kutina 
Hyvinvointi ja arjen voimavarat
Vertaistuki

Verkkokurssi on tarkoitettu aikuisille, joilla on taipumus urtikariaan.
Kurssi on ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa verkossa. Kurssilla
pääset vaihtamaan kokemuksia muiden kurssilaisten kanssa, saat
ammattilaisilta ohjausta ja neuvoja.

Kolmen viikon verkkokurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Allergisuus ja kosketusihottumat
Allergiatutkimukset
Yleisimmät allergiaoireiden aiheuttajat
Opastus itselle soveltuvien tuotteiden valintaan
Kemikaalit arjessa
Hyvinvointi ja arjen voimavarat
Vertaistuki

Verkkokurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka saavat allergiaoireita
kosmetiikkatuotteista tai kemikaaleista. Kurssi on ammatillisesti
ohjattua ryhmätoimintaa verkossa. Kurssilla pääset vaihtamaan
kokemuksia muiden kurssilaisten kanssa sekä saat ammattilaisilta
ohjausta ja neuvoja.

Kolmen viikon verkkokurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Verkkokurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka kaipaavat vertaistukea tai
tietoa paksuuntuneen ihon hoitoon liittyen, kuten esimerkiksi
keratoosisairaudet, PPP tai iktyoosit. Kurssilla pääset vaihtamaan
kokemuksia muiden kanssa ja saat ammattilaisilta ohjausta ja neuvoja
sairauden kanssa elämiseen.  

Paksuuntunut iho

VERKKOKURSSIT

Kurssiaika: 4.4.–1.5.2023, hakuaika: 27.3. asti

Kurssiaika: 7.–27.11.2023 , hakuaika: 30.10. asti

Kosmetiikka- ja kemikaaliallergiat

Kurssiaika: 12.9.–2.10.2023  , hakuaika: 4.9. asti

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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Iho ja auringonvalo

Atooppisen ihottuman hoito
Auringon moninaiset vaikutukset iholle
Auringolta suojautuminen
Aurinko ja kutina
Aurinko ja voimavarat

Verkkokurssi on tarkoitettu atoopikoille ja muita ihosairauksia
sairastaville, jotka hyötyvät auringonvalosta ihosairautensa hoidossa.
Kurssi on ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa verkossa. Kurssilla
pääset vaihtamaan kokemuksia muiden kurssilaisten kanssa, saat
ammattilaisilta ohjausta ja neuvoja.

Kolmen viikon verkkokurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Kurssi järjestetään vuoden 2023 aikana kahteen kertaan: 

Voimavaroja vaikean palovamman kokeneille

Arven hoito
Henkinen jaksaminen
Ravitsemus
Vertaistuki

Verkkokurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka ovat kokeneet vaikean
palovamman. Kurssin aikana voit luottamuksellisesti jakaa
kokemuksiasi muiden palovamman kokeneiden kanssa, saada
voimavaroja elämääsi ja hyvinvointiasi tukevaa tietoutta. Kurssilla saat
luotettavaa tietoa alan asiantuntijoilta ja voit matalalla kynnyksellä
kysyä mieltäsi askarruttavista asioista.

Kurssi on kehitetty yhteistyössä Jorvin palovammakeskuksen kanssa.

Kurssilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: 

Kurssi järjestetään vuoden 2023 aikana kahteen kertaan: 

Kevät: 9.–29.5.2023 , hakuaika: 1.5. asti
Syksy: 31.10.–20.11.2023, hakuaika: 23.10. asti

Kevät: 2.–29.5.2023, hakuaika: 24.4. asti
Syksy: 3.–30.10.2023, hakuaika: 25.9. asti

Muutokset ovat mahdollisia. 26



Kurssikalenteri 2023

10.–12.2.
17.–19.3. 
27.–31.3. 
27.–31.3.
26.–28.5. 
26.–28.5. 
25.–27.8. 
23.–27.10.

Voimavaroja alopeetikoille.......................................
Hyvinvointia pareille...................................................
Tukea työelämään ja arkeen...................................
Ikääntyvä atooppinen iho ja hyvinvointi...............
Miesten liikuntapainotteinen kurssi.......................
Nuoret.............................................................................
Rakkulasairaudet.........................................................
Eläkeikäiset astman ja allergioiden kanssa........

Aikuiset ja nuoret: 

Pelon kanssa eläminen.............................................
Pikkulapsiaika allergioiden ja astman kanssa....
Kutisee ja kirvelee ......................................................
Koulutiellä allergioiden ja astman kanssa...........
Ainutlaatuinen iho ......................................................
Mastosytoosi ................................................................

21.–23.4. 
5.–9.6.
26.–30.6.
25.–27.8.
8.–10.9.
22.9.–24.9.

Lapsiperheet:

Pihisee ja puhisee........................................................
Atopia & kutina.............................................................
Anafylaksialapsen läheiset.......................................
Astmaatikon painonhallinta......................................
Paksuuntunut iho.........................................................
Voimavaroja vaikean palovamman kokeneille..
Iho ja auringonvalo......................................................
Kosmetiikka ja kemikaali-allergiat..........................
Allergiat ja anafylaksia................................................
Käsi-ihottuma.................................................................
Urtikaria...........................................................................

31.1.–27.2. & 15.8.–11.9. 
21.2.–20.3. & 22.8.–18.9. 
14.3.–3.4.
21.3.–15.5. 
4.4.–1.5. 
2.5.–29.5. & 3.–30.10. 
9.–29.5. & 31.10.–20.11. 
12.9.–2.10.
26.9.–16.10. 
17.10.–6.11. 
7.–27.11.

Verkkokurssit:

Hyvinvointia iktyoosia sairastaville.......................
Iktyoosiyhdistys ry

Käsi-ihottuma...............................................................
Pirkanmaan allergia- ja astmayhdistys ry

Astma ja kehon hyvinvointi.....................................
Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry 

6.–8.10.

14.3; 21.3. & 28.3. 

5.4; 12.4; 19.4. & 26.4. 

Yhdistysten kanssa toteutettavat kurssit: 

Muutokset kurssikalenteriin ovat mahdollisia. 

Allergia-, Iho ja Astmaliitto ry • Kurssit 2023
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www.allergia.fi/kurssit
Instagram: allergiaihojaastmakurssit

Kohdataan kursseilla! 

tukea
Tietoa
kohtaamisia


