
Kampanjat ja teemapäivät

• Mahdollisuus lisätä tietoa eri sairauksien vaikutuksista elämänlaatuun

• Liitto hoitaa valtakunnallisen tiedottamisen, yhdistyksiltä toivotaan 

paikallista vaikuttamista ja tapahtumia

• Paikka uusien jäsenten hankinnalle

• Liitosta materiaalit kampanjaviikoille mm. juliste, mainos, somepostaukset

• Teemapäivissä painotus viestintään, mutta myös livelähetyksiä ja Teams-

iltoja, joita kannattaa hyödyntää



Teemapäivät kevät, 2022

• 112-päivä, pe 11.2.

• Anafylaksian ensiapu, 

Teams-verkkoluento to 10.2. 18-19.30

• Anafylaksia-luento

• Adrenaliinin säilyttäminen ja 
pistäminen

• Anafylaksialapsen isovanhempana -
kokemuspuheenvuoro

• Mitä kaikkea anafylaksiaperheille on 
tarjolla

• anafylaksialasten vanhempien 

verkkovertaistreffit ke 9.2. 

https://www.allergia.fi/tapahtumat/verkko-anafylaksiailta/#ff1548c1
https://www.allergia.fi/jarjesto/tule-mukaan-toimintaan/vertaistreffit/tulevat-vertaistreffit/#ff1548c1


Teemapäivät kevät, 2022

• Harvinaisten sairauksien päivä, ma 28.2.

• Harvinaiset-verkoston virtuaaliset Harvinaismessut 26.–28.2.2022. 

Lisätietoa: https://harvinaiset.fi/ajankohtaista/harvinaisten-

sairauksien-paiva/harvinaisten-sairauksien-paiva-2022/

• Livelähetys: vertaisuudesta voimaa 

harvinaisen ihosairauden kanssa 28.2. klo 18, liiton FB-sivu

https://harvinaiset.fi/ajankohtaista/harvinaisten-sairauksien-paiva/harvinaisten-sairauksien-paiva-2022/


Teemapäivät kevät, 2022

• Allergiaviikko 21.-27.3.

• Astmaviikko 2.-8.5. (5.5. Astmapäivä)

• 10.5. Unelmien liikuntapäivä

• 22.5. Luonnon monimuotoisuuden päivä

• Huom! Ihoviikko siirtynyt viikolla -> 7.-13.11.2022 



Allergiaviikko 21.-27.3.2022
• Muistutetaan siitepölyallergisia huolehtimaan lääkityksensä 

kuntoon. 

• Liitto toteuttaa pienellä panostuksella. Tehdään yhteistyötä 

Apteekkariliiton kanssa.

• FB-Livelähetys 23.3. Allergisen ajatuksia siitepölykaudella

• Helsinki, Espoo, Pirkanmaan yhdistysten webinaari: 

22.3. Miksi työikäisten on tärkeää hoitaa allergiaa hyvin? 

https://tv.streamfabriken.com/alk-miksi-tyoikaisen-on-tarkeaa-

hoitaa-allergiaa-hyvin

• Kuinka olla mukana: Omat tapahtumat, jalkautuminen & 

jäsenhankinta, yhteistyö apteekkien kanssa, 

kampanjamateriaalin välittäminen

https://tv.streamfabriken.com/alk-miksi-tyoikaisen-on-tarkeaa-hoitaa-allergiaa-hyvin


Astmaviikko 2.-8.5.2022

• 2022 kohderyhmänä lapsiperheet, teemana lapsen astman hyvä hoito 

• Aktivoidaan astmaa sairastavia lapsiperheitä tunnistamaan, hoitamaan ja 

hallitsemaan lasten astmaa.

• Ti 3.5. ammattilaistietoisku klo 14, miten tukea astmaperhettä 

neuvolassa

ja to 5.5. kaikille avoin verkkoluento astmalapsiperheille

• Toukokuun ajan astmaneuvontapuhelin yhteistyössä Novartiksen kanssa

• Miten olla mukana: jaa oppaita, tietoa ja tiedotusmateriaalia, järjestä 

vertaistapahtuma (vertaistreffit, ulkoilutapahtuma, tietoisku tms.) 

perheille, verkkoillan kisakatsomo, anna opastusta 

lääkkeenottotekniikasta



Astmaviikon koko perheen ulkoilutapahtuma
• Kohderyhmä: Astmalapsiperheet, mutta kaikille 

avoin

• Ajankohta: Astmaviikolla eli 2.-8.5.2022 (huom! 
10.5. unelmien liikuntapäivä)

• Paikka: Luontopolun varrella tai jossain 
lähiluonnossa. 

• Tavoite: Tietoa astmasta, luontokosketuksia, 
vertaiskohtaamisia

• Mitä: hyödynnä astmarastit (tulossa), Ulkosalla-
tapahtumamalli, vertaistreffikonsepti tai järjestä 
metsäretki tms. 

• Tapahtumassa voi olla tehtävärastien lisäksi 
esim. askartelu/piirustuspisteitä, 
voimavarakorttien ja muun materiaalin 
hyödyntämistä



Astmarastit - sisältösuunnittelua

• 10 rastia sisältäen tietoiskuja, toimintaa 
ja tehtäviä

• Erillisiä tehtäväpisteitä vai 
numerojärjestyksessä etenevä

• Kokoperheelle ja itsenäisesti toimia

• Lapsiperheille on hyvä suunnitella 
toimintaa myös jatkossa esim. syksyksi 
jotta tapahtumassa voi kertoa tulevista 
jutuista ja mukaan houkutellu voidaan 
pitää jatkossakin mukana

• Tavoittaminen: neuvolat / polit, kirjastot, 
koulut, päiväkodit, leikkipuistot -> Myös 
muut perheet voivat löytää liiton

• Makkara ja mehu houkuttaa



Astmarastit – sisältöehdotuksia
• Tietoisku: tarkista lääkkeenottotekniikka / koska käytetään tilanjatketta

• Tieto ja toiminta: sopivia rintarankaa avaavia liikkeitä / hengitystä vahvistavia 
tehtäviä joita voi toistaa kotona

• Tietoisku / pohdinta: hengästyminen vs hengenahdistus

• Tee: kehumistuoli /  kehutaan jokaista jäsentä esim. miten eri jäsenet huomioi 
sairauden hyvin 

• Tieto: mitä huomioida ennen liikkumaan lähtöä / miksi kannattaa liikkua 

• Tietoisku + tehtävä: näin monta astmaatikkoa, kerää käpyjä tms.

• palleahengitystä / ajurin asento / huulirakohengitys

• Tietoa  liiton toiminnasta (kurssit, tuetut lomat, vertaistoiminta yhdistyksissä, FB-
ryhmät)

• Pohdinta + toiminta: miltä astma tuntuu, näytä

• Pohdinta: mitä astmaan liittyvää löytyy kotoa, kerää tikku jokaista asiaa kohti
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