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1. Mira Airola, Aino Loikkanen, Paula Lehtomäki



Illan ohjelma

• Aloitus ja tutustuminen 

• Liiton esittely

• Liitto yhdistysten tukena 

• Uuden jäsenen polku ja jäsenrekisteri

• Vertais- ja kokemustoiminta 

• Kampanjat ja teemapäivät 2022 

• YKE ja STEAn yhdistysavustus



Tervetuloa mukaan ABC-koulutukseen!

• Illan vetäjinä järjestöasiantuntijat Aino, Mira ja Paula

• Napakka esittäytymiskierros: kerro oma nimi, paikkakunta ja 
yhdistys

• Kirjoita chattiin, mikä motivoi sinua olemaan mukana 
yhdistyksen toiminnassa

• Saa puhua ja kysyä!

• Puheenvuoroa voi pyytää nostamalla käden tai chatissa. Pidä 
mikrofoni kiinni, kun et puhu. Kamera voi olla koko ajan auki.



Allergia-, iho- ja astmaliitto ry

• Vuonna 1969 perustettu valtakunnallinen 
terveysjärjestö. Allergia- ja Astmaliitto ja 
Iholiitto yhdistyivät 1.3.2017.

• Kohderyhmänä allergiset, astmaatikot, 
ihotautia sairastavat ja palovamman kokeneet 
ja heidän omaisensa.

• 46 jäsenyhdistystä

• Allergia-, astma- ja atopiayhdistyksiä (38 
kpl) sekä 8 harvinaisyhdistystä

• Liittoon kuuluu n. 15000 jäsentä perheineen



Liiton perustehtävä

• Liiton tehtävänä on parantaa sairastuneiden elämänlaatua ja valvoa 
heidän yhteiskunnallista etuaan.

• Liitto edistää ihosairautta, ihovammaa, allergiaa
ja astmaa sairastavien asiaa sekä ohjaa, tukee ja seuraa
jäsenyhdistystensä toimintaa

• Vaalii terveitä elämäntapoja ja
suorittaa ennaltaehkäisevää
terveyskasvatustyötä



Liiton toiminnot

• Edunvalvonta

• Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

• Neuvonta

• Koulutus 

• Kurssitoiminta

• Viestintä

• Soveltava tutkimus

• Kehittämistoiminta

• Kansainvälinen yhteistyö

• Luontoterveys



Harvinaiset ihosairaudet

• Harvinaisia ihosairauksia arvioidaan 
olevan satoja. Lisäksi on monia 
harvinaisia sairauksia, joissa ihon 
oireet ovat vain yksi sairauteen 
liittyvistä oireista

• Ihosairaudet ilmenevät yksilöllisesti 
ja niiden vaikeusaste 
vaihtelee. Harvinaisten haasteena on 
mm. diagnosoinnin viivästyminen 
ja oireiden moninaisuus -> 
vertaistuen tarve korostuu

• Harvinaisissa sairauksissa on paljon
yhteisiä haasteita



Harvinaisyhdistykset AIA-liitossa

• AIA-liiton jäsenjärjestöihin kuuluu 8 
harvinaisyhdistystä: Suomen EB-yhdistys, Suomen 
Iktyoosiyhdistys, Suomen HAE-yhdistys, 
Palovammayhdistys, Valoihottumayhdistys, Etelä-
Suomen Alopecia- ja vitiligoyhdistys, Pohjois-Suomen 
Alopecia- ja vitiligoyhdistys sekä Ihoyhdistys (niille, 
joille ei ole diagnoosin mukaista yhdistystä)

• Yhdistykset ovat pieniä (pienimmissä alle 100 jäsentä) 
ja toiminta-alueet laajoja



Liiton tuki yhdistyksille

• Koulutusta monesta aiheesta

• Jäsenrekisterin ylläpito -> 
sähköiset jäsenpostitukset

• Yhdistysten nettisivuihin
käytettävissä Yhdistysavain-
palvelu

• Kampanjat, teemapäivät, 
tiedotteet ja materiaalit

• Verkkoillat, Livelähetykset
www.allergia.fi/live

• Järjestöasiantuntijat aina
apunasi! 

http://www.allergia.fi/live


Kevään 2022 järjestökoulutukset
Tammikuu
12.1. Kevään kampanjat ja teemapäivät
19.1. Vertais- ja liikuntatreffien vetäjien koulutus
20.1. Mitä uutta ja ajankohtaista allergioiden ja 
astman hoidossa -koulutus
26.1. Yhdistyksen viralliset kokoukset ja niiden 
asiakirjat

Helmikuu
2.2. Yhdistystoiminnan ABC -ilta 1
8.2. Ajankohtaista liikuntatoiminnassa
16.2. Yhdistystoiminnan ABC-ilta 2

Maaliskuu
2.3. Rahastonhoitajien koulutus
12.3. Yhdistystreffit ja vaikuttamistilaisuus, Kuopio
12.3. Yhdistystreffit, Helsinki
19.3. Yhdistystreffit ja vaikuttamistilaisuus, Oulu
19.3. Yhdistystreffit verkossa

Huhtikuu
26.4. liittokokous
27.4. Uusien jäsenten ilta

Toukokuu
11.5. Vertaistoiminnan perusteet
14.5. Vapaaehtoisten koulutuspäivä
16.5. Yhdistys työnantajana

Allergia.fi/tapahtumat

https://www.allergia.fi/tapahtumat/#ff1548c1


Materiaalia ja ajankohtaista tietoa

• Liity yhdistysaktiivien FB-ryhmään

• Yhdistysaktiivien uutiskirje kerran kuussa

• Tilaa: intra / paula.lehtomaki@allergia.fi

• Yhdistyksien neuvojille -> VIP-rekisteri

• Liiton intranet allergia.fi/intra/

• Materiaalia ja ohjeita
yhdistystoimintaan sekä koulutusten
materiaaleja

• Tunnus: yhdistykset, 
salasana: Mansikka1Karpalo9?

https://www.facebook.com/groups/aiayhdistystenaktiivit
https://www.allergia.fi/intra/#ff1548c1


joulu tammi

marras helmi

loka

syys

elo

heinä kesä

touko

huhti

maalis

- 112-päivä 11.2.
- Allergia, iho & astma -lehti 1/22 

ilmestyy 11.2.
- Harvinaisten päivä 28.2.
- jäsenmaksujen tilitykset liitosta 

yhdistyksille

- Alueelliset yhdistystreffit
- Allergiaviikko 21.-27.3.
- STEA-avustuksen 1. erä

maksetaan sitä saaville 
yhdistyksille

- Yhdistyksen vuosikokous 
sääntöjen mukaan 
yleensä maalis-
huhtikuussa

- Allergia, iho & astma -lehti 4/22 
ilmestyy 11.11.

- Ihoviikko 7.-13.11.
- järjestöpäivät ja liittokokous 19.-20.11.

- 26.4. liittokokous
- Allergia, iho & astma -lehti 

2/22 ilmestyy 29.4.
- jäsenmaksujen tilitykset 

liitosta yhdistyksille

- Astmatietoviikko 2.-8.5.
- Astmapäivä 5.5.
- 10.5. unelmien liikuntapäivä

- syksyn starttipäivä yhdistyksille 
10.9.

- Allergia, iho & astma -lehti 3/22 
ilmestyy 23.9.

- 14.9. Atopiapäivä
- jäsenmaksujen tilitykset liitosta 

yhdistyksille

- Urtikariapäivä 1.10.
- Ruoka-allergiapäivä 13.10.
- Yhdistyksen vuosikokous 

sääntöjen mukaan yleensä loka-
marraskuussa

- jäsenmaksujen tilitykset liitosta 
yhdistyksille

VUOSIKELLO 2022

- Käyttämättömien STEA-avustusten palautukset 
liittoon 13.1.

- Tilaa liiton oppaita ilmaiseksi 28.2. mennessä
- Kevään jäsentiedotteen lähetys

- STEA-avustuksen 2. erä maksetaan
yhdistyksille

- STEA-avustusten haku seuraavalle
vuodelle

- Tilaa liiton oppaita ilmaiseksi 30.9. 
mennessä

- Syksyn jäsentiedotteen lähetys



Tiedottamisen tuki

• Allergia, Iho & Astma –jäsenlehti

• Liiton some-kanavat (FB, IG, Twitter) -> Saa jakaa!

• Ohjevideot ja YouTube yhdistysten hyödynnettävänä
www.allergia.fi/ohjevideot 

• www.allergia.fi/julkaisut – tilattavat ja tulostettavat
esitteet, julisteet,oppaat eri diagnooseista jne.

-> Tilaus Punamustasta, keskitetty tilaus 2 krt/vuosi

https://www.allergia.fi/ohjevideot/#ff1548c1
http://www.allergia.fi/julkaisut


Allergia-, iho- ja astmaliiton kurssit
• Järjestämme kursseja allergiaa, astmaa

ja ihon sairauksia sairastaville ja heidän
läheisilleen.

• Kurssien ohjelmassa on tietopainotteisia
luentoja sekä erilaista ryhmämuotoista
toimintaa, kuten keskustelu-, rentoutus-
ja liikuntaryhmiä. Kursseilla tapaa muita
allergiaa, astmaa tai ihon sairautta
sairastavia, joiden kanssa voi jakaa
kokemuksia ja saada vertaistukea.

• www.allergia.fi/kurssit/



Edunvalvontaa yhdessä

• Tiedotteet ja kannanotot

• Selvitykset

• Vaikuttamistilaisuudet

• Erityisasiantuntija Risto 
Heikkiseltä sosiaaliturvaneuvontaa & 
ohjausta vaikuttamistoimintaan

• https://www.allergia.fi/jarjesto/vaikutamme/ohjeistu
kset-lausunnot-kannanotot/#6cfa78ee

https://www.allergia.fi/jarjesto/vaikutamme/ohjeistukset-lausunnot-kannanotot/#6cfa78ee


Neuvonta

• Allergia-, iho- ja astmaneuvonta, Katariina Ijäs

• ma 14–18, to 8–12, puh. 044 773 2052, 
allergianeuvoja@allergia.fi

• Sosiaaliturvaneuvonta, Risto Heikkinen

• puh. 045 114 4459, risto.heikkinen@allergia.fi
• Kemikaalineuvonta, haku auki

• Siitepöly ja ympäristöneuvonta

• instituutti@allergia.fi

• Allergia.fi/neuvonta

mailto:risto.heikkinen@allergia.fi
mailto:instituutti@allergia.fi
https://www.allergia.fi/jarjesto/tukea-apua-tietoa/neuvontanumerot/#ff1548c1


Erimenu ja Kosmetiikkaportaali

• Erimenu.fi - reseptit ruoka-allergioihin, keliakiaan ja 
erityisruokavalioihin

• Kosmetiikka-allergia.fi - palvelu kosmetiikka-
allergisille

• Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen ruoka-
allergianeuvonta: ma - to klo 10 - 14, p. 045 235 2861

• Helsingin allergia- ja astmayhdistyksen iho-
ja kosmetiikkaneuvonta palvelee
valtakunnallisesti: Farmaseutti, kosmetologi Merike 
Laine, p. 010 2790991, kosmetiikka@allergiahelsinki.fi

mailto:kosmetiikka@allergiahelsinki.fi


Tuetut lomat 2022
• Tuetut lomat antavat matalan kynnyksen mahdollisuuden 

saada tauko arjesta, virkistyä ja saada vertaistukea.
• Lomahakemus täytetään MTLH:n verkkosivuilla 

www.mtlh.fi. 



Uuden jäsenen polku

• (Uuden jäsenen polku toimitetaan yhdistyksille)

• Uusi jäsen liittyy verkossa www.allergia.fi/liity
tai yhdistyksen kautta (muista kysyä nimi + 
katuosoite sekä muut tärkeät tiedot!)

• Jäsen lisätään liiton Kilta-rekisteriin ja ohjataan 
oikeaan yhdistykseen

• Uudelle jäsenelle lähetetään (sähköinen) 
tervetuloa-viesti ja linkit diagnoosioppaisiin 

• Kuinka yhdistys ottaa uudet jäsenet vastaan?

• Uutta! Uusien jäsenten verkkoilta: 27.4. ja 
lokakuussa

http://www.allergia.fi/liity


Kilta-jäsenrekisteri

• Liitto ylläpitää jäsenyhdistysten puolesta jäsenrekisteriä, sekä 
hoitaa jäsenmaksujen laskutuksen, keräämisen ja tilityksen 
jäsenyhdistyksille sekä jäsenkorttien postituksen.

• Jäsenmaksu 27 euroa/vuosi jakaantuu 50-50 yhdistykselle ja 
liitolle, tilitetään yhdistyksille 4 kertaa vuodessa (kts. vuosikello)

• Rinnakkaisjäsenyys jossain liiton toisessa yhdistyksessä 10 
euroa/vuosi

• Jäsenyys kattaa kaikki samassa taloudessa asuvat!

• Mitä paremmin tunnemme jäsenemme, sitä paremmin pystymme 
palvelemaan heitä kohdennetusti! (Esim. jäsenten diagnoosit, iät, 
perheenjäsenet, sähköpostiosoite…)



Kilta-jäsenrekisteri
• 2 henkilöä/yhdistys voi saada tunnukset Kilta-jäsenrekisteriin 

(yhdistyksen antama valtuutus toimia jäsenrekisterivastaavana 
vaaditaan) 

• tunnuksilla pääsee selaamaan oman yhdistyksen jäsentietoja ja 
jäsenlistaa (huom! jäsentietojen muutokset ja päivitykset 
jasenet@allergia.fi kautta!)

• tunnuksilla saa myös haettua jäsenrekisteristä ajantasaisen 
osoitteiston esim. jäsenkirjettä varten, sekä lähettää sähköpostia 
jäsenille (maksuton)

• Jäsenrekisterin käyttöön annetaan opastusta & järjestetään oma 
Teams-koulutus (8.9.2022)

mailto:jasenet@allergia.fi


Kokemustoiminta

• Liitolla on 16 koulutettua kokemustoimijaa, eri diagnooseja, itse 
sairastavia ja läheisiä

• kokemustoiminnan tarkoituksena on tuoda 
pitkäaikaissairaan/läheisen ääni ja kokemukset näkyviksi ja 
kuuluviksi, sekä yhteiseksi hyödyksi

• Kokemustoimijat voivat toimia esim. 
luennoitsijoina/puheenvuoron pitäjinä sairaanhoitoalan 
oppilaitoksissa, haastateltavina mediassa jne.

• Kokemustoimijat ovat hyödynnettävissä myös yhdistysten 
tapahtumissa ja toiminnassa esim. puhujina tai vaikuttamistyössä 

• https://kokemustoimintaverkosto.fi/

https://kokemustoimintaverkosto.fi/


Vertaistoiminta on toiminnan ydin

• Vertaistoiminta on kaiken 
toiminnan ydin 
potilasjärjestöissä

• Yhdistysten tärkein tehtävä 
on saattaa saman kokeneita 
yhteyksiin toistensa kanssa

• Vertaistuki perustuu 
samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevien 
ihmisten haluun jakaa 
kokemuksia ja tietoa toisia 
kunnioittavassa ilmapiirissä.



Yhdistyksen rooli vertaistoiminnassa

• mahdollistaa ryhmien syntymisen

• rekrytoi uusia vertaistoimijoita

• tiedottaa toiminnasta potentiaalisille ja 

olemassa oleville jäsenille 

sekä ammattilaisille

• antaa taloudellista tukea resurssien 

mukaan: kokoontumistilat, 

toimistopalvelut, kahvit ja tarjoilut, 

osallistuminen liiton koulutuksiin...

• antaa henkistä tukea: kiinnostus, 

työnohjaus, kiittäminen, yhteistyö 

hallituksen kanssa



Vertaistreffit

• Valmis konsepti, johon liitto 
kouluttaa vapaaehtoisia 
vetäjiä 

• Matalan kynnyksen 
tapahtumia, joita on helppo 
järjestää ja joihin on helppo 
tulla mukaan 

• Tunti jutustelua vertaisten 
kesken keskustelukorttien 
kanssa

• Verkossa, livenä, liikkuen

www.allergia.fi/vertaistreffit

https://www.allergia.fi/jarjesto/tule-mukaan-toimintaan/vertaistreffit/#ff1548c1


FB-ryhmien rooli on vertaistuessa suuri
• Liiton työntekijät ja vapaaehtoiset 

ylläpitävät ja moderoivat keskusteluja 

Facebookin suljetuissa 

diagnoosiryhmissä. 

• 19 Facebook-ryhmää, 14 000 

osallistujaa + 14 vapaaehtoisten 

ylläpitämässä Facebook-ryhmää. 

• Vertaistukea 24/7

• Pääosassa keskustelu ja luotettava 

tieto. 

• Tukea myös pienille ja harvinaisille 

ryhmille.



Kampanjaviikot ja teemapäivät
• Joka vuosi kolme teemaviikkoa: Allergiaviikko keväällä, 

Astmatietoviikko toukokuussa, Ihoviikko syksyllä

• Lisäksi valtakunnallisia ja kansainvälisiä teemapäiviä

• Nostetaan esiin meille ja kohderyhmillemme tärkeitä 

asioita, lisätään tietoisuutta sairauksista ja niiden 

vaikutuksista elämänlaatuun

• Lisäksi yhdistysten/liiton tunnettuus ja jäsenhankinta

• Kampanjat ja teemapäivät näkyvät liitossa 

viestinnällisesti/verkkotapahtumina. Yhdistykset voivat 

järjestää kiinnostuksen/resurssien mukaan tapahtumia 

ja toimintaa! 



Anafylaksiailta 
10.2.2022

Verkkoluento

Ohjelma

• Tervetuloa

• Anafylaksia-luento

• Adrenaliinin säilyttäminen ja pistäminen

• Anafylaksialapsen isovanhempana -
kokemuspuheenvuoro

• Mitä kaikkea anafylaksiaperheille on tarjolla



Harvinaisten sairauksien päivä 28.2.2022

• Kansainvälinen teemapäivä
• Harvinaiset-verkosto järjestää virtuaaliset messut, 

johon kaikilla harvinaisyhdistyksillä mahdollisuus 
osallistua

• 28.2. livelähetys: voimaa vertaistuesta harvinaisen 
ihosairauden kanssa



Allergiaviikko 21.-27.3.
• Teemana siitepöly -> Muistutetaan siitepölyallergisia huolehtimaan 

lääkityksensä kuntoon.
• Toteuteaan Yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa
• FB-Livelähetys 23.3. Allergisen ajatuksia siitepölykaudella
• Helsinki, Espoo, Pirkanmaan yhdistysten webinaari 22.3. Miksi 

työikäisten on tärkeää hoitaa allergiaa hyvin?



Astmatietoviikko

• 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



Yhdistystoiminnan kehityskeskustelu
• Yhdistystoiminnan 

kehittämiskeskustelu käydään noin 
joka toinen vuosi jokaisen 
yhdistyksen kanssa

• Yhteinen keskustelu yhdistyksen 
hallituksen, työntekijöiden ja 
järjestöasiantuntijan kanssa. 
Arvioidaan mennyttä toimintaa ja 
suunnitellaan tulevan toiminnan 
linjauksia

• Kerätään liittoon yhdistysten 
palautetta ja näkemyksiä



Yhdistysavustus (Stea)

• Liitto kokoaa yhdistysten avustushakemukset ja tekee
niistä yhden hakemuksen Stealle

• Avustuksella on tarkoitus edistää jäsenyhdistysten
kehittämistyötä sekä tukea
vapaaehtoisia. Jäsenjärjestö voi hakea avustusta

• yhdistyksen perustoimintaan (mm. vuokrat tai 
pienikokoiset hankinnat) - kannattaa kirjata aina
tämä!

• kohdennettuun toimintaa, kuten esimerkiksi
vertaistuki- tai vapaaehtoistoiminnan tukemiseen

• erilaisten tapahtumien järjestämiseen



Yhdistysavustuksen hakeminen

• Haku päättyy 1.9., jonka jälkeen järjestöasiantuntijat
arvioivat hakemukset ja pyytävät
tarvittaessa lisätietoja.

• Hakiessaan STEA:n avustusta jäsenyhdistykset sitoutuvat

• avustusehtoihin ja myöntämisperiaatteisiin,
• seuraamaan ja arvioimaan avustuksen vaikutuksia ja
• selvittämään edellisen vuoden avustusrahan käytön

Allergia-, Iho ja Astmaliitolle 13.1. mennessä
seuraavana vuonna.



Avustuksen myöntäminen

• myönnettävän avustuksen määrä perustuu hakemukseen (eli
summa ei ole tasasuuruinen kaikille)

• STEAn myöntämä avustus voidaan sopeuttaa yhdistyskohtaisesti
(liiton hallitus), avustuksia ei jaeta välttämättä joka vuosi kaikille
hakeneille jäsenyhdistyksille

• haettavien avustusten tulisi olla summaltaan 1 000 – 3 000 
euroa/vuosi

• käyttämättä jäänyt myönnetty avustus ja selvitys avustuksen
käytöstä palautetaan seuraavan vuoden 13.1. mennessä Allergia-, 
Iho- ja Astmaliitolle



ABC-koulutus, osa 2 ke 16.2.

• Teemoina 
vapaaehtoistoiminta, 
yhdistys- ja kirjanpitolaki, 
yhdistyksen kokoukset, 
hallituksen tehtävät

• Ilmoittaudu mukaan 

https://q.surveypal.com/Yhdistystoiminnan-ABC--koulutukset-kevat-2022---ilmoittautuminen


Lopuksi – kiitos mukanaolosta!

• Minkä uuden ajatuksen 
sait tai havainnon teit 
Teams-iltamme aikana?

Kirjoita chattiin! 

• Palautelomake:
https://q.surveypal.com/Verk
kokoulutusten-palautekysely-
2022

https://q.surveypal.com/Verkkokoulutusten-palautekysely-2022


3.2.2022 Etunimi Sukunimi

Kiitos!


	Yhdistystoiminnan ABC 2.2.2022
	Illan ohjelma
	Tervetuloa mukaan ABC-koulutukseen!
	Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
	Liiton perustehtävä
	Liiton toiminnot
	Harvinaiset ihosairaudet
	Harvinaisyhdistykset AIA-liitossa
	Liiton tuki yhdistyksille
	Kevään 2022 järjestökoulutukset
	Materiaalia ja ajankohtaista tietoa
	Dia numero 12
	Tiedottamisen tuki
	Allergia-, iho- ja astmaliiton kurssit
	Edunvalvontaa yhdessä
	Neuvonta
	Erimenu ja Kosmetiikkaportaali
	Tuetut lomat 2022
	Uuden jäsenen polku
	Kilta-jäsenrekisteri
	Kilta-jäsenrekisteri
	Kokemustoiminta
	Vertaistoiminta on toiminnan ydin
	Yhdistyksen rooli vertaistoiminnassa
	Vertaistreffit
	FB-ryhmien rooli on vertaistuessa suuri
	Kampanjaviikot ja teemapäivät
	Anafylaksiailta 10.2.2022
	Harvinaisten sairauksien päivä 28.2.2022
	Allergiaviikko 21.-27.3.
	Astmatietoviikko
	Yhdistystoiminnan kehityskeskustelu
	Yhdistysavustus (Stea)
	Yhdistysavustuksen hakeminen
	Avustuksen myöntäminen
	ABC-koulutus, osa 2 ke 16.2.
	Lopuksi – kiitos mukanaolosta!	
	Kiitos!

