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KANSI:
Maaliskuussa Kaakkois‐
Suomessa ei enää ollut 
lunta ja Saimaan jääpei‐
tekin oli jo sulamassa. 
Kuva Juha Jantunen
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Juha Jantunen

TTaallvviissiiaa  ttooiimmiissttoohhoommmmiiaa

Ins tuu ssa  syksy  ja  talvi  kuluvat  pääosin  etokoneen  äärellä,  kun  kesäaikaisia 
aineistoja analysoidaan, uusia tutkimusaiheita viritellään ja aiempien hankkeiden 

etoja  jalostetaan jäsenten ja koko kansan tarpeisiin. Normaalis  toimistotyöar‐
keen tuovat väriä  luennot  ja muut yleisötapahtumat, mu a tänä keväänä olem‐
me  pysytelleet  omissa  oloissamme  koronaviruksen  varjossa.  Toivo avas   siitä 
selviämme ja palaudumme tavallisempaan arkeen kevään ja kesän edetessä.

Kirjoitamme  hankkeistamme  ja  selvityksistämme  sekä  edemaailman  uu sista 
säännöllises  Allergia, Iho & Astma ‐lehteen ja verkkolehteen. Tänä vuonna sieltä 
löytyvät  jo  seminaariterveiset  omasta Terve  askel  luontoon  ‐hankkeestamme  ja 
THL:n  Planetary  health  ‐konferenssista.  Kerromme  myös  iholla  pesivästä  eliö‐
maailmasta  ja  siitä  miten  siitepölyjen  nykivä  liike  vedessä  joh   fysiikan  Nobelin 
palkintoon!

Se mitä jutuissa ei yleensä kerrota, lii yy itse tekemiseen,  edon kokoamisen ja 
jalostamisen haasteisiin. Avaamme tässä  edo eessa hieman verhoa ja kerrom‐
me,  minkälaista  tutkijan  työ  on  käytännössä:  miksi,  mitä  ja  miten  tehdään?  Ja 
koska kevät on siitepölyisintä aikaa, myös niille annetaan  laa  edo eessa.

Ins tuu n joukko toivo aa vähäoireista ja 
luonnonläheistä kevä ä ja kesää kaikille!

‐ Kimmo Saarinen, tutkimusjohtaja

Kimmo Saarinen Ins tuu‐
n esi elypöydän takana 

Luonto kutsuu ‐tapahtu‐
massa. Lisää tapahtumas‐
ta  edo een lopussa 
sivulla 12. 
Kuva Tiina Vi kainen



Allergiaterveys.fi toimii – vielä toistaiseksi

Kansallinen  allergiaohjelma  2008‐2018  oli  väestölle,  po laille  ja  po lasjärjestöille, 
terveydenhuollon henkilöstölle, viranomaisille ja lainsäätäjille tarkoite u koulutus‐ ja 
valistusohjelma,  jonka  tavoi eena oli  vähentää allergioiden yksilöllistä  ja  yhteiskun‐
nallista  taakkaa.  Valmisteilla  olevan  loppurapor n  mukaan  toivotunlaisia  tuloksiakin 
on saavute u!

Käytännössä  Allergiaohjelmaa  teh in  kahdella  kärjellä.  Terveydenhuollon  amma ‐
henkilöstön  koulutuksesta  vastasi  Filha  ja  väestölle  suunnatusta  valistuksesta  Aller‐
gia‐,  Iho‐  ja  Astmalii o  yhdessä  Hengitysliiton  kanssa.  Väestövies ntää  teh in 
Raha‐automaa yhdistyksen projek tuella vuoden 2015 loppuun ja sen jälkeen osa‐
na ins tuu n perustoimintaa.

Allergiaohjelman  keskeisenä  vies ntäkanavana  toimi  syyskuun  puolivälissä  2011 
ava u  verkkosivu  www.allergiaterveys.fi.  Sivuilla  on  kahdeksan  vuoden  aikana  vie‐
raillut  lähes 300 000 ihmistä ja ava uja sivujakin on kertynyt melkein 700 000. Joka 
kymmenes kävijä on palannut sivuille uudestaan.

Hankevuosina sivuston luetuimpia osia oli ”Kysy allergiasta”. Ma  Hannukselan vas‐
tauspalvelun  pääty yä  sivuille  on  tultu  perinteisen  allergia edon  perässä  –  vilkkain 
laskeutumissivu on ollut Allergiareak ot iholla, lähes 60 000 kertaa! Noin puolet vie‐
railijoista on tullut sivuille nimenomaan Tietoa allergiasta ‐osion kau a.
 
Hankesivujen  tulevaisuu a  on  pohdi u,  sillä  niitä  on  pysty y  päivi ämään  lähinnä 
vain  ajankohtaisten  allergiauu sten  kau a.  Viime  vuonna  uu sia  oli  sivulla  78.  Esi‐
merkiksi  maaliskuussa  ennakoi in  pahaa  koivukevä ä  (jota  ei  monin  paikoin  tullut‐
kaan)  ja  kesällä  kerro in  astman  hoidon  suurista  harppauksista  Suomessa. 
Loppuvuodesta  uu soi in  sähkötupakan  ja  bioresonanssihoidon  vaaroista.  Ajankoh‐
taista‐arkisto tarjoaa mielenkiintoista lue avaa moneksi illaksi!

Todennäköises  tämän vuoden aikana allergiaterveyden sivut 
haudataan,  mu a  keskeiset  sisällöt  toki  tal oidaan  ja  siirre‐
tään Allergia‐, Iho‐ ja astmaliiton omalle sivustolle. Sitä ennen 
ehdit vielä kurkkaamaan allergiatervey ä omilta sivuiltaan!

‐ Kimmo Saarinen



Kustannuslaskentaa

Ins tuu ssa  on  summa u  allergian  ja  astman  kustannuksia,  ensin  vuodelle  2011  ja 
nyt  lastoja  päivitetään,  jo a  voidaan  arvioida  vuonna  2018  pää yneen  allergiaoh‐
jelman onnistumista. Ohjelman yhtenä tavoi eena oli vähentää kustannuksia 20 %.

Laskelmien  pohjalle  kerätään  ka avas   lastoja.  Kun  edetään  hoitokäyn en,  lääk‐
keiden  käytön,  koulujen  allergiaruokadiee en  ja  työkyvy ömyyseläkkeiden  määrät 
voidaan  laskea  niiden  rahallinen  arvo.  Nyt  tehtävä  on  helpompi  kuin  ensimmäisellä 
kerralla, sillä nyt voi o aa mallia edellisestä kerrasta. 

Osa kustannuksista selviää helpos . Kuntoutuksen  lastot tulevat Kelan  etokannas‐
ta.  Kun  lähe ää  etopyynnön,  parin  päivän  päästä  sähköpos in  kilahtaa  taulukko, 
jossa  on  kaikki  tarvi ava  kuntoutuksen  saajat,  kuntoutuskustannukset  ja  maksetut 
kuntoutusrahat.  Astman  ja  atooppisen  iho uman  osalta  kuntoutusluvut  löytyisivät 
myös  verkossa  julkaistuista  lastokirjoista,  mu a  sieltä  puu uvat  vähälukuisemmat 
allergiset sairaudet.

Epäsuorien  kustannusten  laskeminen  on  hankalampaa.  Esimerkiksi  mi‐
ten saadaan selville allergian  ja astman aiheu amat sairauspoissaolot? 
Tietoja löytyy Kelan sairausvakuutus lastosta, johon kirjataan maksetut 
sairauspäivärahat  ja korvausten saajat  tau koodei ain. Ongelmana on, 
e ä  Kela  maksaa  sairauspäivärahaa  vasta  yli  yhdeksän  vuorokauden 
kestäneistä poissaoloista ja suurin osa poissaoloista on lyhyitä päivän tai 
pari kestäviä, eivätkä nämä näy  lastoissa mitenkään. Asiaa on kysy ävä 
suoraan allergisilta. 

Väestökyselyyn vastanneiden 1002 allergisen mukaan oireiden aiheu amia poissao‐
loja oli keskimäärin 0,8 päivää ja astmaa sairastavilla 268 vastaajalla 3,1 päivää henki‐
löä  kohden.  Tämä  pitää  vielä  laajentaa  ka amaan  kaikki  allergiset  ja  astmaa  sairas ‐
tavat.  Tai  ei  kaikkia,  vaan  pelkästään  työssä  käyvät  allergiset  ja  astmaa  sairastavat. 
Tilastokeskuksen  etokannoista  löytyvät  työllisten määrä  ja  keskipalkka. Allergiaa  ja 
astmaa sairastavien määrää selvite in omalla väestökyselyllä  ja erilaisten tutkimus‐
julkaisujen avulla. 

Nyt ollaan lähellä lopputulosta. Allergisia työllisiä on 640 000–835 000 ja astmaa sai‐
rastavia  205  000–250  000.  Vaihteluväli  tulee  väestökyselystä,  jossa  kysy in  onko 
sairaus  lääkärin  diagnosoima  vai  itse  tode u.  Allergian  aiheu amien  poissaolojen 
kus tan nukseksi  tulee  120–160  miljoonaa  ja  astman  150–180  miljoonaa  euroa  vuo‐
dessa. Luvut ovat  isoja, mu a vain pieni osa kaikista työkyvy ömyyseläkkeistä,  joita 
maksetaan 2,5 miljardia euroa vuosi ain. Hieman yli puolet  työkyvy ömyydestä ai‐
heutuu mielenterveysongelmista. 

 Juha Jantunen



Talven tapahtumia ja toimintaa

TaM, FM Eira Ainalinpää väitteli Lapin yliopistossa 9.11.2019  
”Elämäsidon naisista vuorovaikutustarkasteluista kestävyys 
tavoitteiseen taidetoimintaan”. Kimmo Saarinen toimi työn 
toisena ohjaajana. Tutkimus avasi kasvitaiteen käsitettä ja 
tarkasteli sen mah dollisuuksia kuvataide ja ympäristökasva 
tuksessa. Väitöskirja hyväksyttiin kiittäen!

Liiton ja WWF Suomen yhteisen Terve askel luontoon projektin 
loppuseminaari Allergiatalolla 19.11. keräsi runsain mitoin kiitoksia. 
Tunnelmia seminaarista on luettavissa jäsenlehdestä (AIA 1/20).
Kuva Tiina Vitikainen

Ihanat ötökät! Ötökkämies Saarinen laskettiin irti, kun 
Joutsenon PöyhiänniemenPunnanlahden kyläyhdistys 
järjesti lokakuun alussa yleisöluennon. Sen jälkeen 
kuulijoilla todennäköisesti kutisi vähän sieltä sun täältä!

Kuva Eeva Siljander

Maastokausi päättyi lokakuun puoli välissä. 
Jälkitarkastuskäynnillä 15.10. Taipal saaren 
Kylä niemessä siirtoistutetut ajuruohot 
vaikut tivat juurtuneen harjurinteelle hyvin.
Kuva Kimmo Saarinen

Oletko nähnyt merenneitoperhosta? Sellaisesta kyseli Iltalehti 
15.12.2019, kun videoleikkeessä neitoperhonen näytti todel 
lakin sukeltelevan akvaariossa!

Kuva Iltalehden verkkosivulta

Joulukuun alussa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos järjesti 
Helsingissä seminaarin ”Europe that protects: Safeguarding 
our planet, safeguarding our health”. Seminaarin tunnel 
mista ja julkilausumasta voit lukea lisää verkkolehdestä 
13.2.2020.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d31e9759-1ecf-4072-b569-a076341e5a70


Selvitys yhdistysten jäsenmääristä

Koronaviruksen takia verkkotapahtumaksi muutetuilla aluepäivillä maaliskuun puoli‐
välissä esitel in jäsenmäärän kehitystä. Tuore  lanne poimi in jäsenrekisteristä, jos‐
ta selvisi myös jäsenyyden kesto, jonka voi laskea lii ymispäivän avulla. Yli puolella 
jäsenistä oli myös ikä‐ ja diagnoosi etoja. Vanhempia  etoja etsi in kovalevyjen uu‐
menista ja vanhoista toimintakertomuksista. Lopulta saa in kasaan yhte näi nen aika‐
sarja 2000‐luvun alusta.

Jäsenmäärän kehitys on huolestu avaa, sillä Allergia‐ ja astmaliiton osalta jäsenmää‐
rä on laskenut 2000‐luvun alusta saakka. Iholiiton jäsenmäärä nousi vielä 2000‐luvun 
alussa ennen alamäen alkua. Kaikkiaan jäseniä oli vuonna 2000 vielä 30 000, kun nyt 
määrä on laskenut liki puoleen (16 000).

Myös monen paikallisyhdistyksen jäsenmäärä on puoli unut kahden vuosikymme‐
nen aikana ja vain muutama yhdistys on pystynyt kasva amaan jäsenmääräänsä. Kas‐
vavat yhdistykset ovat nuorimpia, 10–15 vuo a si en peruste uja yhdistyksiä. 
Runsaimmin eronneita on 2‐4 vuo a jäseninä olleista. 

Jäsenmäärän väheneminen ei ole 
pelkästään oman järjestön ongelma. 
Sosten Järjestöbarometrissä 2018 
kysy in lähes tuhannelta paikalli‐
syhdistykseltä kahden edellisvuoden 
toiminnan kehitys suun a. Selväs  
useimmin toi minta oli supistunut jä‐
sen määrän osalta.

Jäsenmäärästä huolestuneiden yh‐
distysten määrä on kasvanut vuosi‐
kymmenessä 20 prosen sta 40 
prosen in. Käännös parempaan on 
mahdollista, sillä barometriin vas‐
tanneista yhdistyksistä kol man nes 
kertoi jäsenmääränsä kasvaneen. 

‐ Juha Jantunen

Jäsenten 
keski‐ikä 52,9 
vuo a

Jäsenyyden kesto
eronneilla jäsenillä 10,0 vuo a



Instituutin siitepölyseuranta käynnistyi helmikuussa
– etelässä lepät aloittivat jo tammikuussa

Tammikuu oli aina Oulun korkeudelle harvinaisen lauha. Lounais‐ ja etelärannikolla 
talvea ei pakkasten puu uessa tullut lainkaan, ja poikkeuksellisen leuto sää käynnis  
siitepölykauden ennätysvarhain. Lepät alkoivat tammikuun viimeisinä päivinä kukkia 
niin Turussa kuin Helsingissäkin. Ainoastaan eteläosissa luonnonvaraisena kasvava 
pähkinäpensas alkoi pölistä samoihin aikoihin.

Ins tuu  seuraa siitepölyjä Imatran mi auspisteellään osana valtakunnallista ver ‐
kostoa. Kaakossa talvi pakkasineen ja lumisateineen saapui viimein juuri tammi‐
helmi kuun tait teessa – sää tuntui jakavan Suomen idän talveen ja lännen kevääseen. 
Vaikka kaakon lepät vielä talveh vat, riko in siitepölyseurannan ennätyksiä tääl ‐
läkin. Siitepölykeräin vie in kaukokulkeumia ennakoiden paikoilleen 7.2., aiemmin 
kuin kertaakaan vuonna 2001 alkaneessa seurannassa.

Helmikuun lopulla eteläiset tuulet kulje vat kaakkoon pariin 
o eeseen pienen määrän lepän siitepölyä. Ensimmäiset 
paikalliset lepät alkoivat kukkia maaliskuun toisella viikolla, 
hieman keskivertovuo a varhemmin. Kukinta on vaihte le ‐
vassa säässä edennyt harvapölyisenä, ja kohtalaiseksi siite ‐
pölyn määrä ilmassa on noussut vain muutaman kerran.

Koko maassa lepän siitepölykausi jäänee tänä vuonna 
vaisuksi, sillä edelliskevään veroiseen norkkopanostukseen 
puilla ei riitä paukkuja. Viime vuonna myös koivuissa oli paljon 
norkkoja, eivätkä loppukesän säätkään suosineet seuraavan 
kevään kukka‐aiheiden muodostumista. Luonnonvara kes ‐
kuksen norkkolaskennot ennakoivatkin keväälle 2020 koivun 
tavanomaista heikompaa kukintaa.

Niin kevätkesän allergiapuiden kuin keskikesällä kukkivien 
heinien ja pujon kohdalla sää lopulta ratkaisee, milloin kausi 
alkaa ja miten se etenee. Lämpö joudu aa kukin nan alkua, 
viileys jarru aa – ja poutainen ja tuulinen päivä pitää 
siitepölypitoisuudet korkealla, kun taas sade huuhtoo 
hiukkasia mukanaan.

Turussa helmikuun alku oli keväinen, kun Imat ‐
ralla siitepölykeräintä asenne in kipa kassa 
pakka sessa. Kuvat Karoliina ja Tiina Vi kainen

Pieni napautus lepän 
varteen irro aa mil‐
joonia siitepölyhiuk‐
kasia avonaisista 
norkoista. 
Kuva Juha Jantunen



Vuonna 2020 Allergiaviikon teemana oli ”Allerginen ilmastonmuutokselle?” Mitä 
siitepölykaudelle tapahtuu ilmaston lämmetessä ja kuinka se voi allergisen arkeen 
vaiku aa? Allergiaviikosta kootus  Allergia‐, Iho‐ ja Astmaliiton verkkosivuilta lin kistä 
www.allergia.fi/allergiaviikko.

Siitepölystä ja siitepölyallergiasta lisää myös seuraavassa Allergia, Iho & Astma ‐leh‐
dessä.

‐Tiina Vi kainen

BestPractice Nordicjulkaisut tarjoavat perusterveydenhuollon ja eri 
erikoisalojen lääkäreille valikoituja artikkeleita, jotka koskettavat heidän 
päivittäistä kliinistä työtään. Instituutti tarjoili sarjaan kaksi juttua: 
joulukuussa 2019 Juha Jantunen aloitti ”Allergia, astma ja 
keuhkoahtaumatauti rinnakkaissairauksina” ja maaliskuussa 2020 
Kimmo Saarinen jatkoi ”Siitepölyt terveysnäkökulmasta”.

Lauha ja paikoin lumeton talvi sai tam mi 
kuussa aikaan luontokysymysten vyöryn. 
Iltalehti uteli liikkeelle lähte neistä pun 
keista (13.1.), EteläSaimaa lauhan tam 
mi kuun vaikutuksista luon toon (15.1.) ja 
SOSTE ilmastonmuu toksen vaikutuk 
sista sotesektoriin (23.1.).

Tammikuussa Vuoksenniskan koulun 
biolo gian opettaja Päivi Hirvonen ja 
oppilaat toivat instituutille oppilastyönä 
valmistuneita hyönteishotelleja – ensi 
kesänä liiton somessa seurataan 
ötökkäasukkien elämää!

Kuva Tiina Vitikainen

Talven tapahtumia ja toimintaa

Siitepölyjä seurataan tiistaisin ja perjantaisin. 
KaakkoisSuomen tiedot löydät sivulta 
www.allergia.fi/tutkimus/allergia/siitepolytilanne/

Tiedot lähetetään myös Turun yliopistoon osaksi 
valtakunnallista seurantaa, jonka löydät osoitteesta
www.norkko.fi/

www.allergia.fi/allergiaviikko
www.allergia.fi/tutkimus/allergia/siitepolytilanne/
www.norkko.fi/


Siitepölynäytteiden tutkiminen

Siitepölyseuranta tapahtuu usean vaiheen 
”käsityönä”. Allergiaa aiheuttavien siitepölyjen 
lisäksi myös muut hiukkaset tunnistetaan.

Katolle asetettu Burkardkeräin imee ilmaa 
sisään 10 litraa minuutissa. Ilman mukana 
kulkeneet hiukkaset tarttuvat hitaasti pyörivän 
kelan liimapintaiselle nauhalle. Kela vaihdetaan 
kahdesti viikossa.

Nauha irrotetaan kelasta, leikataan vuorokauden 
pituisiin pätkiin ja asetetaan mikroskoopin lasille. 
Muutama tippa Gelvatolia lasin pintaan kiinnittää 
nauhan alus ja peitin lasin väliin ja pitää näky
män kirkkaana mikroskoopissa.

Nauhat tutkitaan kahden tunnin jaksoissa 
mikroskoopilla, joka suurentaa hiukkaset 400
kertaiseksi.

Siitepölyjä on tutkimassa instituutilla 
harjoittelijana ollut Tiia Sironen.

Tiina Vitikainen

Leppä

Koivu

Heinä

Pujo



Hyppäys Aaltoyliopiston huippututkimuksen parista 
järjestötyöskentelyyn
 
Sammu n valot ja tarkis n, e ä laboratoriossa näy  olevan kaikki kunnossa. Labora‐
toriokokeet eivät taaskaan menneet ihan suunnitelmien mukaan ja siksipä työpäivä 
venyi ja poistuin työpaikalta viimeisenä.
 
Vielä muutama kuukausi si en työskentelin Aalto‐yliopiston materiaalitekniikan la‐
boratoriossa, jossa viimeistelin väitöskirjani kokeellista osuu a. Tutkijan työ vaa i sit‐
key ä ja periksiantama omuu a. Tarkoituksena on keksiä ja luoda jotain uu a, joten 
valmiita ohjeita työskentelyyn ei ole. Siksipä työpäiviin kuuluu myös paljon epäonnis‐
tumisia. Mu a toisaalta, työ on samaan aikaan todella palkitsevaa, kun oma osaami‐
sesi ja ahkeruutesi tuo aa tulosta. Muuten tutkijan työ on suhteellisen vapaata ja 
siinä saa käy ää omaa luovuu a ja näkemystä. 
  
Mu a mikä sai minut hyppäämään tutkimuksen parista tänne järjestötyöhön? Yksin‐
kertaises  vasta una: terveyden edistäminen, ihmiset sekä  edon väli äminen. Ja 
mitä tällä tarkoitan? 
   
• Tulevaisuuden tervey ä pääsee toki edistämään myös tutkimuksella ja se onkin to‐
della tärkeää, sillä tällä varmistetaan esimerkiksi uusien lääkkeiden ja hoitojen ke‐
hi äminen. Mu a entäpä jos haluaa vaiku aa tässä kyseisessä hetkessä ihmisten 
hyvinvoin in sekä au aa heitä tämänhetkisen arjen kanssa elämisessä?
   
• Ihmistenkin kanssa pääsee työskentelemään tutkijauralla, erityises  yhteistyöpro‐
jekteissa. Mu a entäpä jos haluaa tämän lisäksi tehdä työtä, jonka tarkoituksena on 
olla juuri ihmisiä varten – esimerkiksi olla parantamassa ja edistämässä heidän elä‐
mänlaatuaan?   
• Myös tutkijat väli ävät  etoa, mu a yleensä asiantun joiden kesken mm. konfe‐
renssien ja  eteellistenjulkaisujen välityksellä. Mu a entäpä jos haluaa jakaa omaa 

etoaan kaikille ja erityises  niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat ja hyötyisivät siitä?
  
Näistä syistä hyppäsin yhden mahtavan kokemuksen rik‐
kaampana Aalto‐yliopiston tutkijapolulta Allergia‐, Iho‐ ja 
Astmalii oon kemikaaliasiantun jaksi. Täällä pystyn hyö‐
dyntämään omaa osaamistani, mu a samalla työskentele‐
mään niiden asioiden parissa, jotka ovat minulle lähellä 
sydäntäni. 
  
‐ Kia Bertula

Kemikaalineuvonta
puh. 044 491 9427
ke klo 1014
kia.bertula@allergia.fi

Neuvontanumerosta saa neuvoja kemikaa
leihin ja kemikaalien terveysvaikutuksiin 
koskevissa asioissa. Puhe luihin vastaa 
kemikaaliasiantuntija Kia Bertula.

Geelimäisen näy een 
jäädytystä nestetypes‐
sä ja Kia Bertula ka‐
saamassa Rotavapor 
‐laite a.
Kuvat Lo a Gustavsson 
ja Lahja Mar kainen



Ins tuu  aloi  vuonna 1991 valtakunnallisen päivä‐
perhosseurannan, joka nojaa vapaaehtoisten lähe ä‐
miin luontohavaintoihin ympäri Suomen. Tänä kesänä 
kansalais eteen pioneeri täy ää 30 vuo a – tule mukaan!

  
Viime kesä oli huimaa ohdakeperhosten näytöstä

Jotkut perhoset sinni elevät syksyn ensimmäisiin yöpakkasiin as , joten suo‐
malaista perhoskesää päästään paketoimaan vasta loppuvuodesta. Viime kesä‐
nä yli 260 harrastajaa vie  luonnossa perä  8 200 päivää perhosten perässä. 
Seurantaruutuja kertyi yli 850 Ahvenanmaalta pohjoisimpaan Lappiin. Eniten 
päiväperhosia löytyi Ruokolahdelta, jossa tuloksena oli 59 lajia – enemmän 
kuin Bri ein saarilla on havai u lajeja yhteensä!

Perhoskesää hallitsi hurjas  vaeltanut ohdakeperhonen, joka nousi ensimmäis‐
tä kertaa seurannan ykköslajiksi. Lajia ilmoite in läpi Suomen liki 30 000 yksi‐
löä huh kuusta lokakuuhun. Vaikka touko‐kesäkuun vaellusaalto oli 
massiivinen, loppukesän kuivuudessa ko mainen sukupolvi jäi vaisummaksi 
kuin ennakoi in.

Myös ko pihoilta tu u nokkosperhonen palasi kuuden heikomman vuoden jäl‐
keen päiväperhosten kärkikas in. Joillakin ohdakepelloilla nokkosperhosia suo‐
rastaan kuhisi!

Kaikkiaan seurantaan anne in  etoja 101 lajista ja noin 273 000 päiväperho‐
sesta. Kuluneella vuosikymmenellä perhos etoja on tallenne u enemmän 
vain kuumana kesänä 2011, mu a havaintopäiviin suhteute una päiväperhos‐
ten runsaus oli keskitasoa. Ilman ohdakeperhosia päiväperhoskesä olisi jäänyt 
jopa heikonpuoleiseksi.

Perhosten aluevaltaukset jatkuivat, sillä päiväperhosista teh in seitsemän 
uu a eliömaakuntahavaintoa. Esimerkiksi keisarinvii a löytyi ensimmäistä ker‐
taa Etelä‐Pohjanmaalta ja herukkaperhonen Ki län Lapista. Levinneisyyden 
muutokset kuvastavat lämpeneviä olosuhteita: eteläiset lajit hyötyvät, mu a 
pohjoinen lajistomme on pulassa.

Päiväperhosseuranta jatkuu ja on avoin kaikille! Voit osallistua seurantaan tal‐
lentamalla omat havaintosi Laji etokeskuksen Vihko‐palvelun kau a. Keskeiset 
ohjeet löytyvät seurannan sivuilta h ps://laji.fi/theme/nafi.

‐ Kimmo Saarinen

Taipalsaaren Talkoo ‐
suol le tehty perhos ‐
retki toi seurantaan 
kymmen kunta lajia. 
Markku Liljeblad ker ‐
too miltä saraikkoniit ‐
tysilmä näy ää.
Kuva Kimmo Saarinen

Ohdake ‐
perhonen

https://laji.fi/theme/nafi


Talven tapahtumia ja toimintaa

Helmikuun lopulla instituutin 
urheilullinen osasto oli Norppa
jengin eli paikallisten luonnon 
suoj elijoiden vahvistuk se na 
Save Pond Hockey järjestön 
Lappeenrannassa järjestämäs
sä pipolätkäturnauksessa. 
Kolme ottelua – ja kolme tap
piota tylyllä maalierolla 524. 
Selityskin löytyy: otteluiden ai
kana piiskannut vesisade ei 
sovi kuuteille!
Kuva Hanne Kosonen

Tammikuun lopulla Instituutilla ku 
vattiin mainosvideota Imatran kau 
pungille. Ruusu Miettinen ja Kimmo 
Saarinen kertovat hyvistä koke muk 
sistaan kesätyösetelin käytöstä.

Kuva Tiina Vitikainen

Maaliskuun puolivälissä, juuri ennen koronaa, 
eteläkarjalaisten ympäristökasvattajien Hiiren
korvallaverkosto ja Saimaan ammattiopisto 
Sampon luontoopiskelijat järjestivät Luonto ja 
tiedekeskus Saimaariumissa Luonto kutsuu! 
seminaarin, jossa instituutilla oli oma esittely
pöytänsä. Mikroskoopista sai kurkata ulkoilman 
pahimpia allergiariesoja, koivun siitepölyhiukka
sia. Kuva Instituutin pöydästä on sivulla 2.

Kuva Tiina Vitikainen

Helmikuussa annoimme vastauksen Tiedelehden lukijakysymykseen ”Sairastuuko 
ihminen, jos hän ei mene koskaan ulos?” Vastaus … löytyy lehdestä!

Retkikohteina ovat Nuuksion, Seitsemisen ja Oulangan 
kansallispuistot. Tapahtumat järjestää Allergia, iho ja 
astmaliitto ja EteläKarjalan Allergia ja Ympäristöinstituutti.

TTUULLOOSSSSAA
Luontoliikkujatretkipäivä 
lauantaina 29.8. klo 12–16

allergia/luontoliikkujat

https://laji.fi/theme/nafi
https://www.allergia.fi/jarjesto/tule-mukaan-toimintaan/luontoliikkujat/



