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1. JOHDANTO 
 

Allergia-, iho- ja astmaliitto on valtakunnallinen terveys- ja potilasjärjestö, jonka tehtävänä on 

parantaa allergisten, ihotautia sairastavien, astmaatikkojen, palovamman kokeneiden sekä heidän 

läheistensä elämänlaatua ja valvoa heidän yhteiskunnallista etuaan. Vuonna 2019 liitto 2019 50-

vuotista taivaltaan. Juhliin liittyen keväällä 2020 valmistuu liiton historiikki.  

Liitossa oli vuoden 2019 lopussa jäsenyhdistyksiä 49, joista 33 allergia- ja astmayhdistystä, 8 

atopiayhdistystä ja kahdeksan harvinaisia ihosairauksia ja vaikeita palovammoja edustavia 

yhdistyksiä. Jäseniä oli yhteensä 15 700. Yhdistysten jäsenmäärät vaihtelivat 40–2000. 

Liitto tukee jäsenyhdistystensä toimijoita ja yhdistysten jäseniä antamalla ohjausta ja neuvontaa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, suuri väestö, toimittajat ja tiedottajat sekä päättäjät 

ovat liiton eri toimintojen kohderyhmiä. 

 

Allergia-, iho- ja astmaliitossa on vahvaa ja monipuolista osaamista allergiasta, astmasta, 

ihosairauksista sekä palovammoista. Vuoden aikana liittoon tuli yli 300 mediayhteydenottoa. 

 

Liitto järjestää koulutusta, tarjoaa neuvontaa ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä tekee 

monimuotoista edunvalvontatyötä. Viestintää toteutetaan monikanavaisesti. Liitto on mukana 

useissa verkostoissa ja toimii myös Euroopan tasolla. 

Liitossa oli toimintavuonna 42 työntekijää. Suurin osa työskenteli Allergiatalolla Helsingissä. 

Aluetoimistoja on kaksi: Mikkelissä ja Oulussa. Imatralla sijaitsee Etelä-Karjalan Allergia- ja 

Ympäristöinstituutti. Päiväkoti Histamiini siirtyi vuoden aikana osaksi Touhula Varhaiskasvatus 

Oy:tä. Siirron jälkeen työntekijöitä oli 32. 

Allergia-, iho- ja astmaliittoon liittyvät läheisesti kaksi yhtiötä ja säätiö: Suomen Allergiaterveys 

Oy, Allergiasäätiö ja Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 19. Suomen Allergiaterveys vastaa Allergia, Iho 

& Astma -lehden kustantamisesta sekä terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksista. Lisäksi sen 

vastuulla on hoitopalveluita tarjoava Ihopiste Allergiatalolla. 

Vuoden 2019 aikana aloitettiin työ tulevan strategian 2021–2025 valmistamiseksi. Työ jatkuu koko 

vuoden 2020. Samalla uudistetaan liiton visio ja arvot.   
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2. JÄRJESTÖTOIMINTA 
 

Liiton perustehtävä on tukea jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä. Lisäksi tuetaan muita allergiaa, 

ihosairauksia ja astmaa sekä palovamman kokeneita läheisineen. Yhdistysten ja jäsenistön kanssa 

toimitaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Järjestötoiminnassa yhä keskeisemmäksi on 

tullut toiminta sähköisillä alustoilla ja sosiaalisessa mediassa. Pelkästään Facebook-ryhmien 

kautta tavoitetaan yli 40 000 ihmistä.  

 

 

 

 

Vuoden kantava teema oli vapaaehtoisten osallisuuden lisääminen liiton toiminnan suunnittelussa 

ja arvioinnissa. Vapaaehtoisia toimijoita saatiin yhä enemmän mukaan kehittämään liiton 

toimintaa yhdessä henkilökunnan kanssa. 

 

Yhdistystoimijoiden tukeminen 

Liitto tarjoaa yhdistystoimijoille tukea, ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

• toiminnan suunnittelu 

• talousasiat 

• yhdistyksen hallinnointi 

• vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen 

• tapahtumien ideointi ja suunnittelu 

• paikallinen yhteistyö 

• verkostoituminen 

Yhdistyksissä vierailtiin yhteensä 138 kertaa. Tapaamisissa oli mukana 501 yhdistystoimijaa. 

Vuoden aikana liiton järjestö- ja verkkoasiantuntijat olivat muissa kontakteissa 

yhdistystoimijoiden kanssa yhteensä 1 188 kertaa. 

 

Koulutukset 

Vuoden aikana järjestettiin 10 koulutusta. Niissä oli yhteensä 204 osallistujaa. Lisäksi yhdistysten 

kanssa pidettiin kehittämispäiviä.  

• 3 yhdistystoiminnan perehdytyskoulutusta, yhteensä 34 osallistujaa 

• 3 aluepäivää, yhteensä 43 osallistujaa 

”Vapaaehtoistyö järjestöissä tuo mielekkyyttä omaan elämään, kun saa valita itse kiinnostuksen 

kohteet. Tärkeää ja mukavaa tavata yhdistysväkeä eri yhdistyksistä. Uusien jäsenten aktivoiminen 

toimintaan: kuinka se voidaan tehdä”  

Järjestötoiminnan tavoitteet olivat: 

• yhdistysten toiminnan tukeminen 
• vertaistuen mahdollistaminen 
• vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen 
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”Sain virtaa yhdistystoimintaan. Koulutuspaketti oli rakennettu ymmärrettävään muotoon. 

Koulutus tärkeä jokaiselle uudelle hallituksen jäsenelle” 

• Järjestöpäivät, 103 osallistujaa 

• Vertaistoimijoiden ja liikuntavastaavien koulutus, 17 osallistujaa  

• Vertaistoimijan verkkokurssi, 7 uutta vertaistoimijaa 

”Koulutus todella tuo vaihtelua arkeen. Aiheet hyvin valitut. Hyvät keskustelut muiden 

osallistujien kanssa antoisia” 

”Osallistujat kokivat kurssin hyödylliseksi ja toimivaksi. Kurssi antoi hyvät perustiedot ja 

mahdollisuuden reflektoida omia kokemuksia ja toiveita vertaistoiminnan suhteen” 

• Yhdistysten kehittämistilaisuudet (YKE) 40 yhdistyksen kanssa 

 

Vertaistoiminta kasvokkain ja verkossa 

Liitto ylläpitää 14 sairaus- ja diagnoosikohtaista Facebook-vertaisryhmää. Vuoden aikana 

perustettiin kolme uutta ryhmää (valkojäkälää ja punajäkälää sairastavat miehet, prurigo 

nodularista sairastavat ja siitepölyallergiset). 

Ryhmien kautta tavoitettiin vuoden loppuun mennessä 9 060 henkilöä. Vuoden aikana kasvua oli 

noin 40 prosenttia.   

Jäsenmäärän muutos vuosina 2016–2020 liiton ylläpitämissä ryhmissä. Luvut mitattu vuoden alun 

tilanteen mukaan. 

2016 2017 2018 2019 2020 

930 2051 4225 6485 9060 

 

Liitto on lisäksi mukana 15 muiden ylläpitämässä Facebook-vertaisryhmässä välittämässä tietoa 

liitosta ja tuomassa keskusteluihin liiton näkökulmaa.   

Ryhmien kautta tavoitettiin vuoden loppuun mennessä 31 341 henkilöä. Vuoden aikana kasvua oli 

noin 16 prosenttia. Jäsenmäärän muutos muiden ylläpitämissä ryhmissä: 

2019 2020 

26 934 31 342 

 

Liiton työntekijöiden keskimääräinen aktiivisuus ryhmissä:  

• Jakoja ja aloituksia keskimäärin 160 kertaa kuukaudessa eli 1 920 kertaa vuodessa. 

• Kommentointeja keskimäärin 190 kertaa kuukaudessa eli 2 280 kertaa vuodessa.  

• Tykkäyksiä keskimäärin 280 kertaa kuukaudessa eli 3 360 kertaa vuodessa.  

Lisäksi liitto ylläpitää vapaaehtoistoimijoita koordinoivia Facebook-ryhmiä. Niiden määrä oli 

vuoden lopussa 10. Vuoden aikana perustettiin viisi uutta ryhmää (4 ryhmää asiakastyöryhmille ja 

yksi Allergia-, iho- ja astma-aiheisten FB-ryhmien ylläpitäjille). Vuoden loppuun mennessä 

ryhmissä oli mukana 277 vapaaehtoista. Määrä kasvoi vuoden aikana lähes viidenneksellä. 

”Allergia-, iho- ja astma-aiheisten FB-ryhmien ylläpitäjät kiittelivät useaan kertaan, että nyt heille 

on tarjolla vertaistukea sekä tukea liitosta” 
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Kaiken kaikkiaan liiton toimintaa ja kohderyhmiä koskettavia Facebook-ryhmiä on 40, joissa on 

yhteensä 40 700 jäsentä.  

 

Livelähetykset ja muu videotuotanto 

Tuotettiin yhteensä yhdeksän livelähetystä sosiaaliseen mediaan. Niissä valotettiin sairastavien 

arkea haastattelujen avulla.  Näyttökertoja oli yhteensä 13 203, ja tavoitettuja henkilöitä 28 941. 

Livelähetyksissä käsiteltiin muun muassa pähkinäallergisen lapsen, atooppisen miehen ja 

kosmetiikka-allergisen arkea.  

Lisäksi tuotettiin 13 muuta videota sosiaaliseen mediaan ja liiton Youtube-kanavalle sekä 27 

verkkotapaamista ja -luentoa. Osa videoista julkaistiin Facebookin suljetuissa ryhmissä. 

 

Harvinaistoiminta 

Harvinaiset ihosairaudet Facebook-sivun seuraajien määrä oli vuoden lopussa 891, kasvua 18 

prosenttia. Julkaisuja tehtiin vuoden aikana yhteensä 257.  

Harvinaisten some-iltaan tuotettiin kolme videota, joilla oli yhteensä 2 740 näyttökertaa 

Facebookissa.  

Järjestettiin Harvinaiset ihosairaudet Suomessa ja Euroopassa -yleisötilaisuus, johon osallistui 36 

henkilöä. Tilaisuus oli kaikille avoin, ja siellä olivat puhujina mm. lääkärit Katariina Hannula-

Jouppi ja Mikko Seppänen HUS:ista.  

Ihoharvinaisten syystapaamisessa oli 20 osallistujaa.  

”Tapaaminen koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, ja moni sai tapaamisesta uusia voimavaroja 

arkeen. Vertaisporinoista joku tapasi ensimmäistä kertaa toisen samaa sairastavan, ja toisaalta 

tuli kokemus, että ongelmat ovat samat, vaikka diagnoosi ei olisikaan aivan sama” 

 

Kokemustoiminta 

Liitto on mukana valtakunnallisessa Kokemustoimintaverkostossa.  

• 16 koulutuksen käynyttä kokemustoimijaa  

• kokemustoimijoiden Facebook-ryhmässä on 14 jäsentä 

• kokemustoimijoiden suunniteltu tapaaminen ja täydennyskoulutuspäivä kesäkuussa 

peruuntui vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi.  

 

Somelähettiläät 

Vuoden 2019 lopussa oli 34 somelähettilästä eri puolilta Suomea. Heistä 12 tuli mukaan vuoden 

2019 aikana. Vuoden aikana järjestettiin neljä verkkotapaamista, tietoisku ihoviikosta livenä 

Facebookissa, uusien somelähettiläiden etäkoulutus ja somelähettiläiden tapaaminen 

järjestöpäivillä. Osallistujia oli yhteensä 68. 

 

Tuetut lomat 
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Liitto järjesti yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa kuusi tuettua lomaa liiton 

kohderyhmiin kuuluville. Lomiin osallistui 223 henkilöä, joista 109 aikuista ja 114 lasta. Viidellä 

lomalla oli mukana liiton vapaaehtoinen vertaisohjaaja perheineen. 

Jäsenrekisterin ylläpito 

Liitto ylläpitää jäsenyhdistysten puolesta henkilöjäsenrekisteriä. Lisäksi ylläpidetään muun 

muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten jäsenrekisteriä. Rekisteritietoja toimitetaan 

jäsenyhdistyksille ja niitä tarvitseville liiton työntekijöille.  

Uudet jäsenet saavat Tervetuloa-infopaketin, johon on koottu kaikki liittyvän jäsenen kannalta 

keskeinen materiaali. 

 

 

3. EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN 
 

Liitto tekee edunvalvontaa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Keskeisiä 

edunvalvonnan muotoja ovat vaikuttaminen säädösvalmisteluun, aloitteiden ja selvitysten 

tekeminen sekä osallistuminen julkiseen keskusteluun. Käytännön edunvalvonnassa on mukana 

koko henkilökunta.   

 

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on varmistaa yhdenvertainen asema yhteiskunnassa kaikille 

allergiaa, astmaa ja ihotautia sairastaville sekä palovamman kokeneille. 

 

Yhteiskunnallinen näkyvyys 

Monikanavaisessa viestinnässä tuotiin esiin liitolle keskeisiä edunvalvonnallisia teemoja. 

Laajalevikkisillä mediatiedotteilla sekä säännöllisillä teemapäivillä ja kampanjoilla edistettiin 

liitolle tärkeitä asiakokonaisuuksia. Vuosi 2019 oli liiton 50-vuotisjuhlavuosi. Viestinnän kärkenä 

oli vuoden aikana esitellä liiton eri toimintoja ja aikaansaannoksia menneiden vuosien ajalta. 

 

Verkostoituminen 

Yhteistyö eri järjestö- ja viranomaisverkostojen kanssa on merkityksellinen osa liiton toimintaa. 

Keskeisinä verkostoina ovat sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö SOSTE ja eduskunnan 

astma- ja allergiaverkosto.  

Keskeisiä teemoja verkostoyhteistyössä olivat muun muassa kansallinen allergiaohjelma, 

harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma, pitkäaikaissairauden aiheuttamat kustannukset ja 

pakkaamattomien ruoka-ainetuotteiden allergeenit. 

 

Liiton tekemä verkostoyhteistyö ja työryhmiin osallistuminen: 

• SOSTE – Suomen Sosiaali ja Terveys ry:n jäsen 

• POTKA, potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto 
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• Harvinaiset-verkosto 

• yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston, Mara ry:n, 

Vähittäistavarakaupan ja Suomen kuluttajaliiton kanssa 

• yhteistyö ns. IMID-järjestöjen kanssa (Crohn ja Colitis ry, Suomen Reumaliitto ry, 

Psoriasisliito ry) 

• sosiaali- ja terveysministeriön harvinaisten sairauksien työryhmä 

• Savuton Suomi -työryhmä 

• Astma- ja allergiahoitajien hallitus 

• opetushallituksen Eläinavusteisen opetustyön ohjausryhmä 

 

Keskeisimmät kansainväliset yhteistyötahot ovat: 

• EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations) 

• NAO (Nordiska Astma Allergiorganisationen) 

• GAAPP (Global Allergy and Asthma Patient Platform) 

• EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases) 

 

Yhteistyötä Iho- ja allergiasairaalan ERN Skin -yksikön kanssa jatkettiin. Yhteistyön osana muun 

muassa järjestettiin Allergiatalolla seminaari harvinaisten ihosairaiden tilanteesta Suomessa. 

Vuoden aikana tavattiin noin 150 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista erilaisissa 

koulutustilaisuuksissa ja jalkautumisissa esimerkiksi sairaaloihin. Osassa tapaamisia oli mukana 

myös yhdistystoimijoita. 

 

Säädöstyön seuraaminen ja siihen vaikuttaminen 

Liitto seuraa kansallista lainsäädäntövalmistelua ja tekee lausuntoja lakiehdotuksiin. Lisäksi 

osallistutaan oman alan kansainvälisten järjestöjen toimintaan tuomalla esiin suomalaista ja 

pohjoismaista näkökulmaa kansainväliseen edunvalvontaan.  

Hallitusten vaihdosten vuoksi viime vuoden aikana ei tullut monta lakiehdotusta 

lausuntokierrokselle. Liitto antoi lausunnon Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta 

(2019–2023) 

 

Allergiatunnus 

Allergiatunnus on Allergia-, iho- ja astmaliiton myöntämä osoitus tuotteiden ja palveluiden 

turvallisuudesta. Allergiatunnuksen saanut tuote täyttää tarkat tuotekohtaiset vaatimuskriteerit, 

eikä sisällä hajusteita tai muita yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä aineita. 

Liitto myöntää Allergiatunnusta osoituksena tuotteiden ja palveluiden turvallisuudesta. Vuoden 

aikana tunnus myönnettiin noin 100 uudelle tuotteelle tai palvelulle. Kaiken kaikkiaan 

Allergiatunnus on myönnetty noin 800 tuotteelle tai palvelulle. 

 

Tehdyt kyselyt 

• kysely astman hoidosta ja astman vaikutuksista elämänlaatuun (n = 1 858)  
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• kysely alopeciaa sairastavien elämänlaadusta ja peruukkien maksusitoumuskäytännöistä. 

(n = 228)  

•  kysely harvinaissairaiden elämänlaadusta (n = 149) 

 

4. VIESTINTÄ 

 

 

 

 

 

 

Allergia, Iho & Astma -lehti  

Allergia, Iho & Astma -lehti ilmestyi neljä kertaa. Sen painosmäärä oli 30 000 kappaletta. Lehti 

lähetettiin jäsenetuna kaikille jäsenille ja noin 5500 lääkärille. Allergia, Iho & Astma -lehti tarjosi 

lukijoilleen tietoa allergioista, ihon sairauksista, astmasta, palovammoista ja yleisestä 

hyvinvoinnista. Lisäksi lehdessä esiteltiin liiton ja yhdistysten toimintaa sekä sairastavien ja 

vapaaehtoisten omia kokemuksia.  

Lehden lisäksi toimitettiin verkkolehteä (www.allergiaihojaastmalehti.fi). Sen artikkeleita, 

ajankohtaista terveystietoa ja liiton toimintaan liittyviä asioita välitettiin lehden omalla 

Instagram-tilillä. 

Lehden Vastaa ja vaikuta -kyselyn palautteiden (206 kpl) perusteella lehteä pidettiin hyödyllisenä 

ja monipuolisena sekä artikkeleita kiinnostavina. 

Mediayhteistyö 

Tiedotteita lähetettiin 290 Terveystoimittajat ry:n jäsenelle sekä 600 - 700 muulle median 

edustajalle. Mediaosumisen ja toimittajayhteydenottojen määrä väheni aavistuksen edelliseen 

vuoteen verrattuna. Myös tiedotteiden avausprosentti pieneni aavistuksen. Toisaalta tiedotteita 

lähetettiin edellisvuotta useammin. 

 2018 2019 muutos % 

mediatiedotteet 21 25 19 % 

toimittajayhteydenotot 218 195 - 10% 

mediaosumat 1070 980 - 8% 

tiedotteiden avausprosentti 20 19 - 5% 

 

Oppaat 

Viestinnän tavoitteet olivat: 

• välittää monikanavaisesti tietoa allergiaa, astmaa ja ihotautia sairastavien  

sekä palovamman kokeneiden hyvinvointia tukevista asioista 

• lisätä tietoa ja tietoutta allergioista, ihosairauksista ja  

astmasta sekä palovammoista 

• tehdä liiton toimintaa ja asiantuntijuutta näkyväksi ja tunnetuksi 

 



 

 
10 

Potilasoppaiden päivitys uuden liiton graafisen ohjeistuksen mukaiseksi jatkui. Samalla päivitettiin 

oppaiden sisältöjä. Jo aiemmin julkaistuista oppaista uusittiin Vaikeat palovammat- sekä Alopecia 

areata -oppaat. Uusina oppaina julkaistiin Anafylaksia, Nuorten astma ja Lemmikkieläinallergiat. 

Lisäksi uusintapainoksia otettiin useista oppaista. Oppaiden kertapainokset olivat keskimäärin 

5000 kpl. 

 

 

 

 

Kampanjat 

Allergiaviikko järjestettiin 8.–14.4. Liiton juhlavuoden mukaisesti Allergiaviikolla keskityttiin 

jäsenhankintaan ja liiton toiminnan tutuksi tekemiseen.  

Tavoittavuus Facebookissa n. 25 000  

 

Ihoviikko järjestettiin 11.–17.11. Ihoviikon teemana oli ihon hoito sekä ihon oikea ja riittävä 

rasvaus. 

Tavoittavuus Facebookissa n. 32 200 

 

Molemmille kampanjaviikoille tuotettiin yhdistysten järjestämien yleisötilaisuuksien tueksi 

videoluentoja ja ohjevideoita sekä kampanjajulisteet. Ihoviikolle saatiin myös valmiiksi 

keskustelukorttipaketti, jota yhdistykset voivat käyttää tapahtumissaan keskustelun herättäjänä 

ja ohjaajana. 

 

Verkkoviestintä ja sosiaalinen media 

Vuonna 2019 otettiin käyttöön uudistunut Allergia.fi-verkkosivusto. Sivuston navigaatiorakennetta 

selkeytettiin. Samalla sivuston tekstisisällöt tarkistettiin niin, että ne ovat riittävän yleistajuisia 

verkkosisällöiksi.   

Sivuston saavutettavuutta kehitettiin edelleen. Muun muassa sivuston linkit, navigaatiovalikot ja 

kuvien vaihtoehtoiset tekstit päivitettiin vastaamaan viimeisimpiä saavutettavuusvaatimuksia. 

 

Allergia.fi-sivustolla vieraili vuonna 2019 yhteensä noin 1 595 000 käyttäjää. Istuntoja kertyi 

yhteensä noin 1 985 000. 73% vierailijoista käytti mobiili- tai tablettilaitteita. 88% käyttäjistä 

saapui sivustolle hakukoneiden kautta. 

 

Liitolla on käytössä viisi somekanavaa: 

• Facebook, Allergia-, iho- ja astmaliitto, jolla oli vuoden lopussa noin 11 470 seuraajaa, 

lisäystä 15 % edellisen vuoden loppuun verrattuna 

• Facebook, Harvinaiset ihosairaudet, jolla oli seuraajia 891, lisäystä 18 % 
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• Twitter, Allergia Iho Astma, jolla oli 3 540 seuraajaa, lisäystä 8 % 

• Instagram, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, jolla 3 250 seuraajaa, lisäystä 80 % 

• YouTube, Allergia-, iho- ja astmaliitto, jolla 192 tilaajaa, lisäystä 88 % 

Sosiaalisen median kanavien sisällön visuaalista laatua ja monipuolisuutta kehitettiin vuoden 2019 

aikana, osittain yhteistyössä mainostoimiston kanssa. Sosiaalisen median julkaisuihin tehtyjä 

materiaaleja tarjottiin aktiivisesti myös jäsenyhdistysten käyttöön. 

Viestintä tuotti seitsemän videota liiton YouTube-kanavalle muun muassa atooppisesta 

ihottumasta sekä astmasta ja liikunnasta. 

5. NEUVONTA JA KOULUTUS 
 

Neuvonta 

Liitto antaa neuvontaa ja ohjausta allergioista, astmasta ja ihosairauksista. Neuvontaa annetaan 

sairauksista, niiden hoidosta sekä sairauden kanssa pärjäämisestä ja arjen sujumisesta. 

Allergia- ja astma- sekä sosiaaliturvaneuvontaa annettiin yhteensä 843 kertaa puhelimella ja 

sähköpostilla.  

 

 

 

 

Chat-neuvontaa kokeiltiin, mutta sen toimivuudesta ei saatu hyviä kokemuksia. Uusien sähköisten 

neuvontamuotojen kehittämistä jatketaan. Medialle annettiin yhteensä 65 haastattelua radioon, 

televisioon ja lehtiin. 

Pidettiin 53 luentoa messuilla, koulutuksissa, yhdistysten tilaisuuksissa ja muissa tilaisuuksissa.  

”Luennoista annettiin hyvää palautetta, ja ne koettiin hyödyllisiksi” 

Liitto antaa tukea jäsenyhdistysten neuvonnasta vastaaville muun muassa neuvojien omassa 

Facebook-ryhmässä. Neuvojille järjestettiin oma koulutuspäivä.  

 

Koulutus terveydenhuollon ammattilaisille 

Liitto järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. Vuoden aikana järjestettiin 7 

koulutusta, joissa oli yhteensä 307 osallistujaa. Koulutuksissa vahvistettiin etäosallistumisen 

mahdollisuutta. Kaksi suunniteltua koulutusta peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  

• osallistujia yhteensä 307, lisäystä viime vuoteen 25 %  

• osallistujista etäosallistujia 163, lisäystä viime vuoteen 61 % 

”95% osallistujista koki koulutuksen hyödylliseksi” 

Sosiaaliturvaneuvonta: 

• 142 puhelua ja 

sähköpostia 

Allergia- ja astmaneuvonta: 

• 457 puhelua 

• 254 sähköpostia 
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6. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 
 

Liitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja avo- ja laitosmuotoisena sekä verkkokursseina. 

Kurssit tarjoavat tietoa sairaudesta ja sen hoidosta, tukea omahoitoon sekä mahdollisuuden 

vertaistukeen. Kurssit kohdennetaan eri sairaus- ja ikäryhmille. Lisäksi järjestetään teemallisia 

kursseja. Kotimaan kurssien lisäksi järjestetään aurinkopainotteista sopeutumisvalmennusta 

Kanariansaarilla.   

 

 

 

 

 

Kurssien sisältö koostuu muun muassa asiantuntija-alustuksista, ryhmäkeskusteluista ja 

toiminnallisista ryhmistä. Verkkokursseille tuotettiin tai toimitettiin yhteensä 28 videota. 

Liitto järjesti 27 sopeutumisvalmennuskurssia allergiaa, astmaa ja ihotauteja sairastaville ja 

heidän läheisilleen. Kursseilla oli yhteensä 437 osallistujaa. Kahden 

avosopeutumisvalmennuskurssin toteuttamisesta vastasi pääkaupunkiseudun yhdistykset ja HAE-

yhdistys. Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen hakujärjestelmä. 

Osallistuttiin 10 järjestön etäsopeutumisvalmennushankkeeseen. Vuoden aikana valmistui 

Kuntoutussäätiön toteuttama Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Psoriasisliiton aurinkopainotteiseen 

sopeutumisvalmennukseen kohdistuva selvitystyö. 

Suunnitellut kaksi lapsiperheiden sopeutumisvalmennuskurssia (Kela), nuorten kurssi, Urtikaria- ja 

anafylaksia -kurssi ja ihosairauksia sairastavien lapsiperheiden kurssi eivät toteutuneet. 

Verkkokursseista peruuntui palovammat-verkkokurssi. Toisaalta kotimaan 

sopeutumisvalmennuskursseja järjestettiin kaksi enemmän kuin vuonna 2018 (12/14). 

Sopeutumisvalmennustoiminnan tavoitteet olivat: 

• kurssille osallistuneiden elämänlaadun sekä 

työ- ja toimintakyvyn tukeminen 

• osallistujien tarpeita tukevien kurssien 

järjestäminen 
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Oliko kurssista hyötyä? Lähes kaikki kotimaan kurssien osallistujista oli täysin samaa mieltä 

väitteen kanssa.  

”Sain rohkeutta puhua sairaudestani lähipiirille ja jaksan jatkossa hoitaa sairauttani paremmin. 

Kurssi motivoi siinä.” 

”Lapsi on selvästi saanut itse paljon tietoa allergioista, sisarus saanut kokemuksen siitä, kuinka 

kerrankin allergiat eivät ole rajoittaneet elämää.” 

Verkkokurssien sisältöä ja toteutusta pidettiin keskimäärin hyvinä:  

”Sain tietoa astmasta ja sen hoidosta, kurssin ryhmästä sai apua ymmärtämään astman eri asteita 

ja vaikeuksia.” 

Aurinkopainotteisten sopeutumisvalmennuskurssille osallistuneet hyötyivät eniten vertaistuesta, 

arjesta irtaantumisesta ja uudesta tiedosta:  

”Vien kurssilta kotiin ihon hoito-ohjeita ja innostusta, hyvää mieltä, uusia vertaistuen muotoja, 

sisäistä vahvuutta.” 

Kotimaan sopeutumisvalmennuskursseille valittiin runsas puolet hakijoista (124/229). Läheiset 

mukaan lukien kursseille osallistujia oli 247. 

Osallistujamäärät eri kursseilla:  

• Perhekurssit: 169 henkilöä 

• Aikuisten kurssit: 78 henkilöä 

• Aurinkopainotteiset sopeutumisvalmennuskurssit: 80 henkilöä 

• Avosopeutumisvalmennuskurssit: 19 henkilöä 

• Verkkokurssit: 94 henkilöä 

Aikuisten kotimaan kurssit: 

• Käsi-ihottumaa sairastavat 

• Jäkälöitymisihosairauksia sairastavat naiset 

• Yli 60-vuotiaat ihosairauksia sairastavat 

• Astmaa, allergiaa ja atooppista ihottumaa sairastavat työikäiset  

• Astmaa, allergiaa ja atooppista ihottumaa sairastavat eläkeläiset 

• Astmaa ja/tai atooppista ihottumaa sairastavat (liikuntapainotteinen) 

• Alopeciaa sairastavat 

Lapsiperheiden kurssit: 

• Ruoka-allergiaa sairastavat lapset perheineen 

• Allergiaa tai astmaa sairastavat 3-6 -vuotiaat 

• Allergiaa tai astmaa sairastavat 7-10 -vuotiaat 

• Allergiaa tai astmaa sairastavat 11-14 -vuotiaat  

• Harvinaisia ihosairauksia sairastavat 

• Astmaa sairastavat  

• Atooppista ihottumaa sairastavat 

Verkkokurssit: 

• Irti tupakasta  

• Atooppista ihottumaa sairastavat 
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• HAE  

• Anafylaksia 

• Valoherkät  

• Astma 

• Ruoka-allergia lapsiperheet 

 

 

 

 

 

 

 

7. TUTKIMUS 
 

Liiton tutkimustoiminnasta vastaa Imatralla toimiva Etelä-Karjalan Allergia- ja 

ympäristöinstituutti.  

 

 

 

Erityisesti tuotetaan ja kerätään tietoa allergioiden, astman sekä atooppisen ihottuman ja muiden 

ihosairauksien yhteydestä ympäristöön. 

 

Tiedon tuottaminen hyvinvoinnin ja arjen tueksi 

Vuoden aikana oli käynnissä 4 tutkimusta ja 4 seurantaa. Tuotettiin 6 alkuperäisjulkaisua, joista 2 

kansainvälisessä julkaisusarjassa. Jo aiemmin toteutettujen Allergiabarometrin, 

huonepölypunkkihankkeen ja Allergiaohjelmaan liittyvien selvitysten hyödyntäminen jatkui.   

• Selvitys allergian ja astman yhteiskunnallisista kustannuksista ja niiden muutoksista 

käyttäen hyödyksi tilasto- ja rekisteritietoja.  

• Selvitys koulujen ja päiväkotien erityis- ja allergiaruokavalioiden määristä. Vastauksia 

saatiin 17 kaupungista. 

• Kansallisen allergiaohjelman tulosten ja vaikutusten arviointi jatkui väestötutkimuksella 

(n=1077), jossa selvitettiin millaisia vaikutuksia allergioilla ja astmalla on kohderyhmän 

arkielämään. Allergiaohjelmaan liittyvien tutkimusten tulosten analysointi ja julkaisutyö 

painottuvat vuoteen 2020. 

Instituutin tehtävä on lisätä kohderyhmien ymmärrystä luonnon 

monimuotoisuuden, elinympäristön ja omien valintojen merkityksestä 

terveyden ja hyvinvoinnin tukena. 
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• Syksyllä käynnistetty tutkimus kokoaa tietoa liiton jäsenmäärän kehityksestä ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä. Jäsenmäärätiedot koottiin Iholiiton osalta vuodesta 2000 ja 

Allergia- ja astmaliitosta vuodesta 1998 alkaen. 

• Syksyllä 2018 tehtyjen huonepölypunkkimittausten tulokset julkistettiin 20.2.2019 

järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Kenttätutkimuksen tulokset sekä kirjallisuuskatsauksen 

ja lääkärikyselyn sisältävä loppuraportti valmistuu vuonna 2020.  

• Vuonna 2018 yhteistyössä Iho- ja Allergiasairaalan ja Apteekkariliiton kanssa toteutetusta 

allergiabarometritutkimuksesta laadittiin kolme julkaisua, joista kaksi ilmestyi 

toimintavuonna. 

• Siitepölyhavaintojen kerääminen Imatralla jatkui maaliskuusta elokuuhun osana Turun 

yliopiston aerobiologian yksikön valtakunnallista seurantaa.  

• Valtakunnallista päiväperhosseurantaa (NAFI) jatkettiin yhteistyössä Luonnontieteellisen 

keskusmuseon ja Suomen Perhostutkijain Seuran kanssa. Etelä-Karjalan linjaseuranta 

jatkui osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa maatalousympäristöjen 

perhosseurantaa.  

 

Tietouden lisääminen terveydestä ja hyvinvoinnista 

Jäsenyhdistyksille lähetettiin syyskuussa sähköinen yhdistystiedote, jossa annettiin tietoa ja 

vinkkejä luonnosta ja ympäristöstä. Liiton somekanaviin (Facebook, Instagram, Twitter) tuotettiin 

toukokuusta lähtien sisältöä ajankohtaisista allergia- ja ympäristöaiheista.  

Julkaisujen (37) tiedot julkaistiin verkkosivuilla (https://www.allergia.fi/tutkimus). Julkaisuista 

12 ilmestyi liiton jäsenlehdessä. Instituutti ylläpiti ja tuotti sisältöä Allergiaterveys.fi-sivustolle. 

Vuoden aikana niillä kirjattiin 43 727 käyttäjää ja noin 74 400 avattua sivua. Etusivulla kerrottiin 

75 allergiauutista. Hankesivusto on tarkoitus lopettaa ja sen keskeiset sisällöt siirretään liiton 

verkkosivuille. 

Siitepölytilanteesta tiedotettiin kahdesti viikossa kahdeksassa sanomalehdessä ja YLE 

Lappeenrannan lähetyksissä. Lisäksi siitepölykaudesta laadittiin erilliset yhteenvedot 

kukintakauden päätyttyä.  

Laadittiin toimintavuonna 6 mediatiedotetta. Televisioon, radioon ja lehtiin annettiin 56 

haastattelua, joiden teemat painottuivat luontoaiheisiin (48 %) ja huonepölypunkkeihin (23 %). 

Pidettiin 27 luentotilaisuutta, joihin osallistui 711 ihmistä. Teemoina olivat mm. huonepölypunkit 

ja siitepölyt sekä erityisesti luonnon monimuotoisuuden vaikutukset terveyteen.  

Instituutin työntekijät osallistuivat tai toimivat oppaina 21 koulutus- tai muussa yleisötilaisuudessa 

(messut, luontoretket ja -opastukset), joihin osallistui 597 ihmistä.  

Henkilökohtaista neuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostitse tai tapahtumien yhteydessä 151 

ihmiselle.  Aiheista tavallisimpia olivat ”ötökät” (50 %) ja muu luonto (33 %). 

Neuvonnan ja yleisötapahtumien avulla kohdattiin vuoden aikana yhteensä 1 459 ihmistä. 

Yleisötapahtumissa palautetta antaneista noin 90 % sai lisää tietoa ja koki saadun tiedon 

hyödyllisiksi. Kaikki yhteistyössä mukana olleet jäsenyhdistykset toivoivat yhteistyön jatkuvan. 

Siitepölyseurannan tiedotteita piti hyödyllisenä 84 % palautteen antajista. 

Toimintavuonna ei ollut messutoimintaa eikä kemikaalisivustoa päivitetty: julkaisujen, 

tapahtumien ja neuvonnan määrät jäivät myös ennakoitua pienemmiksi kemikaaliasiantuntijan 

vanhempainvapaan myötä. 
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Osallistuttiin kuuden asiantuntijaryhmän ja yhden ohjausryhmän toimintaan:  

• Kansallisen allergiaohjelman sihteeristö 

• lääketutkimusneuvottelukunta (Lääketeollisuus ry) 

• tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)  

• maakunnan luontoryhmä (Etelä-Karjalan liitto) 

• hyönteistensuojelun neuvottelukunta (Suomen ympäristökeskus) 

• Lajitietokeskuksen havainnot, seurannat ja kartoitukset -työryhmä (Luonnontieteellinen 

keskusmuseo).  

• Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry:n Menestys-hanke, ohjausryhmä 

 

Päiväkoti- ja kouluikäisten lasten tietoisuuteen vaikuttaminen 

Päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille suunnattuun ympäristökasvatukseen liittyviä tapahtumia 

järjestettiin 16 ja niissä mukana noin 280 lasta. 

Käsiäänestyksen perusteella lähes kaikki päiväkoti-ikäiset lapset tykkäsivät tapahtumista. 
Lapset sanoivat myös oppineensa jotakin uutta. Yläkoululaisiin oli vaikeampi tehdä 
vaikutusta. Kaikki mukana olleet opettajat ja ohjaajat toivoivat yhteistyötä myös jatkossa. 

 

 

8. KEHITTÄMINEN JA HANKKEET 
 

Kehittämistoiminta 

Liiton kehittämistoiminnan tehtävänä on koordinoida ja vahvistaa seurantaa sekä arvioida 

seurannalla kerätyn tiedon ja kokemuksen hyödyntämistä liiton toiminnassa. Tarkoitus on tuottaa 

tietoa ja lisätä osaamista allergiaa, ihotautia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden 

elämän tueksi. Lisäksi kehittämistoiminnalla vahvistetaan edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa. 

Liiton oman toiminnan seurantaa on vahvistettu vuoden 2019 aikana. Liitossa myös tehtiin 

aktiivista sosiaali- ja terveydenhuollon kentän seurantaa. Seurannan tuloksia arvioidaan 

säännöllisesti henkilökunnan palavereissa. Henkilöstön kehittämispäivät pidetään kahdesti 

vuodessa. Niissä käsitellään ajankohtaisia työntekemiseen ja toimintojen sisältöihin liittyviä 

asioita. Erityisesti painotetaan toiminnan läpinäkyvyyden parantamista ja sen tulosten ja 

vaikutusten arvioinnin kehittämistä. 

Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään toiminnasta saatua palautetta. Yhdistyksille ja jäsenille 

tehdään kyselyitä. Eri toimintoihin on perustettu kuusi asiakastyöryhmää, joita hyödynnetään 

toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Ryhmiä hyödynnetään muun muassa 

liiton edunvalvonnallisten asioiden valmistelussa. Ryhmät työskentelivät tapaamisten lisäksi 

omissa Facebook-ryhmissään. 

Asiakastyöryhmät: 

Alpertti (ruoka-aineallergia) kaksi tapaamista jäseniä10 

Astma yksi tapaaminen jäseniä 12 

Atopia yksi tapaaminen jäseniä 12 

Harvinaiset kaksi tapaamista jäseniä 9 

Jäsenyhdistystoiminta yksi tapaaminen jäseniä 10 



 

 
17 

Sopeutumisvalmennus yksi tapaaminen jäseniä 10 

 

”Harvinaistyöryhmän jäsenet ovat kokeneet työryhmässä työskentelyn mielekkääksi ja tulleensa 

kuulluiksi harvinaisasioiden kehittämisessä. Parasta on ollut ryhmätehtävät, joissa on päästy 

pohtimaan osallisuuskysymyksiä ja jaettu niistä erilaisia kokemuksia”  

”Jäsenyhdistystyöryhmän ensimmäinen tapaaminen koettiin hyväksi pelinavaukseksi, tuli tunne, 

että yhdistyksiä kuunnellaan ja liiton tuen pitää keskittyä perusasioihin” 

 

Liikuntatoiminta  

Liitto edistää allergiaa, astmaa ja erilaisia ihotauteja sairastavien sekä palovamman kokeneiden 

henkilöiden liikuntaharrastusta. Liitto tukee paikallisyhdistysten liikuntatoimintaa jakamalla 

ajankohtaista tietoa liikunnan mahdollisuuksista.  

Liikunta- ja vertaistoimijoille järjestettiin kaksipäiväiset koulutuspäivät. Niihin osallistui 20 

henkilöä.  

Liitto tekee yhteistyötä liikunta-asioissa muiden järjestöjen kanssa. Vuonna 2019 yhteistyötä 

tehtiin mm. Folkhälsanin, Suomen Ladun ja Varsinais-Suomen Sydänyhdistyksen kanssa. Liitto myös 

osallistui aktiivisesti liikunta-alan verkostoihin, kuten Olympiakomitean koordinoimaan Liikkujan 

polku -verkostoon sekä soveltavan liikunnan kattojärjestön Sovelin toimintaan. 

Toimintavuonna alkoi opetus- ja kulttuuriministeriön tukema kolmivuotinen Luontoliikkujat-

hanke. Hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää vähän liikkuvien pitkäaikaissairaiden 

liikunnallista elämäntapaa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua liikuntatoimintaan.  

Ensimmäisenä hankevuonna tuotettiin materiaalia liikunnasta ja sairauksista liiton kotisivuille ja 

sosiaaliseen mediaan sekä tehtiin yhteistyötä pilottina toimineiden Päijät-Hämeen allergia- ja 

astmayhdistyksen ja Päijät-Hämeen atopiayhdistyksen kanssa. Lisäksi julkaistiin 

luontoliikuntabingo, joka pyrkii aktivoimaan jäseniä liikkumaan luonnossa.  

Vuonna 2019 tehtiin kartoitus liikunnan nykytilasta jäsenyhdistyksissä ja liikuntavastaavien 

toiveista hankkeen suhteen. Lisäksi pilottiyhdistyksissä tehtiin tarkempi kysely jäsenten 

liikuntatottumuksista.  

Lahdessa järjestettiin kaksi luontoliikunta-tapahtumaa ja Helsingissä kuusi Ulkoilua ja uintia -

tapahtumaa, jotka olivat suunnattu niin lapsiperheille kuin aikuisille. Luontoliikkujat-

tapahtumissa oli yhteensä 66 osallistujaa.  

 

Terve askel luontoon -hanke 

Toimintavuosi oli Allergia-, iho- ja astmaliiton ja WWF Suomen yhteisen kolmevuotisen hankkeen 

viimeinen vuosi. Säästyneen rahan ansiosta toiminta jatkuu myös vuoden 2020 puolella.  

Hankkeen tavoitteena oli lisätä luontoliikuntaa, turvata luonnon monimuotoisuutta sekä 

vakiinnuttaa luontotoiminta osaksi Allergia-, iho- ja astmaliiton toimintaa.  

Järjestettiin 20 vieraslajitalkooiltapäiviä (osallistujia 396), seitsemän luonnonhoitoon keskittyviä 

talkooleirejä (osallistujia 140) sekä talkoovetäjäkoulutuksia (osallistujia 235). Talkoovetäjät 

järjestivät oma-aloitteisesti ainakin 26 erilaista talkootapahtumaa.   
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Talkoista saatiin hyvää oloa, merkityksellisyyden ja osallisuuden tunteita, ja lisäksi ne koettiin 

hyvänä hyötyliikunnan muotona. 

 

Lisäksi hanke vieraili erilaisilla messuilla ja tapahtumissa kertomassa toiminnastaan, 

vieraskasvilajeista ja luonnon terveysvaikutuksista. 


