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ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 
 

Aika Lauantai 19.11.2022 klo 15.30 
 

Paikka Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere tai 
etäosallistuminen TEAMSin kautta 

 
Osallistujat:         Ääniä: 
Hongisto Tuulia Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys   3 Etänä Teamsin kautta 
Huttunen Iiris  Espoon ja Länsi-Uusimaan allergia- ja astmayhdistys2 Paikan päällä 
Jokela Markku  Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry  3 Paikan päällä 
Jusenius Maija-Liisa Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja Astmayhdistys ry 1 Paikan päällä 
Juutilainen Vappu Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 Paikan päällä 
Kallio Markku   Pohjanmaan Atopiayhdistys ry    1 Paikan päällä 
Karvonen Eila   Oulun seudun allergia atopia ja astmayhdistys  2 Paikan päällä 
Keränen Timo  Keski-Suomen Atopiayhdistys    1 Paikan päällä 
Kohonen Eila  Porvoon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 Etänä Teamsin kautta 
Kuikka Liisa  Kaakkois-Suomen Atopiayhdistys ry   1 Paikan päällä 
Lehtopuu Marja-Leena Koillismaan allergia-, iho- ja astmayhdistys ry 1 Paikan päällä 
Lindqvist Silja  Suomen Iktyoosiyhdistys ry    1 Paikan päällä 
Linjamaa Esa  Tampereen seudun Atopiayhdistys ry  1 Paikan päällä 
Luntta Pirkko  Etelä-Savon Allergia, Iho -ja Astma ry   1 Etänä Teamsin kautta 
Mikkelä Minna Hämeen allergia- ja astmayhdistys ry   1 Paikan päällä 
Muhli Päivi  Läntisen Suomen Atopiayhdistys ry   1 Paikan päällä 
Nerelli-Antell Eero Hyvinkään Seudun Astma- ja Allergiayhdistys ry 1 Paikan päällä 
Ojala-Lahtinen Sirkka Valoihottumayhdistys ry    1 Paikan päällä 
Pelkonen Liisa  Pohjois-Suomen Alopecia- ja Vitiligoyhdistys ry 1           Etänä Teamsin kautta 
Puhakka Leena Nurmijärven Allergia- ja Astmayhdistys ry  1           Etänä Teamsin kautta 
Raussi Katri  Kaakon Allergia- ja astmayhdistys ry   2    Etänä Teamsin kautta 
Rintamäki Marie Suomen HAE-yhdistys ry    1    Etänä Teamsin kautta 
Rönkkö Laura  Pohjanmaan Allergia- ja astmayhdistys ry  1 Paikan päällä 
Sinikumpu Airi  Tunturi-Lapin allergia, iho ja astmayhdistys  1 Paikan päällä 
Tarvainen Tiina Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys  2 Paikan päällä 
Tolonen Sara  Eteläisen Suomen Atopiayhdistys ry   1           Etänä Teamsin kautta 
Tähtinen Sara  Ihoyhdistys ry      1 Paikan päällä 
Törmälä Aino  Vantaan ja Keravan Allergia- ja astmayhdistys ry 2 Paikan päällä 
 
Liittohallituksesta läsnä:    
Wichmann, Oula  Hallitus, pj.      (paikalla) 
Hakula Ilpo   Hallitus, vpj.      (paikalla) 
Kärkkäinen Marja Leena Hallitus, jäsen       (paikalla) 
Moisisto Elina   Hallitus, jäsen      (etänä) 
Paajanen Pirjo   Hallitus, jäsen      (paikalla) 
Holopainen Pasi  Hallitus, jäsen      (etänä) 
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Petäjämäki Timo  Hallitus, varajäsen     (paikalla) 
    
Liiton työntekijöistä läsnä: 
Hellemaa, Paula  AIA-liitto, tj      (paikalla) 
Airola, Mira   AIA-liitto      (paikalla) 
Arokanto Katariina  AIA-liitto      (paikalla) 
Heikkinen Risto  AIA-liitto      (paikalla) 
Loikkanen, Aino  AIA-liitto      (paikalla) 
Pajunen Sirpa   AIA-liitto      (paikalla) 
Jantunen Juha   AIA-liitto                                                                             (paikalla) 
Ijäs Katariina    AIA-liitto      (paikalla) 
Krohn Maria   AIA-liitto      (paikalla) 
Sauliala Anu   AIA-liitto      (paikalla) 

 
 

 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Liiton sääntöjen 15 § kohdan 1 mukaan liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 
joku liittohallituksen siihen määräämä liittohallituksen muu jäsen avaa kokouksen. 
Liittohallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.32 ja toivotti kokousväen 
tervetulleeksi osallistumaan syyskokoukseen niin Teamsin välityksellä kuin paikan 
päälläkin. 

 
 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 2 mukaan valitaan kokoukselle puheenjohtaja, 
sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Hallituksen kokouksessa 
27.10. on esitetty, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö. 

 
Päätösesitys: Todettaneen, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö ja 
valittaneen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

 
Päätös: Liittokokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Tuomo Jussilan. Sihteeriksi 
valittiin liiton hallintopäällikkö Sirpa Pajunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Iiris Huttunen
 (Espoon ja Länsi-Uusimaan allergia- ja astmayhdistys ry) sekä Timo Petäjämäki. 
Ääntenlaskijoiksi valittiin henkilökunnan edustajat Katariina Arokanto ja Risto 
Heikkinen. 

 
 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Sääntöjen 13 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liiton 
jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 
Liiton sääntöjen 14 §:n kohdan 1 mukaan kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus 
lähettää liittokokoukseen yksi äänivaltainen kokousedustaja, joka voi edustaa vain 
yhtä varsinaista jäsentä. 14 §:n kohdan 2 mukaan kullakin jäsenyhdistyksellä on 
ääniä jäsenmäärästä riippuen seuraavasti. 
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Jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy viimeksi todetun jäsenmaksun maksaneiden 
jäsenten määrän mukaan. Yksi jäsenyhdistys ei saa käyttää kuin yhden viidesosan 
(1/5) kokouksen äänimäärästä. Kokous on liiton sääntöjen 14 §:n kohdan 3 mukaan 
päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 1/3 varsinaisista jäsenistä. 

 
Päätösesitys: Todettaneen, että kokous on liiton sääntöjen 13 §:n ja 14 §:n mukaan 
laillinen ja päätösvaltainen. 

 
Päätös: Kokous todettiin liiton sääntöjen 13§:n ja 14§:n mukaan lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 3.11.2022. Kokouksessa oli edustettuna 45 
jäsenyhdistyksestä 28 jäsenyhdistystä, joista 8 osallistui etäyhteydellä. Edustajilla oli 
käytössä 37 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsun mukaisesti Teamsissa vain 
kokousedustajilla on puhe- ja äänestysoikeus. 

 
 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 4 mukaan vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 
 

Päätösesitys: Hyväksyttäneen kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista 
työjärjestykseksi. 

  
Päätös: Kokouskutsu hyväksyttiin muilta osin työjärjestykseksi, paitsi asialistaan lisättiin 
asiakohtaan 17. Aloitteiden käsittely. 

 
 

5. KATSAUS LIITON TOIMINTAAN JA TALOUTEEN 
 

Liiton sääntöjen 15 §:n kohdan 6 mukaisesti kuullaan liittohallituksen katsaus liiton 
toiminnasta ja taloudesta liittokokousten väliseltä ajalta. 

 
Päätösesitys: Merkittäneen saatu selvitys tiedoksi. 
 
Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita: 
Liiton ja Allergiasäätiön sääntömuutoksia, joihin ryhdyttiin tarkastuskertomuksen 
huomioiden takia; Instituutin toiminnan kehittämistä Luontoterveyden 
osaamiskeskukseksi; liiton talouden tasapainottamista, jotka ovat vaatineet myös 
rakenteellisia uudistuksia, henkilöstöltä sopeutumista ja uusien asioiden haltuunottoa; 
STEAN takaisinperintää liitolta, jonka Hallinto-oikeus on linjannut olevan oikeutettu ja 
että liiton hallitus päätti olla valittamatta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asiasta sekä 
aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen päättymistä STEAn avustuksen päätyttyä. 
(LIITE 6) 

 
Päätös: Kokous merkitsi tiedoksi hallituksen puheenjohtajan Oula Wichmannin 
katsauksen liiton toiminnasta ja taloudesta. (LIITE 6) 
 
 

alle 500 jäsentä 1 ääni 
500 – 1000 jäsentä 2 ääntä 
yli 1000 jäsentä 3 ääntä 
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6. LIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 
Liiton sääntöjen 23 § kohdan mukaisesti liittokokous päättää liiton sääntöjen 
muuttamisesta. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta 
kannattaa liittokokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö 
annetuista äänistä. Muutosehdotukset on käsiteltävä liittohallituksessa ennen niiden 
käsittelyä liittokokouksessa.  
 
Liittohallitus ehdottaa liiton sääntöihin muutoksia. Sääntömuutoksilla halutaan 
uudistaa vanhentuneita sääntökohtia. Jos sääntömuutosehdotukset hyväksytään, ne 
parantavat liiton hallintoa sekä vahvistavat Allergiasäätiön sääntöjen mukaista 
itsenäistä asemaa ja päivittävät vuoden 2017 liittojen yhdistymiseen liittyvät 
asiakohdat.  
 
Ehdotus sisältää useita erilaisia pieniä parannuksia. Liittohallitus on 
sääntöuudistusvalmistelussaan käyttänyt apuna oikeustieteen lisensiaatti Juha 
Viertolaa. Liitteenä on ehdotus sääntöjen muuttamisesta. Liitteen loppuosassa ovat 
näkyvillä myös muutokset ja vertailu nykyisiin sääntöihin. Käsittelyjärjestyksestä 
kokouksessa ehdotuksena on, että kokous keskustelee ja käsittelee sääntömuutokset 
ja hyväksyy sääntömuutokset PRH:n ennakkotarkastuksen mukaisesti, jonka jälkeen 
liittokokous päättää ottaa muutetut säännöt heti käyttöön. 
 
Toiminnanjohtaja esittelee liiton säännöt, liite 1 ja 2.   
 
Päätösesitys: Liittokokous päättäneen hyväksyä sääntömuutokset 
ennakkotarkastuksen mukaisina ja päättää ottaa säännöt heti käyttöön. Liittokokous 
tekee päätöksensä muutettujen sääntöjen mukaisesti. 
 
Asian käsittelyn aikana Iiris Huttunen teki sääntöjen pykälään 24 § Liiton purkaminen 
seuraavanlaisen muutosehdotuksen kohtaan 2: Liiton purkautuessa tai sen tultua 
lakkautetuksi sen varoista palautetaan ensisijaisesti jäsenmaksuosuudet 
jäsenyhdistyksille ennen kuin varat luovutetaan Allergiasäätiö Allergia-, iho- ja 
astmasäätiö - nimiselle säätiölle käytettäväksi allergia- ja astmasairauksien 
tutkimus-, tiedotus- ja valistustyöhön. Ehdotusta kannatti Pirkko Luntta (Etelä-Savon 
Allergia, Iho ja Astma ry), ja Esa Linjamaa (Tampereen seudun Atopiayhdistys ry). 
Äänestysesitys: pohjaesitys on ”kyllä” ja Iiris Huttusen tekemä esitys ”ei”. 
Äänestyksessä oli käytettävissä 37 ääntä. Kyllä-ääniä annettiin 28 ja ei-ääniä 8, tyhjiä-
ääniä oli yksi.  

 
Päätös: Kokous hyväksyi äänestyksen jälkeen sääntömuutokset äänin 28/8 (1 tyhjä). 
Kokous otti muutetut säännöt heti käyttöön ja kokouksen loput päätökset liittokokous 
teki tässä pykälässä hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. (LIITE 2) 
 
 

7. KOKOUS ASETTAA TARPEELLISEKSI KATSOMANSA TOIMIKUNNAT 
 

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 5 mukaisesti asetetaan kokouksen tarpeelliseksi 
katsomat toimikunnat. 

 
Päätösesitys: Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 5 mukaisesti asetettaneen kokouksen 
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tarpeelliseksi katsomat toimikunnat. 
 

Päätös: Liittokokous ei asettanut liiton sääntöjen 15§:n kohdan 5 mukaisia 
toimikuntia. 

 
 

8. ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON HALLITUKSEN VALINTA 
 

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 7 mukaisesti valitaan liittohallituksen puheen- 
johtaja, varapuheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja varajäsenet mikäli heidän 
toimikautensa on päättymässä. 

 
    

Hallituksen kokoonpano ja erovuoroiset (punaisella) ja 
hallitustyöstä eronneet, ei enää käytettävissä olevat (turkoosilla 
peitetyt) vuonna 2022. 
 

 
 

 
Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat  
Oula Wichmann 
Marja Leena Kärkkäinen  
Tuula Petäys 

 
ja varajäsenistä  
Riikka Åstrand 
Paavo Voutilainen 
Merja Kerttula 

 
Lisäksi Jukka Salminen on eronnut hallituksesta 23.9.2022 ja Hallituksen jäsen Tuula Petäys 
ilmoitti eroavansa hallitustyöskentelystä päivämäärällä 12.9.2022 ja on estynyt osallistumaan 
kokouksiin 4.11.2022 lähtien. 

 
Liiton uusittujen sääntöjen 15 § kohdan 8 mukaisesti liittohallituksen jäsenet eivät 
ole vaalikelpoisia säätiön hallituksen jäseneksi. Allergiasäätiön (uusien sääntöjen 
mukaan Allergia-, iho- ja astmasäätiön) hallituksen jäseniä ovat tällä hetkellä Kyösti 
Vesterinen, Paavo Voutilainen ja Timo Petäjämäki.  
 

Varsinainen jäsen kausi Varajäsen kausi 

Oula Wichmann, pj 2021-2022 Riikka Åstrand 2021-2022 

Ilpo Hakula, vpj 2022-2024 Kyösti Vesterinen 2022-2024 

Jukka Salminen 2022-2024 Elina Moisisto 2022-2024 

Niina Kaukonen 2022-2024 Anne Parttimaa 2022-2024 

Marja Leena Kärkkäinen 2021-2022 Paavo Voutilainen 2021-2022 

Tuula Petäys 2021-2022 Merja Kerttula 2021-2022 

Pirjo Paajanen 2021-2023 Timo Petäjämäki 2021-2023 

Pasi Holopainen 2021 -2023 Pekka Jousilahti 2021-2023 
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Tarkempi ehdokkaiden esittely kokouksessa ja intrasta löytyy esittely niistä, jotka 
ovat ehtineet sen sinne toimittamaan. 

    
Päätösesitys: Valittaneen erovuoroisten jäsenten tilalle puheenjohtaja ja jäsenet 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2023-2025.  
 
Asian käsittelyn aikana todettiin, että hallituksen puheenjohtajaksi oli ehdolla Oula 
Wichmann.  
Ehdolle varsinaisiksi jäseniksi hallitukseen olivat:  
Maija Innanen (Vantaa) 
Eila Kauppinen (Helsinki) 
Maarit Kulmala (Turku) 
Marja Leena Kärkkäinen (Aitoo) 
Timo Petäjämäki (Mikkeli) 
 
Varajäseniksi ehdolla olivat:  
Riikka Åstrand (Vantaa) 
Hanna Valtanen (Vantaa) 
Silja Lindqvist (Porvoo) 
Eija-Hannele Tanskanen 
Maarit Kulmala (Turku) 
 
Äänestysesitys valittaessa hallituksen varsinaiset jäsenet avoinna oleviin paikkoihin: 
jokaiseen äänestyslippuun pyydettiin kirjoittamaan ne kolme nimeä, joita 
kannatettiin valittavaksi.  
Varajäsenien hallituskaudet arvottiin arvalla.  
 
Varsinaisista hallituksen jäsenistä äänestettiin niin, että kaksi eniten ääniä saanutta 
valittiin kausille 2023-2025, kolmanneksi eniten ääniä saanut valittiin kaudelle 2023-
2024. Äänestyksessä Kärkkäinen sai 31 ääntä, Petäjämäki ja Kauppinen saivat 
molemmat 21 ääntä ja hallituskaudet arvottiin heidän välillään niin, että Petäjämäki 
tuli valituksi kaudelle 2023-2025.  

 
Päätös: Liittokokous valitsi puheenjohtajan, varsinaiset hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet seuraavan taulukon mukaisesti (valitut merkitty sinisellä):  
 

Varsinainen jäsen (kausi) Varajäsen (kausi) 

Oula Wichmann, pj (2023-2025) Riikka Åstrand (2023-2025) 

Niina Kaukonen (2022-2024) Anne Parttimaa (2022-2024) 

Pasi Holopainen (2021 -2023) Pekka Jousilahti (2021-2023) 

Ilpo Hakula, vpj (2022-2024) Silja Lindqvist (2023-2024) 
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Pirjo Paajanen (2021-2023) Eija-Hannele Tanskanen (2023) 

Eila Kauppinen (2023-2024) Elina Moisisto (2022-2024) 

Timo Petäjämäki (2023-2025) Hanna Valtanen (2023-2025) 

Marja Leena Kärkkäinen (2023-2025) Maarit Kulmala (2023-2025) 

 
 

 
9. ALLERGIA-, IHO- JA ASTMASÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA 

 
Allergia-, iho- ja astmasäätiön säädekirjan 5 §:n pykälän mukaisesti Allergia-, Iho- ja 
Astmaliitto ry:n liittokokous valitsee säätiön hallituksen yhden jäsenen seuraavan 
kolmen kalenterivuoden pituiselle toimikaudelle  
 
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n liittokokouksen nimeämä hallituksen jäsen antaa 
vuosittain liittokokoukselle selvityksen säätiön toiminnasta ja taloudellisesta 
tilanteesta. 

 
Liiton uusittujen sääntöjen 15§ kohdan 8 mukaisesti liittohallituksen jäsenet eivät ole 
vaalikelpoisia säätiön hallituksen jäseneksi. 

 
Päätösesitys: Hallitus esittää, että valitaan Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallituksen 
jäsen. Tarkempi esittely uusista ehdotetuista tai ehdolle asettuneista hallituksen 
jäsenistä löytyy liitteistä ja intrasta.  
 
Asian käsittelyn aikana todettiin, että allergia-, iho- ja astmasäätiön hallitukseen liiton 
ehdokkaita on vain yksi, Erkka Valovirta, professori, lastentautien ja lasten allergisten 
sairauksien erikoislääkäri. Erkka Valovirta on toiminut myös Allergia- ja astmaliitto ry:n 
hallituksen jäsenenä 1994-2009, liiton asiantuntijakillassa 1994-2008 ja 
liittovaltuuston jäsenenä 2006-2009. Valovirta on myös Lounais-Suomen Allergia- ja 
astmayhdistys ry:n hallituksen jäsen vuodesta 1987 ja varapuheenjohtaja 1988-1989. 
 
Päätös: Liittokokous valitsi Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallituksen jäseneksi kaudelle 
2023-2025 professori, lastentautien ja lasten allergisten sairauksien erikoislääkäri 
Erkka Valovirran.  

 
 

10. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 9 mukaisesti hyväksytään liiton 
toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle. Toimintasuunnitelma on 
toimitettu etukäteen jäsenille, esityslistan LIITE 3. Hallitus on käsitellyt ja 
lähettänyt toimintasuunnitelman 27.10.2022 kokouksessaan liittokokoukselle. 

 
Liiton toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman, esityslistan liite 3.  
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Päätösesitys: Hyväksyttäneen liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2023 liitteen 3 
mukaisena. 

 
Päätös: Liittokokous hyväksyi liiton toiminnanjohtajan esittelyn ja keskustelun jälkeen 
liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2023 liitteen 3 mukaisena. (LIITE 3) 

 
 

11. JÄSENMAKSUT VUODELLE 2023 
 
Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 10 mukaisesti päätetään seuraavalta kalenteri- 
vuodelta perittävien liiton jäsenmaksujen ja kannatus- ja kumppanuusjäsenten 
jäsenmaksujen suuruudet, liittohallituksen ja toimikuntien puheenjohtajille ja 
jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulujen korvauksista. 
Kumppanuusjäsenten jäsenmaksu määräytyy liikevaihdon perusteella. 
Kannatusjäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruisena yksityisille henkilöille, 
yhteisöille ja säätiölle. 
 
Kuluvana vuonna (2022) on jäsenmaksu ollut 27 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto on 
perinyt jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksuna puolet eli 13,50 euroa/jäsen/vuosi. 
Rinnakkaisjäsenyyden maksu on ollut 10 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto on perinyt 
jäsenyhdistyksiltä 3 euroa/jäsen/vuosi. 

 
Päätösesitys: Liittokokous päättänee hallituksen esityksestä, että myös vuonna 
2023 jäsenmaksun suuruus pidetään 27 eurossa, josta liitto perii 
jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksuna puolet eli 13,50 euroa/jäsen/vuosi. Samaten 
liittokokous päättänee, että rinnakkaisjäsenyyden maksu on 10 euroa/jäsen/vuosi, 
josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä 3 euroa/jäsen/vuosi. 

 
Kumppanuusjäsenmaksuksi vuodelle 2023 liittokokous päättänee hallituksen 
esityksen mukaisesti 
- 1000 € (liikevaihto < 1M€/v) 
- 2000 € (liikevaihto > 1M€/v) 
- yksityisen henkilön kannatusjäsenmaksuksi 150 €/v 
- yhteisö- ja säätiökannatusjäsenmaksuksi 500 €/v 

 
Lisäksi liittokokous päättänee hallituksen esityksen mukaisesti, että hallituksen ja 
toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille ei makseta palkkiota, matkakulut ja 
päivärahat korvataan Valtion matkustussäännön mukaan. 
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukainen palkkio. 

 
Asian käsittelyn aikana Sinikumpu Airi (1 ääni) poistui kokouksesta klo 18.25. 

 
Päätös: Liittokokous päätti hallituksen esityksestä, että myös vuonna 2023 
jäsenmaksun suuruus pidetään 27 eurossa, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä 
jäsenmaksuna puolet eli 13,50 euroa/jäsen/vuosi. Samaten liittokokous päätti, 
että rinnakkaisjäsenyyden maksu on 10 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto perii 
jäsenyhdistyksiltä 3 euroa/jäsen/vuosi. 

 
Kumppanuusjäsenmaksuksi vuodelle 2023 liittokokous päätti hallituksen esityksen 
mukaisesti 
- 1000 € (liikevaihto < 1M€/v) 
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PÖYTÄKIRJA 

 

- 2000 € (liikevaihto > 1M€/v) 
- yksityisen henkilön kannatusjäsenmaksuksi 150 €/v 
- yhteisö- ja säätiökannatusjäsenmaksuksi 500 €/v 

 
Lisäksi liittokokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallituksen ja 
toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille ei makseta palkkiota, matkakulut ja 
päivärahat korvataan Valtion matkustussäännön mukaan. 
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukainen palkkio. 
 

 
12. TALOUSARVIO VUODELLE 2023 

 
Liiton sääntöjen 15 §:n kohdan 11 mukaisesti hyväksytään liiton talousarvio 
seuraavalle kalenterivuodelle. Hallitus on kokouksessaan 27.10.2022 käsitellyt ja 
lähettänyt talousarvioesityksen liittokokoukselle hyväksyttäväksi. 

 
Liiton talousvastaava esittelee talousarvion, esityslistan liite 4. 

 
Päätösesitys: Liittokokous hyväksynee hallituksen esityksen mukaisesti liiton 
talousarvio vuodelle 2023 liitteen 4 mukaisesti. 
 
Asian käsittelyn aikana Iiris Huttunen (2 ääntä) poistui kokouksesta klo 18.55. 

 
Päätös: Liittokokous hyväksyi keskustelun jälkeen hallituksen esityksen mukaisesti 
liiton talousarvio vuodelle 2023 liitteen 4 mukaisesti. (LIITE 4) 
 
 

13. TELVIN RAHASTON SÄÄNNÖT 
 

Liiton sääntöjen 12§ kohdan 3 mukaisesti liittokokous päättää rahastojen 
perustamisesta ja niiden säännöistä. Testamenttilahjoituksen tehneen M. Kosomaan 
omaisuuden perunkirjoitus on tehty 11.4.1994. Rahaston käyttötarkoitus testamentin 
mukaan on, että rahaston vuotuinen tuotto on käytettävä astmatutkimuksiin ja 
rahasto kantaa nimeä Anne-Sofie Telvi. Rahaston vähimmäispääoma on säilytettävä 
miljoonana (1.000.000) markkana, euroissa 168.187,93 eurona.  
 
Rahastolla ei ole laadittu sääntöjä, mutta tilintarkastajat ovat niiden laatimista 
suositelleet. Säännöt eivät varsinaisesti muuta mitään, mutta tavoitteena on viedä 
hallinnollinen byrokratia päätökseen. Nykyään olevien käytäntöjen mukaisesti 
testamentin tahto puretaan sääntöjen muotoon. Rahaston säännöt on tarkistanut 
tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd.  
 
Liiton toiminnanjohtaja esittelee Telvin rahaston säännöt, esityslistan liite 5. 

  
Päätösesitys: Liittokokous hyväksynee hallituksen esityksen mukaisesti rahaston 
säännöt liitteen 5 mukaisesti.  
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että rahaston säännöt on toimitettu kokousedustajille 
liitteessä 5, eikä asiaan ole ennakkoon tullut kommentteja. Puheenjohtaja tiedusteli, 
voidaanko säännöt hyväksyä yksimielisesti. Vastakkaisia näkemyksiä ei ollut, joten 
kokous hyväksyi rahaston säännöt yksimielisesti. (LIITE 5) This document has been digitally signed using Lime eSign. Original document fingerprint:
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14. ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON TILINTARKASTAJIEN VALINTA  
 
Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 12 mukaisesti liittokokous valitsee tilintarkastajan ja 
tarvittaessa varatilintarkastajan tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja 
hallintoa.  
 
Vuoden 2022 tilintarkastusyhteisönä on toiminut Oy Tuokko ltd päävastuullisina 
tilintarkastajina KHT Terhi Latvala ja KHT Jussi Tuominen. 

 
Päätösesitys: Liittokokous päättänee valita hallituksen esityksestä tilintarkastajiksi 
tilikaudelle 2023 tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Terhi Latvala.  

 
Päätös: Liittokokous valitsi hallituksen esityksestä tilintarkastajiksi tilikaudelle 2023 
tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi 
Latvala. 

 
 

15. TIEDOTUSASIAT 
 

Ei tiedotusasioita. 
 

16. ILMOITUSASIAT 
 
Ei ilmoitusasioita. 
 

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
17.1. Aloitteiden käsittely 
Liittokokoukselle ei ole tullut aloitteita. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että liittokokoukselle ei ole tullut aloitteita. 
 

 
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04 liittohallituksen puheenjohtajan kiitossanojen 
jälkeen. 
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LIITE 1. 

 
17.10.2017 Voimassaolevat säännöt; J.Viertola 13.9.2022 muutosehdotukset punaisella ja 
poistoehdotukset sinisellä 

 
1 § Nimi ja kotipaikka 

1. Yhdistyksen nimi on Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry, ruotsiksi Allergi-, Hud- och Astmaförbundet rf, 
kansainvälisissä yhteyksissä Finnish Allergy, Skin and Asthma Federation. 
2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialueena koko maa. 
3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä liitoksi. 

 

2 § Toiminnan tarkoitus 
Liitto on iho-, allergia- ja astmayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. Se työskentelee iho-, allergia- ja 
astmasairauksien sekä niihin rinnastettavien sairauksien ehkäisemiseksi ja niiden aiheuttamien haittojen 
vähentämiseksi. Liitto toimii allergian ja astman kannalta turvallisen elinympäristön ja terveellisten elintapojen 
puolesta. Liitto valvoo ihosairautta, allergiaa ja astmaa sairastavien ja heidän läheistensä yhteiskunnallisia etuja. 

 

3 § Toimintamuodot 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 
1. edistää ihosairautta, ihovammaa, allergiaa ja astmaa sairastavien järjestäytymistä sekä ohjaa, tukee ja seuraa 
iho-, allergia- ja astmayhdistysten toimintaa 
2. vaalii terveitä elämäntapoja ja suorittaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä 
3. harjoittaa tutkimus-, valistus-, tiedotus-, julkaisu-, koulutus-, neuvonta-, palvelu-kuntoutus-, liikunta- ja 
kulttuuritoimintaa 
4. pyrkii kehittämään ihosairautta, allergiaa ja astmaa sairastavien hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia ja 
sosiaalista huoltoa 
5. on yhteistoiminnassa viranomaisten sekä sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät 
kansanterveyden hyväksi 
6. luo ja ylläpitää suhteita muihin alan valtakunnallisiin järjestöihin ja viranomaisiin. 

 
4 § Toiminnan rahoitus 

1. Liitolla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää 
omaisuutta ja arvopapereita. 
2. Liitto voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi kuntoutus- ja lääkäriasematoimintaa, ravitsemusliikettä, 
kustannustoimintaa ja muistoesineiden myyntiä sekä järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja 
rahankeräyksiä. 

 
 

JÄSENET 
5 § Jäsenet 

1. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy näiden 
sääntöjen 2 §:ssä ilmenevän tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä. 
2. Liiton asiantuntijajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö. 
3. Liiton kumppanuusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. 
4. Liiton kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka 
haluaa tukea liiton toimintaa vuotuisella kannatusjäsenmaksulla. 
5. Kunniapuheenjohtajaksi ja -jäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut 
liiton toimintaan. 
6. Varsinaisen jäsenen ja asiantuntija-, kannatus- sekä kumppanuusjäsenen hyväksyy liittohallitus. Varsinaisen 
jäsenen jäsenhakemukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt ja selvitys yhdistyksen toimialueesta. 
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu liittohallituksen esityksestä liittokokous. 

 

6 § Jäsenen oikeudet 
Varsinaista jäsentä kutsutaan jäljempänä jäsenyhdistykseksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 
7 § Jäsenmaksu 

1. Jäsenyhdistyksen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, jonka liittokokous määrää seuraavaksi 
kalenterivuodeksi. Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu määräytyy jäsenmäärän mukaan siten, että maksu kutakin 
jäsentä kohti on yhtä suuri. 
2. Liittokokous määrää kannatus- ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksun. Kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 

määräytyy liikevaihdon perusteella. Kannatusjäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruisena yksityisille 
henkilöille, yhteisöille ja säätiölle. 

3. Asiantuntijajäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksuista. 
4. Jäsenmaksu on maksettava kalenterivuoden loppuun mennessä. 
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8 § Jäsenen toimintakertomus 

Jäsenyhdistyksen on vuosittain huhtikuun puoliväliin mennessä toimitettava liitolle toimintakertomus 
vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta. 

 
9 § Jäsenyyden päättyminen 

1. Jäsenyhdistys voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. 
2. Liittohallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä. Liittohallituksella on myös 
oikeus erottaa jäsenmaksun laiminlyönyt liiton jäsen. Erottamispäätöksen voi jäsenyhdistys saattaa 
liittokokouksen ratkaistavaksi jättämällä kirjallisen hakemuksen liittohallitukselle kolmenkymmenen (30) 
vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa liiton 
sääntömääräisessä kokouksessa. 
3. Eroavan jäsenyhdistyksen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka sille eroamisvuonna 
kuuluvat. 

 

LIITON TOIMIELIMET PÄÄTÖKSENTEKO 
10 § Liiton toimielimet 
1. Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous siten kuin jäljempänä määrätään. 
2. Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena liittohallitus. 

 

LIITTOKOKOUS 
11 § Varsinainen ja ylimääräinen liittokokous 
1. Liiton varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna huhti- 
toukokuun aikana ja syyskokous vastaavasti loka-marraskuun aikana. 
2. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli liittokokous tai liittohallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai yksi 
viidesosa (1/5) liiton jäsenyhdistyksistä sitä kirjallisesti liittohallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian 
käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asianmukaisen 
pyynnön esittämisestä lukien. 

 

12 § Liittokokouksen tehtävät 
Liittokokouksen tehtäviin kuuluu erityisesti 
1. käsitellä liiton toiminnan periaatteelliset kysymykset, 
2. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä, 
3. päättää rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä. 

 
13 § Liittokokouksen kokouskutsu 
Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti postin välityksellä tai sähköpostilla liiton jäsenille vähintään 
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon. Kokouskutsussa on 
mainittava käsitellyt asiat. 

 
14 § Osallistuminen ja päätöksenteko liittokokouksessa 
1. Kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi äänivaltainen kokousedustaja. Kukin 
kokousedustaja voi edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. 
2. Kullakin jäsenyhdistyksellä on ääniä jäsenmäärästä riippuen seuraavasti: 
a.) alle 500 jäsentä 1 ääni 
b.) 500 – 1000 jäsentä 2 ääntä 
c.) yli 1000 jäsentä 3 ääntä 
Jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy viimeksi todetun jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrän mukaan. 
Yksi jäsenyhdistys ei saa käyttää kuin yhden viidesosan (1/5) kokouksen äänimäärästä. 
3. Liittokokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolmasosa (1/3) varsinaisista jäsenistä. 
4. Jäsenyhdistyksen edustajan on jätettävä valtakirjansa ja ilmoittauduttava aikana ja paikassa, jotka liittohallitus 
on määrännyt. 
5. Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli liittohallitus on tästä 
kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet osallistumisesta. Liittohallitus päättää etäosallistumisesta. 
Liittokokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen. 
6. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
7. Asiantuntija-, kannatus- ja kumppanuusjäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- 
ja puheoikeus liittokokouksessa. 
8. Liittohallituksen jäsenellä sekä liiton toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. 
9. Liittokokous voi sallia läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille. 
10. Aloiteoikeus on liiton jäsenyhdistyksellä ja liittohallituksella. Jäsenyhdistyksen on jätettävä kevätkokouksessa 
käsiteltäväksi haluttu aloitteensa kirjallisesti liittohallitukselle helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa 
käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti elokuun loppuun mennessä. 
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15 § Liittokokouksessa käsiteltävät asiat 
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku liittohallituksen siihen määräämä liittohallituksen muu jäsen 
avaa kokouksen, 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys, 
5. kuullaan liittohallituksen katsaus liiton toiminnasta ja taloudesta kokousten väliseltä ajalta, 
6. käsitellään liiton toimintavuosikertomus edelliseltä tilikaudelta, 
7. käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta sekä päätetään 
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 
8. käsitellään aloitteet ja päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä 
asioista. 
Liiton syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 
1. liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku liittohallituksen siihen määräämä liittohallituksen muu jäsen 
avaa kokouksen, 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys, 
5. asetetaan kokouksen tarpeelliseksi katsomat toimikunnat, 
6. kuullaan liittohallituksen katsaus liiton toiminnasta ja taloudesta liittokokousten väliseltä ajalta, 
7. valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, mikäli 
heidän toimikautensa on päättymässä, 
8. valitaan Allergiasäätiön hallituksen jäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Allergia-, iho- ja astmasäätiön 
hallituksen jäsen tarvittaessa. Liittohallituksen jäsenet evät ole vaalikelpoisia säätiön hallituksen jäseneksi. 
9. hyväksytään liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi, 
10. päätetään seuraavalta kalenterivuodelta perittävän liiton jäsenmaksujen suuruudet, liittohallituksen ja 
toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulujen korvauksista, 
11. hyväksytään liiton talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi, 
12. valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tilintarkastaja ja 

tarvittaessa varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa, 
13. käsitellään aloitteet ja päätetään muista kokouksen sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä 
asioista. 
Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon. 

 

LIITTOHALLITUS 
16 § Liittohallituksen toimikausi ja jäsenet 
Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja 
varapuheenjohtajaksi, sekä viidestä seitsemään (5–7) muuta varsinaista jäsentä ja seitsemästä yhdeksään (7-9) 
varajäsentä, jotka ovat henkilökohtaisia. Liittohallituksen jäsenenä tai varajäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on 
työsuhteessa liittoon tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön. Liittohallituksen jäsenenä ei myöskään voi 
toimia henkilö, joka on työsuhteessa liiton varsinaiseen jäseneen. Liittohallitus voi myös kuulla asiantuntijoita. 
Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa 
liittokokouksen päätöksen mukaisessa järjestyksessä. Jos hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai 
varajäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan järjestön seuraavassa kokouksessa 
toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksessa. 

 
16a § Liittohallituksen toimikausi ja jäsenet vuoden 2016 syksyn liittokokouksesta (Siirtymäajan hallitus). 
Tätä pykälää sovelletaan vuoden 2016 liiton syyskokouksessa tehtäessä päätöstä hallituksen valinnasta mm. 
pykälän 16 § sijasta. 
Tämän pykälän perusteella tehtävät päätökset tulevat voimaan, kun Allergia- ja Astmaliitto ry:n syksyn liittokokous 
on hyväksynyt PRH:n ennakkotarkastamat sääntömuutokset. 
Siirtymäajan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja 
varapuheenjohtajaksi, sekä kolme (3) muuta varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, jotka valitaan liiton 
syyskokouksessa syksyllä 2016. Liittohallituksen jäsenenä tai varajäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on 
työsuhteessa liittoon tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön. Liittohallituksen jäsenenä ei voi myöskään 
toimia henkilö, joka on työsuhteessa liiton varsinaiseen jäseneen. Liittohallitus voi myös kuulla asiantuntijoita. 
Siirtymäajan liittohallituksen toimikausi alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2017. Vuoden 2017 syksyn 
liittokokouksessa valitaan uusi hallitus näiden sääntöjen 16 §:n mukaan. Näiden sääntöjen 18 §:n kohta 2. sijasta 
sovelletaan vuonna 2017 seuraavaa, liittohallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen kokouksesta on ilmoitettu 
kaikille varsinaisille jäsenillä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ja kun läsnä on yli puolet 
hallituksen varsinaisista jäsenistä. 
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17 § Liittohallituksen tehtävät 
Liittohallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti 
1. johtaa liiton yleistä toimintaa lakien, liiton sääntöjen sekä liittokokouksen päätösten mukaisesti, 
2. valmistella liittokokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle, 
3. tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi, 
4. hyväksyä jäsenet liittoon ja pitää luetteloa liiton jäsenistä sekä jäsenyhdistysten jäsenistä, 
5. huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta, 
6. päättää liiton taloussäännöstä ja valvoa sen noudattamista, 
7. ottaa ja erottaa liiton johtavat toimihenkilöt sekä hyväksyä työsuhteen ehdot niiltä osin, kun tehtävää ei ole 
annettu toimitusjohtajalle. 

 

18 § Liittohallituksen kokous ja koolle kutsuminen, osallistuminen ja päätöksenteko 
1. Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. 
2. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu varsinaisille jäsenille vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta ja kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta 
jäsentä. 
3. Liittohallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
19 § Liittohallituksen työvaliokunta ja toimikunnat 
1. Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan vuodeksi kerrallaan. Työvaliokuntaan kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaksi (2) liittohallituksen jäsentä. Työvaliokunta valmistelee 
liittohallituksen kokoukset ja käyttää päätösvaltaa liittohallituksen määräämissä rajoissa. Työvaliokunnan 
tehtävänä on erityisesti seurata liiton talouden kehittymistä ja tehdä taloudenhoitoon liittyviä esityksiä ja aloitteita. 
2. Liittohallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa avukseen toimikuntia. 

 
20 § Toimitusjohtaja 
Liitolla on johtava toimihenkilö ja muita tarvittavia toimihenkilöitä. Johtavasta toimihenkilöstä voidaan 
liittohallituksen päätöksellä käyttää myös muuta nimitystä kuin toimitusjohtaja. 

 

21 § Liiton nimen kirjoittaminen 
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä liiton 
toimitusjohtajan tai liittohallituksen määräämän muun liiton toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoitusoikeus on lisäksi 
liiton toimihenkilöillä, joille liittohallitus on sellaisen henkilökohtaisen oikeuden erikseen päättänyt antaa. 

 

22 § Toiminta- ja tilikausi, tilintarkastus 
1. Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
2. Liittohallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat vuosittain 
kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen liittohallitukselle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta kevätkokoukselle esitettäväksi. 
3. Liiton tilintarkastajien ja heidän varatilintarkastajiensa tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja (KHT) tai KHT-yhteisö.  

 

23 § Sääntöjen muuttaminen 
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa liittokokouksessa vähintään kahden 
kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Muutosehdotukset on käsiteltävä liittohallituksessa ennen niiden 
käsittelyä liittokokouksessa. 

 
24 § Liiton purkaminen 
1. Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä liittokokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään 
kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) enemmistö annetuista äänistä. 
2. Liiton purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi sen varat luovutetaan Allergiasäätiö Allergia-, iho- ja 
astmasäätiö - nimiselle säätiölle käytettäväksi allergia- ja astmasairauksien tutkimus-, tiedotus- ja 
valistustyöhön. 

 
25 § Muita määräyksiä 
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 
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Allergia-, iho- ja astmaliiton tehtävänä on parantaa al-
lergisten, ihotautia sairastavien ja astmaatikkojen, palo-
vamman kokeneiden ja heidän läheistensä elämänlaatua 
sekä valvoa heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan. 

Vuosi 2023 on liittomme strategiakauden kolmas vuo-
si. Tahtotilanamme on edistää ja tukea ihmisen arjen 
sujuvuutta sekä toimia aktiivisena ja näkyvänä yhteis-
kunnallisena vaikuttajana. Strategia antaa suuntaviivat 
vuosittaiselle toiminnalle ja toimintasuunnitelma edistää 
strategian toteutumista. Toimintasuunnitelma kuvaa sitä, 
mihin liiton resursseja erityisesti käytetään vuonna 2023.

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti. Vaikeina ja 
ennalta-arvaamattomina aikoina ihmisten tarpeet voivat 
jäädä vähemmälle huomiolle, kun edessä on korona-
kriisin hyvinvointivelan paikkaaminen, turvallisuuspoli-
tiikkaan liittyvät äkillisesti kohonneet rahoitustarpeet ja 
ympäristökriisiin liittyvät investoinnit. 

Lisäksi vuonna 2023 astuu voimaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistus, kun uudet hyvinvointialueet aloitta-
vat toimintaansa. Muutokset aiheuttavat monelle huolta 
tulevaisuudesta.

Liittomme tehtävänä on pitää kohderyhmämme kannalta 
keskeisiä teemoja esillä kaikissa tilanteissa ja tukea kai-
kessa toiminnassa hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuu-
den ja osallisuuden edistämistä. 

Epävarmoina aikoina järjestöjen tarjoaman tuen tarve 
tulee lisääntymään ja järjestöjen tarjoaman merkityksel-
lisen tekemisen ja vertaistoiminnan tärkeys tulee koros-
tumaan. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei selviä 
ilman sote-järjestöjä. 

Yhteisellä asialla

Allergisten, ihotautia sairastavien ja astmaatikkojen, pa-
lovamman kokeneiden ja heidän läheistensä hyvinvoin-
nin edistäminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Kiitos 
jokaiselle järjestömme toimijalle, että olette mukana täs-
sä tärkeässä työssä. 

Paula Hellemaa
Toiminnanjohtaja
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
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Allergia-, iho ja astmaliitto on valtakunnallinen kansan-
terveys- ja potilasjärjestö, jonka tehtävänä on parantaa 
allergisten, ihotautia sairastavien, astmaatikkojen, palo-
vamman kokeneiden ja heidän läheistensä elämänlaatua 
sekä valvoa heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan.

Liitossa on jäsenyhdistyksiä 45, joista 30 allergia- ja ast-
mayhdistystä, seitsemän atopiayhdistystä ja kahdeksan 
harvinaisia ihosairauksia ja vaikeita palovammoja edus-
tavia yhdistyksiä. Jäseniä on yhteensä 14 600. Yksittäis-
ten yhdistysten jäsenmäärä vaihtelee 60–2 000.

Allergia-, iho- ja astmaliiton strategiakausi (2021–2025) 
on vuonna 2023 puolivälissä. Strategian painopisteiden 
sisältöjä tarkennamme strategiakauden edetessä. Ke-
vään 2023 eduskuntavaaleihin valmistaudumme seuraa-
villa strategian painopisteisiin perustuvilla vaaliteeseillä. 

Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan edellytysten  
turvaaminen

Tiedon ja tietoisuuden lisääminen sairauksien  
vaikutuksista elämänlaatuun

Sairastavien aseman vahvistaminen sosiaali- ja  
terveydenhuollossa

Pitkäaikaissairauksien aiheuttaman taakan  
keventäminen

Vuoden 2023 aikana jatkamme panostusta yhdistysten 
tukemiseen sekä kohderyhmien tarpeiden parempaan 
tunnistamiseen ja huomioimiseen sekä resurssien oikea-
suhtaiseen kohdentumiseen. Kasvokkaisia tapahtumia 
järjestämme enemmän kuin korona-aikana, mutta hybri-
dimahdollisuus säilyy keskeisenä osana toimintaamme. 

Yhdistysten luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten toi-
minnan tukemisen lisäksi panostamme uusien vapaaeh-
toisten rekrytointiin niin yhdistysten kuin liiton toiminnan 
tueksi. Vahvistamme vapaaehtoisten asemaa liiton toi-
minnassa tarjoamalla erilaisia osallisuuden muotoja. 

1. Johdanto

14 600
jäsentä

4

45
yhdistystä
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Liiton antama jatkuva ja suunnitelmallinen tuki mah-
dollistaa yhdistyksille parhaat valmiudet yhdistys- ja 
vapaaehtoistoiminnan ylläpitämiseen muuttuvassa toi-
mintaympäristössä. Liiton jäsenyhdistyskenttä on moni-
nainen. Suuri osa yhdistyksistä toimii alueellisesti, osa 
valtakunnallisesti. Jokainen jäsenyhdistys, niin pienet 
kuin suuret, tarvitsevat tukea omien tarpeiden mukaan. 
Liiton tuki helpottaa yhdistysten mahdollisuuksia järjes-
tää toimintaa omille kohderyhmilleen. 

Yhdistystoiminnan tuki

Olemme tiiviisti yhteydessä jäsenyhdistyksiimme. An-
namme yhdistyksille neuvontaa ja ohjausta. Keskimää-
rin neuvontoja on noin 1 000 vuodessa – puhelimitse, 
sähköpostitse ja muiden sähköisten viestinnän kanavien 
kautta. 

Annamme tukea ja kannustusta yhdistyksille muun 
muassa seuraavissa asioissa:

• yhdistyksen perustoiminta
• toiminnan kehittäminen
• jäsenviestintä ja verkkotoiminta
• talous ja hallinto
• vertaistoiminta
• vapaaehtoisten kanssa toimiminen
• tapahtumien järjestäminen
• yhteistyö muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa
• vaikuttaminen kohderyhmälle tärkeissä asioissa

Järjestöasiantuntijat tapaavat jokaista jäsenyhdistystä 
1–3 kertaa vuodessa (yhteensä 80 tapaamista). Tapaa-
misissa kannustetaan ja motivoidaan yhdistystoimijoita 
sekä suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä heidän kans-
saan tulevaa toimintaa alueellisten tarpeiden ja yhdis-
tyksen resurssien mukaisesti. 

Yhdistysten toiminnan kehittämistä voidaan tarvittaes-
sa tukea järjestämällä järjestöasiantuntijan kanssa yh-
distystoiminnan kehittämistilaisuus. Siinä käydään läpi 
yhdistyksen toiminnan onnistumisia ja haasteita ja kerä-
tään liitolle tietoa yhdistysten tilanteesta ja tukitarpeista. 
Lisäksi käsitellään liiton kanssa tehtävää yhteistyötä ja 
tehdään kehittämissuunnitelma tuleviksi vuosiksi.

Järjestämme yhdistyksille koulutus- ja verkostoitumisti-
laisuuksia verkossa ja kasvokkain. Perinteisten koulutus-

2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta

päivien rinnalla järjestämme verkkokoulutuksia laajasti 
eri teemoista yhdistystoimintaan liittyen.

Järjestämme 24 koulutustilaisuutta (300 osallistujaa):

• valtakunnalliset järjestöpäivät
• syksyn starttipäivä verkossa
• kolme yhdistystreffiä:  

kaksi alueellista, yksi verkossa 
• uusien toimijoiden koulutus (2 kpl) 
• verkkokoulutuksia toiminnan ja kehittämisen tueksi 

(10 kpl)
• yhdistysten allergia- ja astmaneuvojien verkkoilta  

(2 kpl)
• infotilaisuus uusille jäsenille (2 kpl)
• kolme verkostoitumistapaamista yhdistyksille: isot 

yhdistykset, harvinaisyhdistykset, atopiayhdistykset

Vapaaehtoisten tukeminen

Vapaaehtoisena voi toimia kuka tahansa liiton kohderyh-
mään tai liiton edistämistä asioista kiinnostunut henkilö. 
Kannustamme vapaaehtoisia osallistumaan liiton eri toi-
mintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.  Panostamme 
vuoden aikana uusien vapaaehtoisten etsintään, rekry-
tointiin, ohjaamiseen ja motivointiin. Ohjaamme vapaa-
ehtoisia olemaan aktiivisia myös yhdistyksissä. Lisäksi 
tuomme esiin vapaaehtoistyön näkyvyyttä ja merkitystä.  
Vapaaehtoistyön markkinoinnissa ja kehittämisessä hyö-
dynnämme toiminnassa jo mukana olevia vapaaehtoisia.

Jäseniä ja vapaaehtoisia sekä heidän kokemustietoaan 
hyödynnämme eri tavoin liiton toiminnoissa: haastatelta-
vina eri medioissa, kampanjoiden sisältötuottajina, webi-
naarien kokemuspuheenvuoron pitäjinä ja opastekstien 
kommentoijina. 

Koordinoidoimme somelähettiläitä (30 kpl) toimimaan 
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa vähintään 2–4 kertaa 
vuodessa omaa kokemustaan hyödyntäen. Ohjaamme ja 
motivoimme vapaaehtoisia (30 kpl) vetämään itsenäises-
ti vertaistreffejä kasvokkain ja verkossa. Vetäjät osallis-
tuvat myös vertaistreffien kehittämiseen. 

Kokemustoimijoita (20 kpl) kannustamme viemään omaa 
kokemustietoaan sosiaali- ja terveydenhuollon opiskeli-
joille ja ammattilaisille.
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Liitto tukee jäsenyhdistysten liikuntatoiminnan kehit-
tämistä ja toteuttamista muun muassa kouluttamalla 
liikuntavastaavia ja tuottamalla materiaalia yhdistysten 
käyttöön.

Vapaaehtoistoimijaryhmillä on 5 omaa Facebook-ryh-
mää. Henkilökunta viestii niissä muun muassa ajankoh-
taisista asioista ja antaa tukea vapaaehtoisten osaami-
sen ja motivaation vahvistamiseen. 

Järjestämme vapaaehtoisille 22 koulutusta ja tapaamis-
ta verkossa ja kasvokkain (120 osallistujaa): 

• vapaaehtoisten yhteinen verkostoitumispäivä 
• vertaistoiminnan peruskoulutus
• vertaistreffien vetäjien koulutukset (Oulussa ja Tam-

pereella sekä 2 kpl verkossa)
• vertaistreffien vetäjien tapaamiset (5 kpl)
• somelähettiläiden koulutukset (7 kpl)
• liikuntatoimijoiden koulutukset (2 kpl)
• uusien kokemustoimijoiden koulutukset (2 kpl)

Vertaistuen ja kohtaamisten  
mahdollistaminen

Ohjaamme ja tuemme vapaaehtoisia ja yhdistystoimijoi-
ta järjestämään verkossa ja kasvokkain 40 vertaistreffiä, 
joista 20 isoille kohderyhmille (allergiat, astma, atopia) ja 
20 harvinaisryhmille. 

Vertaistreffit ovat luottamuksellista matalan kynnyksen 
toimintaa, johon on helppo osallistua paikasta riippumat-

ta ilman erillistä hakuprosessia. Osallistujia on yhteensä 
200. 

Varmistamme jäsenyhdistysten kanssa, että liiton moni-
naiselle kohderyhmälle on tarjolla mahdollisimman kat-
tavasti vertaistreffejä. Autamme tarvittaessa vertaistref-
fien toteuttamista olemalla vetäjien työparina. 

Olemme mukana 33 suljetussa Facebook-vertaisryhmäs-
sä, joissa on yhteensä 60 000 osallistujaa. Liiton työnte-
kijät ja vapaaehtoiset ylläpitävät ryhmiä, moderoivat ja 
ruokkivat keskusteluita sekä ohjaavat tarvittaessa tiedon 
äärelle.  

Jäsenrekisteri

Liitto ylläpitää jäsenyhdistysten puolesta jäsenrekisteriä, 
jonka avulla yhdistykset saavat ajantasaista tietoa omis-
ta jäsenistään sekä pitävät yhteyttä jäseniinsä. Rekiste-
rin kautta lähetetään kohdennettuja viestejä jäsenille. 
Tuemme ja koulutamme yhdistystoimijoita jäsenrekis-
terin hyödyntämisessä heidän omiin tarkoituksiinsa, ja 
neuvomme heitä jäsenasioissa. 
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3. Tieto ja tietoisuus

Liiton keskeinen tehtävä on tuottaa ja välittää tietoa sekä 
lisätä tietoisuutta allergioista, astmasta, ihosairauksista 
ja palovammoista, niiden kanssa elämisestä sekä niiden 
vaikutuksista hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Ammatilli-
sesti tuotetun tiedon ja ymmärryksen lisääminen haitta-
vaikutuksista mahdollistaa sairastavien hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn tukemisen nykyistä paremmin. 

Tietoa välitetään kohderyhmille viestinnän ja toiminnan 
keinoin. Keskeisiä tietoa lisäävät ja välittävät toiminta-
muodot ovat kurssitoiminta ja viestintä. Tietoisuuden 
lisäämisessä kohteena on ensisijaisesti suuri väestö. 

Tärkeä osa tietoa on kokemustieto. Sitä keräämme ja 
analysoimme säännönmukaisesti esimerkiksi Face-
book-ryhmien keskusteluja.

Ryhmämuotoisen kurssit

Järjestämme kursseja kaikenikäisille allergiaa, ihosaira-
uksia ja astmaa sairastaville ja palovamman kokeneille 
sekä atooppista ihottumaa sairastaville lapsiperheille. 
Kurssit kohdennetaan eri-ikäisille. Osalle kursseista pää-
sevät mukaan myös läheiset.

Toteutamme kursseja eri kurssipaikoissa ja verkossa. 
Kursseilla työskentelee terveydenhuolto-, sosiaali-, lii-
kunta- ja kasvatusalan ammattilaisia. Kurssit toteutetaan 
ryhmämuotoisina, ja niiden toteutuksessa hyödynnäm-
me erilaisia teemoja ja menetelmiä kunkin kurssin tavoit-
teiden ja kohderyhmän tarpeiden mukaan. 

Kurssien ohjelmassa on tietopainotteisia luentoja sekä 
erilaista ryhmämuotoista toimintaa, kuten keskustelu-, 
rentoutus- ja liikuntaryhmiä. Ohjatun vertaistuen ja koke-
musten jaon hyödyntäminen on keskeinen osa kurssien 
sisältöä. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden virkistäytyä ja 
saada voimavaroja arkipäivän elämään. Kurssien ohjel-
maa muokkaamme hakijoiden tarpeiden ja tavoitteiden 
mukaan. Kurssilla myös esitellään yhdistys- ja vapaaeh-
toistoiminnan mahdollisuuksia. 

Kahden verkkokurssin sisältö suunnitellaan yhdessä 
kohderyhmään kuuluvien kanssa, ja kolmella kurssilla 
vierailee vapaaehtoinen kokemustoimija.  

Vuonna 2023 toteutamme 14 kurssia kurssipaikoissa ja 
13 kurssia verkossa. Kurssien pituus on kahdesta neljään 
vuorokauteen, verkkokurssien 3–8 viikkoa. Kursseilla on 
osallistujia yhteensä 522.  Lisäksi toteutamme kaksi alu-
eellista kurssia sekä viikonloppukurssin kolmen yhdis-
tyksen kanssa yhteistyössä. Osallistujia on yhteensä 48. 

Aikuisten ja nuorten kurssit

Eläkeikäiset ja astma/allergiat (14 osallistujaa)
Eläkeikäiset ja atopia (14)
Nuoret (10)
Alopecia (14)
Parisuhde (14)
Työikäiset (14)
Rakkulasairaudet (14)
Liikunta (14)

Lapsiperhekurssit

Pelon kanssa eläminen (24 osallistujaa)
Atooppinen ihottuma (24)
Harvinaiset ihosairaudet (24)
Kouluikä allergioiden ja astman kanssa (24)
Pikkulapsiaika allergioiden ja astman kanssa (24)
Mastosytoosi (24)

Verkkokurssit

Allergiat ja anafylaksia (20 osallistujaa)
Atopia ja kutina (2 kurssia, yhteensä 50 osallistujaa)
Atopia ja aurinko (20)
Vaikean palovamman kokeneet (5)
Astma ja hengenahdistus (2 kurssia, yhteensä 50)
Astmaatikon painonhallinta (30)
Käsi-ihottuma (25)
Kemikaali- ja kosmetiikka-allergiat (10)
Paksuuntunut iho (15)
Urtikaria (15)
Anafylaksia-lapsen läheiset (30)
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Mediayhteistyö

Vuoden aikana lähetämme 12 mediatiedotetta. Tiedottei-
den kohderyhmänä on noin 500 toimittajaa ja toimitusta 
eri puolelta Suomea. Lisäksi vastaamme 100 toimittajan 
yhteydenottoon. Välitämme sekä asiantuntijoita että ko-
kemusasiantuntijoita haastateltaviksi.  

Järjestämme infotilaisuuden 50 toimittajalle astmasta. 
Sen tarkoitus on jakaa uusinta faktatietoa ja ehkäistä 
väärien käsitysten levittäminen mediassa. Tilaisuuden 
tavoitteena on myös lisätä liiton tunnettuutta astman asi-
antuntijana toimittajien keskuudessa.

Mediatiedottamisen ja toimittajayhteistyön painopiste 
on siirtynyt yhä enemmän sähköiseen mediaan, ja se on 
muuttunut nopearytmisemmäksi. Esimerkiksi nopea rea-
goiminen ajankohtaisiin asioihin Twitterissä on lisäänty-
nyt.

Kampanjat ja teemapäivät

Liitto järjestää yhdessä yhdistysten kanssa valtakunnal-
liset Allergia-, Astmatieto- ja Ihoviikko-kampanjat. Lisäk-
si järjestämme tai osallistumme 4 teemapäivään, joissa 
tuodaan esiin ruoka-allergioiden, anafylaksian, harvi-
naisten ihosairauksien sekä atopian arkivaikutuksia ja 
selviytymiskeinoja. Osa kampanjoista ja teemapäivistä 
toteutamme yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa.

Liitto tukee jäsenyhdistyksiä kampanjoihin ja teema-
päiviin liittyvien tapahtumien järjestämisessä ja tarjoaa 
yhdistyksille viestinnällistä materiaalia kampanjan tai 
teemapäivän yhteydessä käytettäväksi. Kampanjoiden 
tueksi tuotamme viestintämateriaalia, osin yhteistyössä 
mainostoimistokumppanin kanssa.

Kampanjat ja teemapäivät

11.2.         112-päivä  
28.2.        Harvinaisten sairauksien päivä  
20.3.–26.3. Allergiaviikko
1.5.–7 5.      Astmatietoviikko 
14.9.         Atopiapäivä
13.10.        Ruoka-allergiapäivä 
6.11.–12.11.     Ihoviikko

Oppaat

Liitosta on saatavilla 22 eri maksutonta diagnoosi- ja 
muuta opasta. Välitämme niitä tilaajille noin 25 000 kap-
paletta vuoden aikana. Kaikki oppaat löytyvät myös säh-
köisinä verkkosivuilta. Oppaat sisältävät tietoa sairauk-
sista, niiden hoidosta, yhteiskunnan palveluista sekä 
kokemuksia sairauden kanssa elämisestä. Uusia tai uu-
sittuja oppaita tuotamme kolme. Yksi uusi opas tehdään 
myös ruotsiksi. 

Allergia, Iho & Astma -lehti

Allergia, Iho & Astma -lehti ilmestyy jäsenetuna neljä 
kertaa vuodessa. Lehden painos on 23 600. Jäsenten ja 
yhdistysten lisäksi lehti lähetetään noin 5 500 lääkärille, 
eduskunnan allergia- ja astmaryhmän jäsenille, sairaa-
loihin, kirjastoihin, sosiaali- ja terveysalan järjestöihin ja 
yhteistyökumppaneille. 

Verkkosivut (allergia.fi)

Ylläpidämme saavutettavaa ja käyttäjäystävällistä verk-
kosivustoa allergia.fi, jolla vierailee vuodessa noin 900 
000 kävijää. Verkkosivujen avulla välitämme monipuoli-
sesti ja kattavasti tietoa allergioista, ihosairauksista, ast-
masta, palovammoista sekä niiden kanssa elämisestä. 

Sosiaalinen media

Liitto ylläpitää neljää sosiaalisen median kanavaa: Twit-
ter, Facebook, Instagram ja YouTube. Näillä on seuraajia 
yhteensä 25 000. Lisäksi liiton harvinaistoiminnalla on 
oma Facebook-sivunsa. Sosiaaliseen mediaan tuotam-
me sisältöä ajankohtaisista aiheista sekä kohderyhmi-
en sairauksista ja terveyden edistämisestä. Tuotamme 
myös vertaistuellista sisältöä ja otamme kohderyhmää 
mukaan sisällöntuotantoon.  Sisältöä tuotamme moni-
mediaisesti panostaen ymmärrettävyyteen, visuaalisuu-
teen ja vuorovaikutteisuuteen. 

Kampanjoiden ja teemapäivien yhteydessä muun muas-
sa pidämme kahdeksan verkkoluentoa, joissa on 800 
osallistujaa. Ihoviikkoon tuotamme kolmessa Ihorau-
ha-kuvauksessa valokuvia vapaaehtoisista. 
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Neuvonta ja ohjaus

Liitosta saa neuvontaa ja ohjausta allergioiden, ihosaira-
uksien ja astman kanssa elämiseen. Yleisimmät teemat 
ohjauksessa ovat omahoito, sairauden kanssa jaksami-
nen sekä palveluiden ja tukien hakeminen.  Lisäksi an-
namme neuvontaa arjen kemikaaleista. Neuvonnan yh-
teydessä kartoitamme myös muita tuen tarpeita. Lisäksi 
yhteydenottajia ohjataan vertais- ja vapaaehtoistoimin-
taan. Neuvontakontakteja on yhteensä noin 1 000. 

Tuotamme 1–3 lyhyttä tietoiskuvideota ajankohtaisista 
neuvonnan aiheista. Pidämme luentoja sosiaaliturvasta 
ja sairauksien kanssa elämisestä yhdistysten ja muiden 
toimijoiden tilaisuuksissa tarpeen mukaan. 

Ammattihenkilöstön infotilaisuudet

Järjestämme sote-ammattilaisille kolme infotilaisuutta, 
joissa kerromme ajankohtaista tietoa kohderyhmistäm-
me muun muassa liitossa tehtyjen kyselyiden pohjalta. 
Osallistujia on yhteensä 300. 

Luonto- ja ympäristötietoisuus

Ymmärryksen lisääminen luonnon terveys- ja hyvinvoin-
tivaikutuksista sekä ihmisen ja ympäristön välisestä 
vuorovaikutuksesta on tärkeää allergioiden ennaltaeh-
käisyssä.

Järjestämme 15 luentoa luonnon terveysvaikutuksis-
ta. Luennoilla on 250 osallistujaa. Järjestämme yhteis-
työssä yhdistystoimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa 10 
toiminnallista tapahtumaa luonnossa. Tapahtumissa on 
200 osallistujaa. Luennot ja tapahtumat järjestämme 
yhteistyössä omien jäsenyhdistystemme ja Eläkeliiton 
jäsenyhdistysten kanssa. 

Teemme ikäihmisille kyselyn luonnossa olemisesta ja 
liikkumisesta luonnossa sekä allergisista sairauksista ja 
oireista.

Lapsille järjestämme toiminnallisia tapahtumia luon-
nossa yhteistyössä päiväkotien kanssa neljällä paikka-
kunnalla. Toimintaan osallistuu 16 ryhmää eli 250 lasta 
eri päiväkodeista. Päiväkotien käyttöön jää materiaalia, 
kuten tehtävä- ja tietokirja Luontoseikkailuun!,  Ötökkä-
opas ja väritystehtäviä. Tuotamme nettisivuille ‘Lapset ja 
luonto’ -tietopaketin. Varhaiskasvatuksen Opettajien lii-
ton (VOL) kanssa välitämme tietoa toiminnasta päiväko-
teihin ja lasten kanssa toimiville ammattilaisille. VOL:lla 
on 14 000 henkilöjäsentä.

Kokoamme nettisivuille tietoa arjen kemikaaleista ja 
luonnon terveysvaikutuksista.

Järjestämme viisi luentoa arjen kemikaaleista. Luennoil-
la on 100 osallistujaa. Kokoamme tietoa arjen kemikaa-
leista (siivous- ja pesuaineet, hyönteiskarkotteet, maalit, 
säilöntäaineet ym.), viranomaisohjeistuksista ja neuvon-
nassa esiin nousseista kysymyksistä. 

Tuotamme lyhyitä tietoiskuvideoita 1–3 kertaa kuukau-
dessa arjen kemikaalien turvallisesta käytöstä.

Annamme matalan kynnyksen neuvontaa valtakunnalli-
sesti arjen kemikaaleihin liittyvissä kysymyksissä puheli-
mitse ja sähköpostitse.

Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti 

Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutissa jat-
kamme Etelä-Karjalassa meneillään olevien luontoon 
ja terveyteen liittyvien hankkeiden kartoitusta ja niiden 
vaikuttavuusarviota Etelä-Karjalan liiton tuella. Jatkota-
voitteenamme on tarjota asiantuntijuutta vahvistamaan 
hankkeiden toimijoiden arviointivalmiuksia. 

Tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme ja lisätä 
resurssointia. Lisäresursseja tavoittelemme yhteistyö-
kumppanuuksilla ja yritysyhteistyöllä, tiivistämällä ja jat-
kamalla maakunnallista yhteistyötä ja verkostoitumista, 
sekä hankehauilla. 

Jatkamme Luontoterveyden osaamiskeskuksen toimin-
nan kehittämistä.
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4. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja sisällöt 

Pitkäaikaissairaan aseman edistäminen sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa on vuoden 2023 alussa toteutuvan 
sote-uudistuksen keskiössä. Sujuvat hoitopolut ja oikein 
kohdentuvat palvelut antavat parhaan perustan hyvälle 
ja sujuvalle arjelle. Liitto tuo esiin toiminnassaan kohde-
ryhmien haasteita ja vaikuttaa siihen, että niitä saataisiin 
muutettua tai poistettua.  

Tietoa kohderyhmän tarpeista vahvistamme keräämällä 
kokemustietoa muun muassa kyselyillä (esim. ikäänty-
neet astmaatikot, anafylaksialapsi koulussa sekä ihosai-
raudet ja asenteellisuus) ja tekemällä yhteenvetoja 
esimerkiksi verkkovertaisryhmä- ja kurssilla käydyistä 
keskusteluista. Tietoa hyödynnämme toiminnan kehit-
tämisessä. Kokemustietoa tuomme vahvasti esille myös 
viestinnän avulla. 

Alueellista vaikuttamistoimintaa vahvistamalla pyrimme 
vaikuttamaan käytännössä kohderyhmän asemaan sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakkaana.  Valtakunnallinen 
ja alueellinen yhteistyö muiden järjestöjen, toimijoiden 
ja viranomaisten kanssa mahdollistaa tehokkaammin 
oman asian edistämisen. 

Vaikuttamistoiminta

Liitto antaa lausuntoja ja kannanottoja keskeisiin lakieh-
dotuksiin ja ajankohtaisiin asioihin. 

Jatkamme yhteistyötä kolmen järjestön (Reumaliitto, IBD 
ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto) kanssa muun 
muassa työelämäkyselyn (2020) tulosten pohjalta.

Järjestämme yhdistysten kanssa kuusi alueellista tilai-
suutta, joilla tuemme yhdistyksiä vaikuttamaan omien jä-
sentensä ja kaikkiin kohderyhmiin kuuluvien oikeuksien 
puolesta. Tilaisuuksiin kutsumme paikallisia päättäjiä ja 
poliitikkoja. 

Keräämme alueellista tietoa sote-uudistuksen vaikutuk-
sista kohderyhmäämme. Tuotamme tietoa yhdistyksille 
mahdollisuuksista vaikuttaa alueellisesti sote-uudistuk-
sen edistämiseen. Autamme yhdistyksiä vahvistamaan 
osaamistaan vaikuttamisessa. Tuotamme strategiasta ja 
liiton vaikuttamistyöstä materiaalia yhdistyksille sekä lii-
ton lehteen ja nettisivuille. Aktivoimme jäsenistöä tunnis-
tamaan omat oikeutensa ja toimimaan tavoitteiden edis-
tämiseksi esimerkiksi liiton kampanjoiden yhteydessä. 

Verkostoyhteistyö

Liitto tekee yhteistyötä eri järjestö- ja viranomaisverkos-
tojen kanssa. Keskeisinä verkostoina ja yhteistyökump-
panina ovat eduskunnan astma- ja allergiaverkosto sekä 
SOSTE. Verkostoyhteistyöllä edistämme muun muassa 
kansallisten ohjelmien (allergiat, harvinaissairaudet) ta-
voitteita ja oman strategian painopisteitä.

Liitto on mukana tai jäsenenä muun muassa seuraavissa 
kansallisissa verkostoissa:

• Savuton Suomi 2030 -verkosto
• Potka, Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto, 

SOSTE ry
• Terveyden edistämisen verkosto, SOSTE ry
• Kansallisen Sisäilma ja Terveys -ohjelman sihteeristö
• Hengitysterveysohjelmaa 2020–2030 valmisteleva 

työryhmä
• Harvinaiset-verkosto
• Kokemustoimintaverkosto
• Hyvä kierre -verkosto, HUS
• Liikkujan polku -verkosto, Suomen Olympiakomitea

Teemme säännöllistä yhteistyötä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön, Kuluttajaliiton, Ruokaviraston, Mara ry:n ja Päi-
vittäistavarakauppa ry:n kanssa ruoka-allergia-asioissa.  

Osallistumme Duodecimin Potilaat mukaan -hankkeen 
jatkoon. Sen tavoitteena on tehdä potilaiden osallisuu-
desta Käypä hoito -suositusten valmistumisprosessin 
normaali osa. 

Kansainvälinen toiminta

Liitto on mukana keskeisimmissä kansainvälisissä jär-
jestöissä ja verkostoissa. Osallistumme esimerkiksi se-
minaareihin ja tuomme kansalliseen keskusteluun uusia 
näkökulmia. Kansainväliseen yhteistyöhön osallistumi-
nen muun muassa mahdollistaa vaikuttamisen kansain-
välisten säädösten ja sopimusten valmistelutyöhön. 
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Keskeisimmät kansainväliset yhteistyöverkostomme: 

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

• ELF (European Lung Foundation)
• NAO (Nordiska Astma Allergiorganisationen)
• GAAPP (Global Allergy and Asthma Patient Platform)
• EURORDIS (European Organisation for Rare  

Diseases)
• ANEC (European Association for the Coordination of 

Consumer Representation in Standardisation)
• EAACI (European Academy of Allergy & Clinical 

Immunology)

Kehittäminen

Keräämme toimintaa kuvaavia tilastoja, palautteita sekä 
kumppaneiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden näke-
myksiä. Teemme kahdesti analyysin kertyneistä tiedois-
ta. 

Järjestämme kolme henkilökunnan kehittämispäivää, 
joissa arvioimme toiminnan suunnittelua. Teemme suun-
nitelman strategian edistämisestä vuoden aikana ja sen 
vaikutuksista toimintaamme. Teemme tarvittavia kyselyi-
tä kohderyhmillemme. 

Otamme käyttöön liiton vastuullisuusohjelman. 

Jatkamme yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa arviointia 
siitä, mitkä ovat yhdistysten tuen tarpeet suhteessa liiton 
resursseihin. Teemme paremmin tunnetuksi kohderyh-
mämme tarpeiden moninaisuutta. Teemme suunnitel-
man liiton henkilöresurssien kohdentamisesta alueille. 
Järjestämme alueellisia tilaisuuksia, joissa tiedollisen 
sisällön lisäksi kannustamme ja opastamme vapaaehtoi-
suuteen ja kehitämme yhdessä uusia yhdistystoiminnan 
malleja kohderyhmäämme kuunnellen. 

Kannustamme jäsenyhdistyksiämme verkostoitumaan 
muiden yhdistysten kanssa sekä jakamaan kokemuksia 
hyvistä toimintamuodoista esimerkiksi verkossa. Tiivis-
tämme yhteyttä niihin yhdistyksiin, joissa toiminta on hil-
jaisempaa ja keskitämme esimerkiksi liiton yleisötapah-
tumat näille alueille. Jalkautamme osallistamisen malleja 
yhdistyksiin.

Teemme kartoituksen liiton jäsenyhdistysten jäsenien 
palvelutarpeista yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Sel-
vitämme palvelut, jotka parhaiten vastaavat jäsenien 
palvelutarpeeseen, ja teemme tarvittavat muutokset to-
teuttaviin jäsenpalveluihin.

Toteutamme mainetutkimuksen, jossa kartoitamme si-
dosryhmiemme mielikuvia liitosta. Tutkimustulosten 
pohjalta teemme suunnitelman liiton toiminnan ja vies-
tinnän kehittämiseksi.

Allergiatunnus

Liitto myöntää Allergiatunnuksen käyttöoikeuden puo-
lueettomasti tutkituille tuotteille ja palveluille. Tutki-
muksin osoitetaan, että tuotteet eivät sisällä hajusteita 
eikä yleisesti herkistäviä tai ärsyttäviä aineita tai niiden 
pitoisuuksia. Kodinkoneissa ja rakennus-, remontointi- ja 
sisustusalaan liittyvissä asioissa tunnus on osoitus siitä, 
että niiden avulla voidaan vaikuttaa sisäilman laatuun.
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5. Henkilöstö, hallinto ja talous

Allergia-, iho- ja astmaliitto on arvostettu työpaikka, jos-
sa osaava ja motivoitunut henkilöstö tekee työtä hyväs-
sä yhteistyössä luottamushenkilöiden ja muiden vapaa-
ehtoisten toimijoiden kanssa. Strategian toteutuminen 
edellyttää henkilöstön osaamisen ja asiantuntemuksen 
lisäämistä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstö

Liitossa työskentelee 18 henkilöä. Vuoden aikana ke-
hitämme henkilöstön työnjakoa ja oman työn nivoutu-
mista muiden työtehtäviin. Vahvistamme henkilöstön 
osaamista sekä järjestön sisäisellä että ulkopuolisella 
koulutuksella. Henkilöstölle pidämme säännöllisesti ke-
hityskeskusteluja ja työhyvinvointipäivä. Työnohjausta 
tarjoamme tarpeen mukaan.

Hallinto

Hallitus kokoontuu 6–8 kertaa, ja se seuraa ja arvioi toi-
mintaa säännöllisesti. Vuonna 2023 pidämme kaksi hal-
lituksen ja henkilöstön yhteistä kehittämispäivää, joissa 
käsitellään strategian toimeenpanoa, toiminnan suun-
taamista sekä arvioidaan toimintaa. Hallituksen jäsenten 
laajaa asiantuntemusta hyödynnämme liiton toiminnan 
kehittämisessä.

Jatkamme toiminnan seuranta- ja arviointikäytäntöjen 
kehittämistä. Täsmennämme erityisesti tavoite-tulos-vai-
kutusketjuja sekä seurantatiedon keräämisen keinoja ja 
mittareita.

Talous

Liiton toimintaedellytykset turvataan vaikeina ja ennal-
ta-arvaamattomina aikoina pitämällä talous tasapainos-
sa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä 
tuottojen määrää. Muutoksiin reagoidaan herkästi tarvit-
tavin toimenpitein. 

Omavarainhankintatuottojen arvioidaan heikkenevän. 
Pyrimme monipuolistamaan varainhankintaa, jotta voim-
me ylläpitää jatkossakin toiminnan määrää ja laatua 
mahdollisimman hyvin.

Liiton tuotoista tulee STEA:lta avustuksina yhteensä 55 
prosenttia. Valmisteilla oleva uusi sote-järjestöjen avus-
tuslaki ei tuo avustuksen saajille tai myöntäjille varmuut-
ta rahoituksen tasosta tulevaisuudessa. Siirtymäajalle 
vuoteen 2026 saakka rahoituksen tason ennustetaan 
säilyvän lähellä nykytasoa. 
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LIITE 1. Vuoden 2023 järjestökoulutukset ja luennot 

Muutokset mahdollisia.

Tammikuu

11.1. Kevään kampanjoiden ja teemapäivien  
        suunnittelua yhdessä, verkko
17.1. Tule vapaaehtoiseksi! Vertais- ja liikuntatreffien  
        vetäjien koulutus, verkko 
18.1. Anafylaksiakoulutus yhdistyksille, verkko
25.1. Sääntötyöpaja, verkko

Helmikuu

1.2. Yhdistystoiminnan ABC -ilta 1, verkko
15.2. Yhdistystoiminnan ABC-ilta 2, verkko
8.2. 112-päivän ammattilaistietoisku ja verkkoluento
11.2. 112-päivä
14.2. Vinkit atoopikon talveen – rasvausilta, verkko
28.2. Harvinaisten sairauksien päivä, verkko

Maaliskuu

16.3. Yhdistystreffit verkossa 
18.3. Yhdistystreffit, Tampere
18.3. Yhdistystreffit, Oulu
  –    Tule vapaaehtoiseksi! Vertais- ja liikuntatreffien  
         vetäjien koulutus, Oulu
20.–26.3. Allergiaviikko
22.3. Allergiaviikon luento

Huhtikuu

20.4. Uusien jäsenten ilta, verkko,  
          teemana vapaaehtoistoiminta
22.4. Liittokokous
  –     Viestintätyöpaja, verkko

Toukokuu

1.–7.5. Astmatietoviikko
4.5. Astmatietoviikon verkkoluento, ikääntyvän astma
9.5. Astmatietoviikon ammattilaisten tietoisku

Kesäkuu

10.6. Vapaaehtoisten kesäpäivä

Elokuu

  –    Yhdistysavustuksen hakeminen, verkko
  –    Syksyn startti-ilta/kampanjat ja teemapäivät,  
         verkko
  –    Yhdistysten neuvojien koulutus

Syyskuu

  –    Tule vapaaehtoiseksi! Vertais- ja liikuntatreffien  
         vetäjien koulutus, verkko
  –    Yhdistysten omat tapaamiset, verkko
  –    Tule vapaaehtoiseksi! Vertais- ja liikuntatreffien  
         vetäjien koulutus, Tampere
14.9. Atopiapäivän verkkoluento

Lokakuu

  –        Houkutteleva vertaistapaaminen, verkko 
25.10.  Uusien jäsenten ilta, verkko,  
            teemana sosiaaliturva
  –       Uusien kokemustoimijoiden koulutus
11.10.   Ruoka-allergiapäivän verkkoluento
13.10.  Ruoka-allergiapäivä

Marraskuu

18.–19.11. Järjestöpäivät & liittokokous, pk-seutu
6.–12.11. Ihoviikko
9.11. Ihoviikon verkkoluento, ikääntyvän ihon hoito
29.11. Astman hoito -verkkoluento
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LIITE 2. Vuoden 2023 kurssit

Aikuiset ja nuoret

Muutokset mahdollisia.

Tammikuu

– Pihisee ja puhisee -verkkokurssi

Helmikuu

– Alopecia, kurssipaikka ei tiedossa
– Atopia & kutina -verkkokurssi

Maaliskuu

– Anafylaksia-lapsen läheiset -verkkokurssi  
   (sairastavan lapsen vanhemmille/isovanhemmille)
– Parisuhdekurssi (allergia, ihosairaus, astma,  
   palovamman kokeneet), kurssipaikka ei tiedossa
– Astmaatikon painonhallinta -verkkokurssi
– Tukea työelämään ja arkeen, Pikku-Syöte
– Ihon terveys (atooppinen ihottuma, eläkeikäiset),  
   Pikku-Syöte

Huhtikuu

– Paksuuntunut iho -verkkokurssi

Toukokuu

– Vaikean palovamman kokeneet -verkkokurssi
– Atopia ja aurinko -verkkokurssi
– Miesten liikuntakurssi (astma, allergia, ihosairaus,  
   palovamman kokeneet), kurssipaikka ei tiedossa 
– Nuoret (allergia, ihosairaus, astma, palovamman  
   kokeneet), kurssipaikka ei tiedossa

Elokuu

– Atopia ja kutina -verkkokurssi
– Pihisee ja puhisee -verkkokurssi
– Rakkulasairaudet, kurssipaikka ei tiedossa

Syyskuu

– Kemikaali- ja kosmetiikka-allergiat -verkkokurssi
– Allergiat ja anafylaksia -verkkokurssi

Lokakuu

– Vaikean palovamman kokeneet -verkkokurssi
– Käsi-ihottuma -verkkokurssi
– Eläkeikäiset allergioiden ja astman kanssa,  
   Pikku-Syöte
– Atopia ja aurinko -verkkokurssi

Marraskuu

– Urtikaria -verkkokurssi

Huhtikuu

– Pelon kanssa eläminen (anafylaksia), Kangasala

Kesäkuu

– Pikkulapsiaika allergioiden ja astman kanssa,  
   Kangasala
– Kutisee ja kirvelee (atooppinen ihottuma), Kangasala

Elokuu

– Koulutiellä allergioiden ja astman kanssa, Kangasala

Syyskuu

– Mastosytoosi (lapsiperheet, aikuisosallistujat),  
   Kangasala

Lokakuu

– Iktyoosi, Kangasala

Lapsiperheet
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10000 Järjestötoiminta Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA -133 819 -279 255 -214 316 -309 907
   Varsinaisen toiminnan tuotot 1 280 0 8 532 600
   Varsinaisen toiminnan kulut -135 100 -279 255 -222 848 -309 907
Tuotto-/kulujäämä -133 819 -279 255 -214 316 -309 907

20000 Neuvonta- ja vaikuttamistoiminta Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA -73 101 -153 555 -155 219 -153 654
   Varsinaisen toiminnan tuotot 0 0 850 0
   Varsinaisen toiminnan kulut -73 101 -153 555 -156 069 -153 654
Tuotto-/kulujäämä -73 101 -153 555 -155 219 -153 654

30000 Viestintä Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA -58 171 -114 035 -75 256 -118 942
   Varsinaisen toiminnan tuotot 11 100 0 1 966 0
   Varsinaisen toiminnan kulut -69 271 -114 035 -77 222 -118 942
Tuotto-/kulujäämä -58 171 -114 035 -75 256 -118 942

30100 Kampanjat Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA 858 -50 110 -22 045 -16 750
   Varsinaisen toiminnan tuotot 11 200 0 1 252 0
   Varsinaisen toiminnan kulut -10 342 -50 110 -23 297 -16 750
Tuotto-/kulujäämä 858 -50 110 -22 045 -16 750

31102 AIA lehti Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA -58 342 -74 281 -105 346 -132 000
   Varsinaisen toiminnan tuotot 13 021 40 500 18 713 33 000
   Varsinaisen toiminnan kulut -71 363 -114 781 -124 059 -165 000
Tuotto-/kulujäämä -58 341 -74 281 -105 346 -132 000

60001 Hallinto Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA -327 681 -543 607 -609 800 -519 806
   Varsinaisen toiminnan tuotot 0 0 893 0
   Varsinaisen toiminnan kulut -327 681 -543 607 -610 718 -519 806
   Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0 0 25 0
Tuotto-/kulujäämä varsinaisen toiminnan jälkeen -327 681 -543 607 -609 800 -519 806

Yleisavustuksen alaiset kulut yhteensä -686 858 -1 255 343 -1 214 212 -1 284 059
Yleisavustuksen alaiset tuotot yhteensä 36 601 40 500 32 231 33 600
Yleisavustus 437 500 750 000 750 000 791 000
Tulos -212 757 -464 843 -431 981 -459 459

ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON TALOUSARVIOESITYS 2023
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32000 Allergiatunnusyhteistyö Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 
VARAINHANKINTA 364 037 507 018 495 410 391 027
   Varainhankinnan tuotot 462 107 759 000 769 107 637 000
   Varainhankinnan kulut -98 070 -251 982 -273 697 -245 973
Tuotto-/kulujäämä varainhankinnan jälkeen 364 037 507 018 495 410 391 027

11001 STEA Jäsenyhdistysavustus (AK3) Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA 0 0 0
   Varsinaisen toiminnan tuotot 106 591 114 612 100 264 90 437
   Varsinaisen toiminnan kulut -106 591 -114 612 -100 264 -90 437
Tuotto-/kulujäämä 0 0 0 0

41000 STEA tutkimus (AK4) Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA 0 0 0 0
   Varsinaisen toiminnan tuotot 50 049 132 030 152 189 130 000
   Varsinaisen toiminnan kulut -50 049 -132 030 -152 189 -130 000
Tuotto-/kulujäämä varsinaisen toiminnan jälkeen 0 0 0 0

21100 STEA kurssimuotoinen yhteiset (AK6) Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA 0 0 0 0
   Varsinaisen toiminnan tuotot 177 939 386 830 328 901 368 000
   Varsinaisen toiminnan kulut -177 939 -386 830 -328 901 -368 000
Tuotto-/kulujäämä 0 0 0 0

61000 Jäsenrekisteri Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARAINHANKINTA 162 168 109 000 151 761 125 000
   Varainhankinnan tuotot 364 678 380 000 397 555 360 000
   Varainhankinnan kulut -202 509 -271 000 -245 794 -235 000
Tuotto-/kulujäämä 162 168 109 000 151 761 125 000

60005 Vuokraustoiminta ja muu oma toiminta Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA -26 284 -121 937 -225 842 -64 018
   Varsinaisen toiminnan tuotot -14 0 27 566 0
   Varsinaisen toiminnan kulut -26 270 -121 937 -253 409 -64 018
Tuotto-/kulujäämä varsinaisen toiminnan jälkeen -26 284 -121 937 -225 842 -64 018
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 5 578 4 400 583 388 7 450
   Tuotot 7 189 5 000 848 302 9 000
   Kulut -1 611 -6 000 -264 914 -1 550
Tuotto-/kulujäämä -20 706 -117 537 357 546 -56 568

41001 EKL toiminta-avustus Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

VARSINAINEN TOIMINTA 0 -33 638 0 -40 000
   Varsinaisen toiminnan tuotot 32 864 33 638 41 229 33 638
   Varsinaisen toiminnan kulut -32 864 -67 276 -41 229 -73 638
Tuotto-/kulujäämä 0 -33 638 0 -40 000
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Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 
60200 Vaalikeräykset

VARSINAINEN TOIMINTA 4 845 0 -814 0
   Varsinaisen toiminnan tuotot 10 521 15 000 0 12 000
   Varsinaisen toiminnan kulut -5 676 -15 000 -814 -12 000
Tuotto-/kulujäämä varsinaisen toiminnan jälkeen 4 845 0 -814 0

70000 A-S Telvin rahasto Tilanne 1-7/2022 TA 2022 Tilinpäätös 2021 TA 2023 

Omakatteiset rahastot 0 13 545 0
   Tuotot 7 572 6 000 10 248 4 000
   Kulut 970 -6 000 3 297 -4 000
Siirrot rahastoihin/rahastoista
   Vapaan rahaston lisäys tai vähennys 0 0 -13 545 40 000
Tulos 8 542 0 0 40 000

HUOMIOITAVAA:

Tässä esityksessä on käytetty vain vuonna 2023 voimassa olevia kustannuspaikkoja (kohteita). 
Vuoden 2021 tilinpäätöksessä sekä budjetissa 2022 on ollut sellaisia kustannuspaikkoja, joita ei enää
vuonna 2023 tulla käyttämään.
Vuosien 2021 ja 2022 kustannuspaikkavertailut eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoteen 2023.
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Anne-Sofie Telvin rahaston säännöt 

Rahaston nimi 

1. Rahaston nimi on Anne-Sofie Telvin rahasto.

Rahaston pääoma 

2. Rahaston peruspääoma on Margareta Kosomaan testamenttilahjoituksena (testamentti 27.2.1989,

perunkirja 11.4.1994) saatu omaisuus.

Rahaston tarkoitus 

3. Rahaston tarkoitus on testamentin mukaan: rahaston vuotuinen tuotto on käytettävä

astmatutkimuksiin. Rahaston vähimmäispääoma on säilytettävä miljoonana (1.000.000) markkana,

euroissa 168.187,93 eurona.

Rahaston varojen hoito 

4. Rahaston varat on säilytettävä erillään liiton muusta varallisuudesta. Rahaston varoja hoitaa Allergia-,

Iho- ja Astmaliitto ry pyrkien mahdollisimman hyvään tuottoon, mutta turvallisella tavalla.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n hallituksen on vuosittain esitettävä tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä

toimintakertomuksessa selvitys rahaston pääoman käytöstä.

Rahaston sääntöjen muuttaminen 

5. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n hallituksen päätöksellä muilta osin

paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n lakkaamisen vaikutus 

6. Mikäli Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry päättää toimintansa, on sen viimeisessä kokouksessaan tehtävä

päätös, jolla rahaston varat luovutetaan vastaavaan toimintaan tai sellaisen toiminnan ylläpitämiseen,

joka vastaa rahaston tarkoitusta.

Hyväksytty Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n hallituksessa ja liittokokouksessa 

Helsingissä 27.10.2022 ja 19.11.2022 
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Puheenjohtajan katsaus 19.11.2022
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Säätiön sääntöjen muutos

• Sääntömuutokseen ryhdyttiin tarkastuskertomuksen 
huomioiden takia.

• Uusien sääntöjen keskeinen ajatus on suorien 
päätäntävaltaan liittyvien sidonnaisuuksien purku, 
mutta siten, että yhteistyö liiton ja säätiön välillä 
säilyy ja jopa vahvistuu.
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Säätiön sääntöjen muutos

• Keskeiset kohdat:

• Liittokokous valitsee säätiön hallitukseen yhden edustajan, muilta 

osin säätiö täydentää hallituksensa itse.

• Valittu hallituksen jäsen on raportointivelvollinen, eli kertoo säätiön 

kuulumiset liittokokoukselle kerran vuodessa.

• Säätiön hallituksen jäsen ei voi olla liittohallituksen jäsen.

• Jatkossa säätiön on mahdollista tukea liittoa  - tietenkin huomioiden 

säätiön toiminnan tarkoitus.

• → Liitto teki myös omien sääntöjen muutoksen niiltä osin, mitä 
muuttuneet käytännöt vaativat. 

This document has been digitally signed using Lime eSign. Original document fingerprint:

7560e406cd4691be965aeec0348ca3e7b76ab8f7d1b525272754a29d2f126a2c



Liiton sääntöjen muutos

• Säännöt on ennakkotarkastettu ja esityksenä on, että 
ne hyväksytään tässä kokouksessa.

• Hyväksynnän jälkeen kokous jatkaa työskentelyään 
uusien sääntöjen mukaisesti.

• Muilta kuin säätiön osalta sääntömuutos on ns. 
tekninen. Joitakin sanoja muutetaan vastaamaan 
paremmin nykykäytäntöjä.

• Tilintarkastajayhteisön valinnalla poistetaan ”kahden 
laskun periaate”.
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Instituutin kuulumisia

• Luontoterveyden mukanaan tuomat hyödyt 
allergioihin ja astmaan tunnetaan, mutta onko tämä 
tieto mukana esim. kuntien päätöksenteossa? 
Mahdollistuuko luontoterveys ihmisten arjessa? 
Tehdäänkö päätökset huomioiden tutkimustieto?

• Luontoterveyden osaamiskeskuksella tavoitellaan 
hankkeita, joiden avulla tieto viedään käytäntöön.

• Mukana vahva johtokunta, E-K-liitto, Imatran 
kaupunki ja astmatutkimuksen osalta varoja 
ohjataan myös A-S Telvin rahastosta.
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Liiton talous ja henkilöstö

• Vuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti.
Talous on tasapainossa.

• Tehdyt rakenteelliset uudistukset ovat vaatineet 
henkilöstöltä sopeutumista ja uusien asioiden 
haltuunottoa. Suuri kiitos siitä!
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Takaisinperintöjen vaihe

• Hallinto-oikeus linjasi päätöksessään kesällä STEAN 
takaisinperinnän olevan oikeutettu.

• Hallitus päätti olla valittamatta korkeimpaan hallinto-
oikeuteen asiasta. Perusteena huonot mahdollisuudet 
kanteen menestymiselle ja myös haitat liiton 
normaaliin toimintaan.

• Vuoden 2018 takaisinperintä on maksettu ja vuosien -
17 ja -19 päätöksiä odotellaan.
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Au-sopen päättyminen

• STEA on lakkauttanut tuen aurinkopainotteiselle 
sopeutumisvalmennukselle. (Vastaava päätös on tehty 
myös Psoriasisliiton osalta.)

• Asia on tietysti atoopikoille kipeä, kun pitkään 
jatkunut ja tarpeellinen tukimuoto poistuu.

• Hallitus on puinut tilannetta ja teemme vierailun 
KELA:an. Olemme hakeneet selkänojaa vierailuun 
SILY:ltä.

• Rehellisyyden nimissä on todettava, että 
menestymisen mahdollisuudet ovat ohuet.
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