
Hyödyntäkää yhdistyksenä 112-päivän näkyvyys! 

112-päivää vietetään lauantaina 11.2.2023. Monet eri tahot nostavat silloin esiin turvallisuutta ja ensiapua. 

Allergia-, iho- ja astmaliitto nostaa 112-päivän yhteydessä esiin anafylaksian ensiapua (suurelle yleisölle) ja 

lisää tietoa miten anafylaksialapsen koulunkäynti olisi mahdollisimman turvallista (anafylaksiaperheille). 

Yhdistyksen kannattaa hyödyntää 112-päivään liittyvä näkyvyys, sekä houkutella mukaan uusia jäseniä!  

 

Mitä voitte yhdistyksenä tehdä? 

1) Osallistukaa Anafylaksia-koulutukseen 18.1. klo 14-15 

• Tarkoitettu yhdistysten työntekijöille, vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille 

• Kerrataan anafylaksian perusasiat 

• Pohditaan 112-päivän jalkautumisten järjestämistä yhdessä! 

• Lisätiedot: www.allergia.fi/tapahtumat/verkko-yhdistysten-anafylaksiakoulutus/ 

 

2) Järjestäkää adrenaliini-injektorin harjoittelupiste 

• Miettikää paikka, jossa liikkuu paljon ihmisiä, esim. kauppakeskus tai juna-asema 

• Sopikaa paikan kanssa, että voitte tulla pitämään siellä adrenaliini-injektorin 

harjoituspistettä 

• Pyytäkää jäsenkirjeessä, somessa tai kasvotusten jäseniä tulemaan pisteelle 

vapaaehtoiseksi esim. tunnin ajaksi 

• Mainostakaa adrenaliini-injektorin harjoituspistettä puskaradiossa, yhdistyksen 

jäsenkirjeessä, nettisivuilla ja somessa, liiton tapahtumakalenterissa 

• Tarjotkaa paikallislehdelle juttuvinkkiä, että tulisivat tekemään pisteestä jutun 

• Kootkaa tavarat: pöytä, pöytäliina, harjoitusinjektorit, anafylaksia-oppaat, pistäminen 

lapselle -kuva, näin annat anafylaksiaan ensiapua -paperi, anafylaksiarannekkeet, jäseneksi 

liittymiskortit 

• Pitäkää adrenaliini-injektorin harjoituspistettä. Lähestykää rohkeasti ihmisiä ”Tule 

harjoittelemaan ensiapua, jos joku saa vaikean allergisen reaktion, anafylaksian!”. Jos 

pisteelle tulee anafylaksiariskinen henkilö, niin kutsukaa häntä jäseneksi. 

• Ottakaa muutama kuva harjoituspisteeltä ja laittakaa ne yhdistyksen someen ja nettisivuille 

• Kun homma on ohi, niin taputtakaa itseänne harteille. Teidän yhdistys sai levitettyä 

anafylaksia-tietoa ja entistä useampi henkilö osaa nyt käyttää adrenaliini-injektoria 

anafylaksian tullessa. 

 

3) Järjestäkää muu anafylaksiaan liittyvä tapahtuma, esim. luento tai kasvokkaiset vertaistreffit 

• Järjestä kisakatsomo, erillinen luento, kasvotusten olevat vertaistreffit tai joku muu 

anafylaksiaan liittyvä tapahtuma 

• Ajankohta kannattaa olla joko samalla viikolla kuin 112-päivä tai sitä seuraavan kuukauden 

aikana, niin liitto voi mainostaa tapahtumaa 112-päivän yhteydessä 

• Ilmoita anafylaksia-tapahtuma liiton tapahtumakalenteriin  

 

4) Jakakaa somessa Allergia-, iho- ja astmaliiton anafylaksia-aiheisia postauksia 

 

 

http://www.allergia.fi/tapahtumat/verkko-yhdistysten-anafylaksiakoulutus/


5) Mainostakaa jäsenille  

• Anafylaksialapsi koulussa -vinkkejä perheille -verkkoluentoa ke 8.2. klo 18-19 

• Miten toimia koulussa anafylaksialapsen kanssa -tietoiskua ke 8.2. klo 15.00-15.45 

• www.allergia.fi/tapahtumat 

 

6) Tarjotkaa paikallislehdelle tai radiolle haastateltavaa anafylaksiaan liittyen 

• Laita sähköpostia paikallismedialle ja kerro, että 112-päivän aikana voisi tehdä jutun 

anafylaksiaan liittyen 

• Tarjoa haastateltavaksi anafylaksian kokenutta tai yhdistyksen neuvojaa 

 

Iloa ja intoa yhdistystoimintaan! 

T: Allergia-, iho- ja astmaliiton väki 

 

 

 

 

 

 

http://www.allergia.fi/tapahtumat

