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Etelä-Pohjanmaan
Allergia- ja
Astmayhdistys ry

JÄSENTIEDOTE 2/2022

Tervetuloa syksy!
Toivottavasti meillä kaikilla oli voimaannuttava ja antoisa kesä!
Maailmantilanteen haasteista huolimatta olemme päässeet lähes normaaliin
elämänmenoon. Tapahtumissa ja mm. Olka-pisteellä on taas voitu kohdata livenä
koronan lievennyttyä.
Tässä tiedotteessa on tietoa yhdistyksemme tapahtumista sekä poimintoja Liiton
kiinnostavimmista aiheista.
Uuden toimitilamme myötä teemme hankeyhteistyötä Piirin toimijoitten kanssa,
myös teemme edelleen yhteistyötä Järjestötalon kanssa esim. Järjestömarkkinoilla.
Jos haluat päästä toimimaan ja vaikuttamaan omassa paikallisyhdistyksessäsi, tule
mukaan vuosikokouksiin tai ota yhteyttä toimistoon tai hallituksemme jäseniin.
Liitolla on myös Uusien jäsenten iltoja Teamsilla, seuraava 26.10.22
(ilmoittautuminen verkossa: https://www.allergia.fi/tapahtumat/verkko-uusienjasenten-ilta-2/#67f5deff, saat Teams-linkin)
Syysterveisin: Hallitus 2022

Etelä-Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Hallitus 2022
Pj. Maija-Riitta Rintamäki
Vpj. Katja Ristimäki
Elina Forslund
Maria Niemistö
Tarja Kakkuri
Talvi Hakala

Vertaistoiminta paikallisesti
Allergisten lasten vanhempien vertaisryhmät:
Jalasjärvi Kokoontuu kerran kuukaudessa
Yhteyshenkilö Maija-Riitta Rintamäki 0400 166 603
Kauhavalla tarvittaessa, ota yhteyttä Maria Niemistö 046 614 6790
Seinäjoella tarvittaessa, ota yhteyttä Tarja Kakkuri 040 960 2716
Mikäli toivot vertaistapaamisia paikkakunnallesi, ota yhteyttä meihin
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Omat tapahtumat syksyllä 2022
•

Nuotioilta Kyrkösjärven Sirius-kodalla torstaina 22.9.22 klo 17.00-20.00
Haasta kaverisikin mukaan viettämään syysiltaa makkaranpaiston, kahvittelun ja
vapaan rupattelun merkeissä!
KK
Esteetön kota Kyrkösjärven rannalla Käpälikön Luontotalon ja kioskin vieressä

Kyrkösvuorentie 26 60220 Seinäjoki

• Olemme tavattavissa Seinäjoen keskussairaalan Olka-pisteessä yleensä kerran
kuukaudessa: ke 14.9.22 klo 9-13 Atopia-päivä, to 13.10.22 klo 9-13 Ruokaallergiapäivä, ke 9.11.22 klo 9-13 Ihoviikko

TULE KUULEMAAN
ASTMAN PÄIVITETYSTÄ HOITOKÄYTÄNNÖSTÄ

ASTMAN HYVÄ HOITOTASAPAINO
Kauhavalla ma 10.10.2022 klo 18.00 elokuvateatteri Y-kinolla
Osoite: Kauppatie 109 K, Kauhava

Tilaisuus alkaa klo 17.30 kahvitarjoilulla jonka tarjoaa Kauhavan Kirkonkylän apteekki
Luennoimassa Seinäjoen keskussairaalan keuhkolääkäri Samuli Suokko
Astmahoitaja Kati Takala kertoo pef-seurannasta osana astman omahoitoa
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin!

Yhdistyksen syyskokous viikolla 47/2022
Syyskokouksessa käsitellään mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut
hallituksen jäsenet erovuoroisuuden mukaan.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Seinäjoen kaupunginteatteri
09.11.2022 1915 Äitiä ikävä (tuoksuton näytös)
Kotimainen kantaesitys kysyy, voiko mikään täyttää äidin jättämää aukkoa?
Helsingin emerituspiispa Eero Huovinen (s. 1944) oli yhdeksänvuotias, kun
hänen äitinsä kuoli. Suru mykisti isän, äidistä ei puhuttu, ja Eero ja hänen
kaksi nuorempaa veljeään jäivät vastauksia vaille. Kun ei muistella, niin ei
myöskään muisteta. Äiti haaleni surulliseksi kuvaksi olohuoneen seinälle,
samoin kuin ajatukset äidistä, mutta tunteet ja ikävä jäivät kaihertamaan
pinnan alle. https://seinajoenkaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/aitia-ikava/
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Syksyn verkkoluennot ja-kurssit
Syksyllä on tulossa teemapäiviin liittyviä verkkoluentoja:
14.9. Aikuisten atooppinen ihottuma
13.10. Lasten ruoka-allergiat
27.10. Aikuisten astma
10.11. Ihoviikon verkkoluento: Ihosairaus ja ihorauha

Astmaatikon painonhallinta-verkkokurssi 30.8. - 24.10.2022
Voimavaroja alopeetikoille-verkkokurssi 20.9. - 17.10.2022
Iho ja kosmetiikka-verkkokurssi 25.10.–14.11.2022
Ilmoittautuminen ja lisätietoja Liiton sivulta www.allergia/järjestö/tapahtumakalenteri

Kysy asiantuntijalta-palsta
Kysy Liiton asiantuntijalta allergioista, astmasta, ihosairauksista tai
kemikaaleista! Kokoamme valitut vastaukset sivuillemme.
Voit selata aiempia kysymyksiä tai jättää kysymyksesi lomakkeella. Kysymyksiin vastaavat
asiantuntijamme, jotka ovat allergia-, iho- ja astma-asioihin erikoistuneita terveydenhuollon
ammattilaisia.
Kaikkiin kysymyksiin vastataan sähköpostitse ja tietosi käsitellään luottamuksellisesti.
Julkaisemme valikoituja kysymyksiä ja vastauksia sivuillamme nimettöminää
www.allergia.fi/palvelut
Kaipaatko vertaistukea ja keskustelua? Kurkkaa myös Facebookin vertaistukiryhmämme!

Aijaa!-podcast
Aika paljon ajatuksia nousee allergioista, ihosta
ja astmasta. Ehkäpä myös sinulla. Allergia-, ihoja astmaliiton podcastissa äänessä kuntoutussuunnittelija Marjo Tähtinen ja verkkotoiminnan
suunnittelija Anu Sauliala, jotka työskentelevät näiden aiheiden parissa päivittäin. Podcastissa
he jakavat ajatuksiaan miten sairaus voi vaikuttaa ihan tavalliseen elämään, olkoot kyse
ulkonäöstä, parisuhteesta, rahasta, stressistä tai juhlista. Hyppää mukaan kuuntelemaan.
www.allergia.fi/palvelut/materiaalipankki/aijaa-podcast
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Tulevat vertaistreffit
Kurkkaa millaisia vertaistreffejä järjestetään lähiaikoina!
Tule tunniksi vaihtamaan kokemuksia sellaisten ihmisten kanssa, jotka voivat ymmärtää sinua
puolesta lauseesta! Löydä sinulle sopivat vertaistreffit ja ilmoittaudu mukaan!
www.allergia.fi/palvelut/vertaistuki/vertaistreffit
Vertaistreffit pyörivät koulutettujen vapaaehtoistemme ansiosta. Treffit on helppo järjestää
valmiiden ohjeiden mukaan.

Tulevia vertaistreffejä, syksy 2022
SYYSKUU
1.9. klo 18-19 Urtikaria
1.9. klo 19-20 Alopecianuoret 13-17v
6.9. klo 18.30 Kampratstödgruppträff PÅ SVENSKA
7.9. klo 18-19 Vaikea astma ja astman pahenemisvaihe
7.9. klo 19-20 Iktyoosi, järjestäjä Iktyoosiyhdistys
8.9. klo 17.30-18.30 Anafylaksianuoret
8.9. klo 18-19 Lapsen pitkäaikaissairaus
12.9. klo 18-19 Prurigo nodularis eli kyhmykutina, yhteistyössä Ihoyhdistyksen kanssa
14.9. 19-20 Online peer meeting for people with asthma, allergies or skin disease in
Finland IN ENGLISH
15.9. klo 18-19 Atopia
20.9. klo 18-19 Alopecia
21.9. klo 18-19 Uudet astmaatikot
21.9. klo 18-19 Siitepölyallergia
27.9. klo 18-19 Harvinainen ihosairaus, yhteistyössä Ihoyhdistys ja Lupus Suomi
29.9. klo 18-19 Urtikaria
LOKAKUU
5.10. klo 19-20 Iktyoosi, järjestäjä Iktyoosiyhdistys
5.10. klo 18-19 Anafylaksianuoret
11.10. klo 18-19 Angioödeema
12.10. klo 19-20 Ruoka-allergiaperheet
19.10. klo 18-19 Urtikaria
20.10. klo 18-19 Pitkäaikaissairauden kanssa jaksaminen
MARRASKUU
2.11. klo 19-20 Iktyoosi, järjestäjä Iktyoosiyhdistys
2.11. klo 18-19 Anafylaksiaperheet
3.11. klo 18-19 Siitepölyallergia
8.11. klo 18-19 Harvinainen ihosairaus, Yhdessä Ihoyhdistyksen kanssa
8.11. klo 18-19 Atopia ja arjessa jaksaminen
9.11. klo 18-19 Urtikaria
15.11. klo 18-19 Anafylaksianuoret
29.11. klo 18.30 Kampratstödgruppträff - dofterna av jul PÅ SVENSKA
JOULUKUU
7.12. klo 19-20 Iktyoosi, järjestäjä Iktyoosiyhdistys
13.12. klo 18-19 Angioödeema
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Ihoviikko 7.-13.11.2022
Jokainen (iho) on upea ja arvokas. Anna ihorauha niin itsellesi kuin muille!
Miten osallistua Ihoviikkoon?
•
•
•
•
•
•
•

Anna ihotautia sairastaville ihorauha. Kommentointi ja hyvää tarkoittavat neuvot voivat
satuttaa. Anna ihorauha.
Tule vertaistesi joukkoon. Meillä on ihorauha.
Osallistu Ihoviikon verkkoiltaan ja muihin Ihoviikon tapahtumiin.
Liity jäseneksi.
Lue ihotautia sairastavien tarinoita ihorauhasta.
Levitä tietoa ihorauhasta: kerro työpaikan kahvipöydässä ihorauha-tarinoista tai levitä somessa
oma #ihorauha-tarinasi!
Tutustu tietoon atooppisesta ihottumasta, harvinaisista ihosairauksista, vaikeista
palovammoista sekä muista ihosairauksista.

Harvinaistoiminta
Liiton harvinaistoiminta palvelee harvinaisia ihotauteja sairastavia, heidän
läheisiään sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.
Allergia-, iho- ja astmaliitto kokoaa tietoa ja käytännön kokemusta harvinaisista ihotaudeista
sekä vaikeista palovammoista. Harvinaisiin ihosairausryhmiin kuuluville järjestetään erilaisia
vertaistuen mahdollisuuksia sekä annetaan neuvontaa ja ohjausta tukiin ja palveluihin
liittyvissä asioissa.
Vertaistukea harvinaisissa ihosairauksissa löytyy jäsenyhdistyksistämme sekä mm. lukuisista
suljetuista Facebook-ryhmistä:
https://www.allergia.fi/jarjesto/tule-mukaan-toimintaan/vertaistuki/vertaistukeaverkossa/#67f5deff
Eri sairauksiin liittyviä videoita harvinaista ihotautia sairastavien kokemuksista löytyy
https://www.allergia.fi/jarjesto/tule-mukaan-toimintaan/harvinaistoiminta/videot-harvinaisistaihosairauksista/#67f5deff
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Mietityttääkö esim. allergisen lapsen
synttäritarjoilut, tutustu: https://www.erimenu.fi/

Muita vinkkejä
HOMEET Asiantuntija Kaisa Toikko kertoo, että ulkoilman homeet voivat aiheuttaa tyypillisiä
allergiaoireita: nenän vuotamista, kutinaa, aivastelua, silmäoireita ja astmaatikolla
hengitysoireita. - Oireita voi hoitaa oireenmukaisesti antihistamiinilla, nenäsuihkeella ja
silmätipoilla. Astmaatikon voi olla syytä tehostaa lääkitystä lääkärin ohjeen mukaisesti, jos
astma tuntuu pahenevan ulkoillessa, Homeitiöallergian yleisyydestä ei ole tarkkaa tietoa. Ulkoilua ei pidä välttää näiden oireiden vuoksi, vaan mieluummin nautitaan ja virkistytään
ulkoilusta, ja oireet pidetään hallinnassa hyvällä lääkityksellä.
TATUOINNIT Kemikaalilainsäädäntö kieltää syöpää aiheuttavien värien käytön, mutta
käytettyjen väriaineiden turvallisuus on pääosin tatuoijan tietotaidon varassa. Tatuoijalla on
vastuu myös alaikäisten tatuoinnista. Tukes ei suosittele tatuointeja alle18-vuotiaille.
Ikäsuosituksenkin noudattaminen on vanhempien ja tatuoijan vastuulla.
Vuoden 2022 alusta tuli voimaan rajoitus koskien ihoa ärsyttäviä ja herkistäviä sekä muita
vakavia terveyshaittoja aiheuttavia aineita. EU-laki myös velvoittaa yrittäjät kertomaan
asiakkaille tarkat tuotetiedot. Tatuointipakkauksen etikettiin on merkittävä ainesosaluettelo ja
asianmukaiset turvallisuutta koskevat tiedot. Asiakkaan kannattaa kysyä väriaineista
tatuointiliikkeestä.
- Sanotaan, että tatuoinnista ei tarvitse olla huolissaan, jos iho ei oireile. Kehottaisin kuitenkin
harkitsemaan uuden tatuoinnin ottamista huolella. Haitat voivat ilmetä vasta jopa 40 vuoden
kuluttua. Jos kuitenkin päätät ottaa tatuoinnin, varmista etukäteen tatuoijan ammattitaito sekä
keskustele hänen kanssaan käytetyistä väriaineista ja niiden valmistusmaasta.
Katariina Ijäs, asiantuntija, allergia, iho ja astma
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Toimintamme tukijoita sekä
yhteistyökumppaneitamme:
JÄSENETULIIKKEET 2022:
Jäsenedut saat esittämällä jäsenkorttisi liikkeessä
KotiEasy Oy, 044 239 3252, Rengastie 23, Seinäjoki, kotieasy@kotieasy.fi,
allergia ja astmatalouksien hajusteettomat siivoukset
- 12 % kertaluontoisena, jatkuvat kuukausisopimukset -8 %
Kauhajoen Sormiset Oy, 050 440 2250, kauhajoen.sormisetoy@pp.inet.fi
- 10% suolahuonehoidot
Hyvän ilman kampaamo Riitta Sytelä ky, 040 549 6838, Alavus,
- 5% palveluista
Terveyskauppa Reetta, 050 4075654, Koulukatu 18 Seinäjoki
- 5% normaalihintaisista tuotteista
Valtakunnalliset jäsenedut sivulla: www.allergia.fi / jäsenedut

Kauppatie 86, 62200 Kauhava
Tokmannin talossa
puh. (06) 434 2500
050 443 2110
www.kirkonkylanapteekki.fi

Arvostamme tukeanne, kiitos!
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Yhdistyksemme toimisto Hallintolassa
avoinna ma-to klo 9-15
Seuralantie 5 huone 109
60220 Seinäjoki
puh. 040 535 8997
sähköposti:
ep.allergia@gmail.com
Olet tervetullut käymään paikan päällä!
Tule hakemaan ilmaiseksi mm. oppaita, esitteitä sekä
kokeiltavaksi erilaisia perusihonhoitovoiteita.
Lisäksi meiltä löytyy myynnistä
- siitepölykautta helpottavat Filtrete Aero tuloilmansuodatinkankaat
ikkunoihin,
- nenähuuhtelukannut, Pef-mittarit sekä
- zeoliitittomat Allegro Eko tai Plus pyykinpesuaineet.

Toimintamme verkossa:
Kotisivut: etelapohjanmaa.allergia.fi/
Facebook: EtelaPohjanmaanAllergiaJaAstmayhdistysRy
Instagram: epn_allergia_ja_astmayhdistys
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