
 

 
 

 

Etelä-Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys 

 

JÄSENTIEDOTE 1/2022 
  

   40 v. 



 

Hyvä allergia- ja astmayhdistyksen jäsen! 
 
Vietämme yhdistyksemme 40. toimintavuotta, toimintamme on alkanut 25.3.1982. 
Perustajiemme tarkoituksena on ollut välittää tietoa allergioista, ihosairauksista ja astmasta 
sekä tarjota vertaistukea samojen asioiden kanssa kamppaileville jäsenille. Yhtenä 
tehtävänä on ollut valvoa allergiaa, ihotauteja ja astmaa sairastavien ja heidän läheistensä 
yhteiskunnallisia etuja. Yhdistys on toiminut jäsenyhdistyksenä yhteistyössä Allergia-, Iho- 
ja Astmaliitto ry:n kanssa. 
 
Viimeisimmät vuodet ovat olleet todella hämmentäviä monella tapaa. Vahvoista 
suosituksista ja kokoontumisrajoituksista johtuen yhdistys on suosinut pääosin sähköisiä 
kanavia toiminnassaan, kuten Teams-verkkotapaamisia ja facebook-livelähetyksiä. Lisäksi 
tietoa on jaettu sähköpostiyhteyksillä ja facebookin lisäksi Instagramissa. Rajoituksista 
huolimatta tiedonjano ja vertaistuen tarve allergia-, iho- ja astma-asioissa on edelleen 
suurta. Näinä aikoina Allergia-, Iho- ja Astmaliitto on ollut meille toiminnan verraton tuki. 
 
Tilastotiedon valossa Suomen väestöstä astmaa sairastaa noin 10 %, lapsista 7-9 %.  
Suomalaisista n. 25–30 prosentilla on jossakin elämänvaiheessa ihottuman oireita.  
Eläinallergisia kansakunnassa on n.15 %, kouluikäisistä oireita saa noin 20 %.  
Suomessa on n. 500 000 vahvasti tuoksuherkkää ihmistä.  
Tämän lisäksi ruoka-allergiat sekä siitepölyallergiat ovat monelle arkipäivää, jonka 
lisäksi ne tuovat mukanaan monia ristikkäisallergioita. 
 
Tämänhetkinen haasteemme on löytää ne ihmiset, jotka haluavat ja tarvitsevat tukea 
kamppaillessaan näiden asioiden parissa joko juurisaaneena diagnoosina tai jo kauemmin 
sairastaneena. Tähän pyydämme tukea teiltä, arvoisat jäsenet. Toivoisimme teidän vievän 
viestikapulaa eteenpäin ja kertovan meistä mahdollisille tiedon- ja avuntarvitsijoille Etelä-
Pohjanmaan alueella.  
 
Kannustaaksemme teitä tähän tehtävään, arvomme 100 euron arvoisen KotiEasy Oy:n 
siivouslahjakortin tänä vuonna 2022 helmikuun loppuun mennessä liittyneiden uusien 
jäsenten sekä heidän mahdollisten suosittelijoidensa kesken. Osallistut arvontaan, kun 
liittymisen yhteydessä pyydät uutta jäsentä ilmoittamaan nimesi ja yhteystietosi kohtaan 
Muuta tietoa. Arvonnan uusien jäsenten sekä suosittelijoiden kesken suoritamme 
maaliskuun alussa ja voittajasta ilmoitamme kotisivuillamme    
  https://etelapohjanmaa.allergia.fi/ 
Kotisivuilta löydät myös lisätietoa arvonnasta. 
 
 
Kiitos, että olet jäsenemme, yhdessä voimme enemmän! 
 
Aurinkoisin kevätterveisin  
 
Maija-Riitta Rintamäki 
hallituksen puheenjohtaja 
Etelä-Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys 
 
 

 



 
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   
 ep.allergia@gmail.com  

 
 
Facebook- vertaistukiryhmät verkossa: 
 

 Allergia- ja astmalapset Allergia-, iho- ja astmaliitto 
 Allergisten (anafylaksia) lasten vanhemmat 
 Anafylaksian kokeneet Allergia-, iho- ja astmaliitto  
 Astmaa sairastavat, Allergia-, iho- ja astmaliitto 
 Atoopikkojen vertaistukiryhmä 
 Atoopikko lapset 
 Atooppinen ihottuma, Allergia-, iho- ja astmaliitto  
 Liikunnalliset astmaatikot 
 Luontoliikuntabingoilijat luonnosta ja liikunnasta kiinnostuneille 
 Ruoka-allergialapsi ja ruoka-allergian siedätyshoito -vertaistukiryhmä 
 RuokaRajoitteiset 
 Siitepölyallergiset, Allergia, iho- ja astmaliitto 
 Tuoksuherkät, Allergia-, iho- ja astmaliitto 
 Urtikariaa sairastavien vertaisryhmä 
 Vaikeaa astmaa sairastavat Allergia-, iho- ja astmaliitto  

 
 
 ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITTO  
 www.allergia.fi 



Kevään livelähetykset facebookissa: 

 
 
 
Kevään kurssikalenteria: 
 
Lapsiperheet/ kotimaan kurssit: 
Pelon kanssa eläminen (anafylaksia) 1. – 3.4.2022  
Pikkulapsiaika allergioiden ja astman kanssa 13. - 17.6.2022  
Atooppinen ihottuma 27.6 - 1.7.2022 
 
Aikuiset ja nuoret/Verkkokurssit: 
 
Atooppinen ihottuma  8.2. - 7.3.2022  
Astmaatikon kokonaisvaltainen hyvinvointi 9.2. - 2.3.2022  
Anafylaksia  8.3. – 4.4.2022  
 
Kotimaan kurssi eläkeikäisille: 
Hyvinvointia eläkeikään 25. - 27.3.2022  
Hakuaika: 20.1 - 20.2.2022 
Lisää kursseja löydät : https://www.allergia.fi/jarjesto/kurssit/#9ceb204c 
 
Kotimaan kursseille haetaan sähköisen haun kautta tai tulostettavalla hakulomakkeella. Kurssit 
ovat osallistujille maksuttomia ja sisältävät täysihoidon. Majoitus on kahden hengen huoneissa tai 
perhehuoneissa. 
Lisää tietoa kursseista saat https://www.allergia.fi/jarjesto/kurssit/hakuohjeet/#9ceb204c 



 

 

Mitä tuettu loma tarjoaa 

 Lomalla voit unohtaa arjen huolet hetkeksi ja tutustua samankaltaisessa 
 elämäntilanteessa oleviin. 

 Lomalla on mahdollisuus hengähtää arjen kiireistä ja kerätä yhteisiä muistoja. 
 Tuetuilla lomilla on lomapaikan järjestämää ohjattua vapaa-ajan ohjelmaa ja usein oma 

vertaisryhmänvetäjä. Toiminta on vapaaehtoista.      

Loman hakeminen ja mitä lomat sisältävät: 

 Lomahakemus täytetään MTLH:n verkkosivuilla www.mtlh.fi. 
 Paperisen hakemuksen ja lomaesitteen voi tilata osoitteesta lomat@mtlh.fi  

tai puhelimella 010 2193 460. 
 Lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää. Kutsut lomalle valituille 

lähetetään n.2 kk ennen loman alkua. Kielteisestä lomapäätöksestä ei lähetetä ilmoitusta. 
 Lomilla on täysihoito: aamiainen, lounas ja päivällinen, lapsiperhelomilla myös iltapala. 

Jokaisella lomalla on lomateeman mukaista monipuolista, ohjattua, maksutonta ohjelmaa. 
 Loman omavastuuosuus aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä on 100 € / 5 vrk. Lomailija 

maksaa itse matkakulunsa lomakohteeseen. Alle 17-vuotiaat lomailevat maksutta. 
 Voit hakea lomaa, jos asut Suomessa vakituisesti eikä sinulla muuten olisi mahdollisuutta 

lomailuun. Voit hakea yksin, ystävän tai perheen kanssa. Perustele hakemus hyvin. 
Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei voida käsitellä. 

 Lomatuki myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. 
 Lomatuen hakeminen ei edellytä järjestön tai yhdistyksen jäsenyyttä, mutta hakemuksessa 

tulee käydä ilmi, että kuulut järjestön kohderyhmään. 
 Lomat järjestää, ja toteutuksesta sekä lomalaisten valinnoista vastaa Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto ry. 
 

Lisätiedot:  järjestöasiantuntija Mira Airola >mira.airola@allergia.fi<  
 sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry  puh. 010 2193 460 



 

 

Tarvitsetko apua hakemusten täyttämisessä tai tietoa, mistä tukea voisi hakea? 
 
Järjestötalon Palvelukeskuksen palveluohjaaja Ursula Mäkisen työtä on ohjata, tukea ja auttaa 
luottamuksellisesti maksutta Kelan hakemusten tai hylkäävien päätösten muutoksenhaussa 
asiakkaaksi hakeutunutta. Työssään hän ohjaa henkilön tarvittaessa hakeutumaan myös 
viranomaispalveluihin. 
Hakemus tehdään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja toimeksiantaja on aina asiakas itse. 
Palvelukeskus ei tee mitään viranomaisten töitä tai päätöksiä. Asiakasta tuetaan toimimaan 
itsenäisesti heti asiakkuuden alusta alkaen. Palveluohjaaja ei tee asioita asiakkaansa puolesta vaan 
eteneminen tapahtuu yhteistyössä asiakkaan voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti. 
 
Järjestötalon palvelukeskuksen ohjaustoimintaa on tarjottu jo vuodesta 2012 alkaen. 
Asiakkaaksi voi tulla Epshp:n alueella asuva henkilö ilman lähetettä. Asiakkaat ovat useimmiten yli 
30 vuotiaita usein työelämän ulkopuolella olevia tai jo eri syistä eläkkeellä olevia, joilla on työ- 
/toimintakyvyn alenemista sairauksien tai vamman vuoksi. Asiakkaat ovat kokeneet toiminnan 
tarpeellisena erityisesti silloin, kun omat voimavarat ovat olleet ihan lopussa. Palvelukeskuksen 
toiminnassa korostuvat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, asiakkaan voimavaroja tukeva, 
toivoa antava työote. Järjestölähtöinen palveluohjaus ei kestä loppuelämää vaan se päättyy, kun 
asiakkaan kirjallinen toimeksianto on valmis tai asiakas ei koe enää tarvetta jatkaa asiakkaana. 
Palvelukeskuksen ja Järjestötalon toiminnan päärahoittajana on STEA. 
 
Ajanvaraus / lisätiedot puhelimitse maanantaisin  klo 8-16, p. 0400-142100 
muuna aikana voit jättää yhteydenottopyynnön tekstiviestillä tai  
laittaa sähköpostia; ursula.makinen@jtalo.fi 



 

Haluamme kiittää 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 
 
Parturi-ekokampaamo MEKO, 045 840 6563, Ruukintie 23, Seinäjoki 
 - 5% alennus palveluista ekologisilla tuotteilla 
-  myynnissä tuoksuton kotimainen Cutrin -lakka 
 
Terveyskauppa Reetta, 050 4075654, Koulukatu 18 Seinäjoki  
- 5% normaalihintaisista tuotteista  
 

Valtakunnalliset jäsenedut sivulla:  www.allergia.fi / jäsenedut 



 

                

Yhdistyksen toimisto Hallintolassa 
avoinna ma-to klo 9-15 

 
Seuralantie 5 lh 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 

 


