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HELSINGIN SEUDUN PSORIASISYHDISTYS RY 

HELSINGFORS REGIONENS PSORIASIS-          
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  Löydät meidät myös 

   Facebookista 
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Puheenjohtajan tervehdys 

  

  

 

Olemme siirtyneet uuteen vuoteen 2019 ja toimintamme kannalta vilkastunut vuosi 2018 

on takana päin. Tätä kirjoittaessani on hieno kuulas talvisää ja ulkona valkea lumi, joka 

antaa mielen virkeyttä sekä jäsenille että järjestötoiminnalle.  

Toivon jäsenistön ottavan aktiivisesti osaa monipuolisiin kevätkauden tapahtumiimme. 

Haluan kiittää järjestön hallitusta ja muita aktiivitoimijoita, jotka olette selkäranka yhdis-

tyksen vireälle toiminnalle. Olen erityisen iloinen laajentuneesta vertaisryhmien toimin-

nasta kuluneen vuoden aikana. Lisääntyneiden tilaisuuksien kautta jäsenet ovat tutustu-

neet toisiinsa ja tämän myötä innostuneet osallistumaan muihin tapahtumiin. Toivon hy-

vän kehityksen jatkuvan myös tänä vuonna. 

Lähetämme keväällä kaikille viime vuonna liittyneille uusille jäsenille kirjeitse kutsun yh-

teiseen tapaamiseen toimistollemme. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada asiantuntijan 

hoitovinkkejä psoriasiksen hoitoon ja tietoa yhdistyksen toiminnasta.  

Edessä on erittäin vilkas vaalivuosi. Huhtikuussa eduskuntavaalit, toukokuulla europarla-

menttivaalit ja mahdolliset maakuntavaalit. Perinteiden mukaisesti olemme yhdistyksenä 

sitoutuneet olemaan mukana muiden vammaisjärjestöjen kanssa Pieni Ele vaalikeräyk-

sessä. Tulemme olemaan yhteydessä jo aiemmin mukana olleisiin lipaskerääjiin. Usei-

den vaalien vuoksi tarvitsemme myös uusia kerääjiä, eli lähde reippaasti mukaan ja il-

moittaudu allekirjoittaneelle vaalikerääjäksi. 

Tervetuloa joukolla mukaan 15.4.2019 vuosikokoukseen päättämään yhdistyksemme 

asioista. Ilmoittautumisohjeet löydät tiedotteen vuosikokouskutsusta. 

Elämme parasta talvikautta kohti kevättä ja kesää odottaen aurinkoisia ilmoja, jotka ovat 

tärkeitä kaikille meille psoriaatikoille. 

 

Tuomo Heinonen 

 

  

 

TALKOOVÄKEÄ PIENI ELE -VAALIKERÄYKSEEN 

Tervetuloa lipaskerääjäksi vaalipaikalle. Yhdistyksellämme on äänestyspaikkoja Helsin-

gissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Lipasvahtivuorot ovat 

yleensä kolmen tunnin mittaisia. Tervetuloa mukaan talkoisiin. 

Ilmoittautumiset Tuomo Heinoselle 050 090 1027 tai tuomo.the@gmail.com.  
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YHTEYSTIEDOT 

HEPSO/Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry 

Fredrikinkatu 27 A 1, 00120 Helsinki 

hepso.toimisto@gmail.com         puh. 0400 244 614 
  

Päivystäjän tavoittaa tiistai – torstai iltaisin klo 16.00-20.00 numerosta 
0400 244 614. Mikäli puhelu ohjautuu vastaajaan, jätä viesti ja päivystäjä 

ottaa sinuun yhteyttä. 
  

JÄSENILLAT JA TOIMISTON AUKIOLOAJAT: 

Ke 6.2.2019     klo 17.00 - 19.00     Toiminta- ja fysioterapia ilta                   

Toimintaterapeutti Marika Stranden ja fysioterapeutti Kirsti Kivinen kertovat terveysase-

mien tarjoamista palveluista, apuvälineistä yms. ja vastaavat kysymyksiin.                                          

 

Ke 6.3.2019     klo 17.00 - 19.00 

Ke 3.4.2019     klo 17.00 - 19.00     Jalkojen hyvinvointi ilta                                    

Sievi Jalkine Oy:n aluepäällikkö Mikko Mattila kertoo jalkineiden merkityksestä ja esitte-

lee Sievin kenkiä. 

Ke 8.5.2019     klo 17.00 - 19.00 

Jäsenillat ovat siirtyneet jäsenistön toivomuksesta keskiviikko illoiksi.           

Muista vierailijoista ilmoitamme kotisivuillamme ja Facebookissa. 

Tervetuloa tapaamaan muita psoriaatikkoja ja kiinnostavia vierailijoita. Tilaisuuksissa 
kahvi- ja teetarjoilu. 

 

HEPSON HALLITUS 
  

Puheenjohtaja: Tuomo Heinonen tuomo.the@gmail.com 050 090 1027 

Varapuheenjohtaja: Pasi Urjo  pasi.urjo@gmail.com     050 343 9490 

Sihteeri:   Seija Viitasaari 

Jäsenet:   Pekka Fredriksson, Eeva Hanström ja Eero Laasonen 

Varajäsenet: Heikki Aalto ja Pekka Kosonen 

Rahastonhoitaja: Kirsi Mäntylä 
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PÄIVITÄ SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI JA VOITA KAHDEN HEN-

GEN PÄIVÄRISTEILY TALLINNAAN AAMIAISBUFFEELLA! 

Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi 28.2.2019 mennessä lähettämällä viesti osoitteeseen 

hepso.toimisto@gmail.com, merkitse otsikkokenttään ”Sähköpostiosoite”. Arvomme 

kaikkien päivittäneiden kesken 2 hengen päiväristeilyn Tallinnaan sisältäen aamiaisbuf-

feen. Jos olet jo ilmoittanut meille voimassaolevan sähköpostiosoitteesi, voit osallistua 

arvontaan tykkäämällä Facebook-sivuistamme. 

 

Seuraamalla yhdistyksemme Facebook- ja nettisivuja 

www.hepso.net saat päivitettyä tietoa toiminnastamme.  
 

Yhdistyksen kotisivujen uudistamisen sekä jatkossa entistä näkyvämmän sähköisen il-

moittelun myötä toivomme tavoittavamme jäsenet entistä paremmin.  

 

HEPSON jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:n 

luentotilaisuuksiin ja tapahtumiin. Ks. sivuja www.ejy.fi.  

 
Ihonaika-lehdestä ja Psoriasisliiton nettisivuilta www.psoriasisliitto.fi löydät hyvää tietoa 
psoriasiksesta ja liiton toiminnasta.  

 

VESIVOIMISTELU METROPOLIASSA 12.2 - 21.5.2019 

Paikka: Metropolia ammattikorkeakoulu, Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki  
Aika: tiistaisin klo 12.15-13.00, 13 kertaa, ei 5.3.2019 ja 16.4.2019   
Ohjaajat: oppilaitoksen oppilaat ja opettajat  
Ilmoittautuminen: syyskaudella mukana olleet ilmoittakaa jatkostanne 6.2.2019 
mennessä sähköpostitse hepso.toimisto@gmail.com tai puh. 0400 244 614. Uudet 
halukkaat kysykää vapaita paikkoja, täytämme ne ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Maksu: 55 € yhdistyksen tilille OP FI37 5723 0220 5409 70, viite 33666, eräpäivä 
15.2.2019 

TEATTERI: KAASUA KOMISSARIO PALMU LA 16.3.2019 

Jäsenistön toivomuksesta olemme varanneet 30 lippua Helsingin Kaupunginteatteriin   

Kaasua, komisario Palmu! esitykseen. 

Aika: la 16.03.2019 klo 13.00  
Paikka: Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki 

Ilmoittautuminen: viimeistään 15.2.2019 hepso.toimisto@gmail.com tai ti-to klo 16:00 – 

20.00 puh. 0400 244 614  

Maksu: 39 €/jäsenet, 44 €/ei jäsenet yhdistyksen tilille OP FI37 5723 0220 5409 70, viite 

26262, eräpäivä 1.3.2019  
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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 
 

Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Uumu ry:n tiloissa osoitteessa Runeberginkatu 15 A 1, Helsinki (soittokellossa 
UUMU). 

Maanantaina 15.4.2019 kello 18.00 
 

Kokouksessa käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen sääntöjen 11§ asiat: vahviste-
taan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018, vahvistetaan toimintasuunnitelma 
sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019, valitaan puheenjohtaja, hallitus ja toiminnan-
tarkastaja. Kahvitarjoilu alkaa jo kello 17.30.  

 

 

NIVELREUMA JA NIVELPSORI – MITÄ EROA, 

MITÄ YHTEISTÄ LUENTOTILAISUUS KE 17.4.2019 

Reumaan erikoistuva LL Suvi Peltoniemi luennoi nivelreumasta ja -psorista kaikille avoi-

messa tilaisuudessa, jonka järjestämme yhdessä Helsingin Reumayhdistyksen kanssa. 

Aika: ke 17.4.2019 klo 17.30                                                                                   

Paikka: Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, Helsinki  

 
 

KEVÄTRETKI KOTKAAN MERIKESKUS VELLAMOON  
LA 27.4.2019 

 
Lähtö klo 9.15 Mikonkadun tilausajopysäkiltä (Rautatientorilla Casinoa vastapäätä). Opas-
tettu tutustuminen Merimuseoon klo 11.30 ja sen jälkeen viikonloppubrunssi ravintola Laa-
kongin noutopöydästä klo 12.30. Ruokailun jälkeen on aikaa tutustua lisää Merikeskukseen. 
 
Paluumatkalle lähdemme klo 14.00 ja pysähdymme matkalla omakustanteiselle kahvi-
tauolle. 
 
Retken hinta Hepson jäsenille 42 e ja muille 52 e. 
  
Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.4.2019 hepso.toi-
misto@gmail.com tai ti-to klo 16.00-20.00 puh. 0400 244 614. 
Maksu yhdistyksen tilille OP FI37 5723 0220 5409 70, viite 25250, viimeistään 
15.4.2019. Järjestämme retken yhdessä Helsingin Reumayhdistyksen kanssa. Ilmoit-
taudu ripeästi, sillä mukaan mahtuu 25 nopeinta. 
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VERTAISRISTEILY SINKUILLE 29 – 30.5.2019 

Psorilinja järjestää perinteisen ja toivotun vertaisristeilyn Tallinnaan yhteistyössä Helsin-

gin seudun Psoriasisyhdistyksen (Hepso) kanssa. Risteily on avoin kaikille psoriasista 

sairastaville sinkuille. Risteilylle voi ottaa kaverin mukaan. 

Risteily tarjoaa mahdollisuuden tutustua toisiin psoriasista sairastaviin. Ohjelmassa on 

Psoriasis ja hyvinvointi -asiantuntijaluento sekä tietoa psoriasisyhdistysten, Psorilinjan ja 

Psoriasisliiton palveluista. Lisäksi risteilyllä on mahdollisuus saada Psorilinjan sairaan-

hoitajan maksutonta neuvontaa. 

Risteilyn hinta 79 euroa/henkilö. Hinta sisältää asiantuntijaluennon, ohjelmaa, 22 h ristei-

lyn Silja Europalla, ruokailut laivalla (buffet päivällinen ja buffet aamiainen) sekä majoi-

tuksen B-luokan 2 hengen hytissä. Paikkoja on varattu 20 henkilölle. Paikat täytetään il-

moittautumisjärjestyksessä. 

Ohjelma: 

Keskiviikko 29.5.2019 

17.00 Kokoontuminen Länsiterminaali 1 Kohtauspaikalle 2. krs 

17.30 Kokoustila: Tervetuloa! Psorilinja ja Hepso esittäytyvät 

18.00 Psoriasis ja hyvinvointi, luennoitsijana Katriina Bildjuchkin, THL 

20.30 Päivällinen Grande buffet 

Vapaata ohjelmaa 

Torstai 30.5.2019 

7–10.00 Aamiainen Grande buffet 

8.00 Saapuminen Tallinnaan, mahdollisuus maihinnousuun 

12.30 Laiva lähtee Tallinnan satamasta 

16.00 Saapuminen Helsinkiin 

Sitovat ilmoittautumiset 12.4.2019 klo 15.00 mennessä Kristiina Rautiolle                     

kristiina.rautio@psori.fi, otsikkokenttään ”Vertaisristeily sinkuille” tai puhelimitse           

040 579 4254 ma–pe klo 9.00 – 15.00. 

Ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot: 

- Etu- ja sukunimi  - Syntymäaika muodossa ppkkvvvv 

- Kansallisuus jos muu kuin suomi - Mahdolliset ruoka-aineallergiat 

- Osoite   - Sähköposti 

 

Tervetuloa mukaan! 
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VALOLAMPPUJEN JA -KAMPOJEN VUOKRAUS 

 

Vuokrausta varten pitää olla ensimmäisellä kerralla ihotautilääkärin kirjoittama hoi-

tomääräys. Jatkossa riittää omalääkärin tms. lähete.   
  

Laitevuokrat:     UVB-laite      10 euroa/vko (ei jäsenille 20 euroa/vko) 

                          Valokampa    8 euroa/vko (ei jäsenille 16 euroa/vko)  
  

Jos olet käynyt valohoidossa sairaalassa tai lääkäriasemalla, voit hyvin lainata lampun 

kotiin. Kotivalohoitoa ei suositella ensimmäiseksi valohoidoksi.  
  

Vapaita lamppuja voit tiedustella sähköpostilla hepso.toimisto@gmail.com tai ti-to klo 

16.00- 20.00 numerosta 0400 244 614.  
  

VUOKRAUKSET JA LAINAUKSET TOIMISTON AUKIOLOAIKOINA:  

  

KESKIVIIKKOISIN 6.2.2019, 6.3.2019, 3.4.2019 JA 8.5.2019. 
  

PALAUTUKSET  KLO 17.00 - 18.00  

VUOKRAUKSET KLO 18.00 - 19.00 

 

Mikäli laitetta ei palauteta sovittuna aikana, perimme lainaajalta neljän viikon vuokran.  

 

 

 

 

 

 

KYSY PSORISTA – PSORILINJA 

Vaivaako psori? Psorilinja on maksuton neuvontapuhelin, jossa erikoissairaanhoitaja 
vastaa psoriasikseen liittyviin kysymyksiin.  

Soita p. 0800 557 767 ma klo 8–12 ja ti–ke klo 14–18. Voit soittaa nimettömänä.  

 

VERTAISTUKIHENKILÖ 

Vertaistukihenkilö on vapaaehtoinen, jolla on omakohtaista kokemusta psoriasiksesta ja 

saanut tehtäväänsä koulutuksen. Häntä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kun haluat jutella pso-

riasiksesta tai olet kiinnostunut vertaisryhmistä, ota yhteys yhdistyksen vertaistukihenki-

löön. Tällä hetkellä meillä kokoontuvat kerran kuukaudessa nais-, seka- ja äijäryhmät. 

Lisätietoja: 

Pasi Urjo pasi.urjo@gmail.com, puh. 050 343 9490 (Seka- ja Äijäryhmä) 

Eeva Hanström eeva.hanstrom@hotmail.com.  (Naisryhmä) 
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KIRKKONUMMI JA LÄHIYMPÄRISTÖ 
 

 

JÄSENILTA KIRKKONUMMELLA KE 13.3.2019 

Jäsenilta Kirkkonummen ja lähiympäristön Hepson jäsenille ja kaikille Psoriasisyhdistyk-

sen toiminnasta kiinnostuneille. Kerromme Hepson toiminnasta ja otamme mielellämme 

vastaan toiveita sekä ehdotuksia toiminnan kehittämisestä.  

Paikka: Kirkkonummen Palvelutalo, Rajakuja 3 A, 02400 Kirkkonummi 
Aika: ke 13.3.2019 klo 18.00 – 20.00 
Ilmoittautuminen: tarjoilun järjestämiseksi toivomme ilmoittautumista                

hepso.toimisto@gmail.com tai  040 827 7509. 

Ota läheisesi ja/tai kaverisi mukaan, ei tarvitse olla jäsen. Lisätietoja tilaisuudesta saat 

yllä mainituista yhteystiedoista. Tervetuloa rupattelemaan! 

 

VESIJUMPPA SIUNTION KYLPYLÄSSÄ 

Tietoa ajasta, kimppakyydistä, hinnasta, sarjalipuista ym. Pekka Fredrikssonilta puh. 
040 827 7509 tai hepso.toimisto@gmail.com. 
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