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HEPSON HALLITUS 

 
Puheenjohtaja      Pekka Fredriksson toimisto@hepso.fi  
Varapuheenjohtaja     Eeva Hanström  
Jäsenet      Pasi Urjo (sihteeri), Seija Viitasaari (rahastonhoitaja), Ulla-Maija El 

Assouli ja Jari Kauppila 
Varajäsenet                Sinikka Nurminen Päivi Hartikainen, Ida-Maria Nilsson-Ollandt ja  
                                   Natalie Hietanen 
 

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
Hyvät Hepsolaiset! 
  
Viime vuosi oli meille Hepsolaisille, kuten kaikille suomalaisille ennennäkemätön kaikkien 
näiden maailman mullistusten johdosta. Pääsimme pitkään jatkuneiden etätapaamisten pe-
rään järjestämään jo onneksemme yhteisiä livetapahtumia. Silti koronaa ei ole kokonaan se-
lätetty, se on jäänyt jokapäiväiseen elämäämme – toisille melko vaikeana. 
  
Toivottavasti iho- ja nivelpsroriaatikkojen asema, hoitopolut sekä psorin liitännäissairauksien 
diagnosointiin ja hoitotasapainoon liittyviin seikkoihin kiinnitetään riittävästi huomiota. On to-
della tärkeää, että kansallisia psoriaasin Käypä hoito -suosituksia tarkastellaan ja päivite-
tään vastaamaan pitkäaikaissairaiden potilaiden tarpeita. 
 
Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, mutta sote-järjestöt etsivät edelleen paik-
kaansa sekä toimintatapojen että -edellytysten osalta. Meille Hepson osalta tämä näyttäytyy 
uudenlaisena haasteena, sillä toimimme maantieteellisesti ja alueellisesti kymmenen kun-
nan ja kolmen eri hyvinvointialueen toimintapiirissä. Aika näyttää, miten sote-toiminta vakiin-
tuu ja yhtenäistyy. Omalta osaltaan Hepso jatkaa alueellaan toimintaansa psoriaatikkojen 
edunvalvojana ja aktiivisena osallistujana. Hepso on elinvoimainen yhdistys, joka jäse-
niensä tuella ja avulla osaa vaatia ja saada meille psoriaatikoille kuuluvaa hoitoa ja erilaisia 
tukitoimia. 
  
Tässä jäsentiedotteessa on Hepson toiminta-aikataulu keväälle 2023 
Jatkamme kevätkaudella tuttuun tapaan jäseniltojen, vertaistukiryhmien, vesiliikunnan ja 
kulttuurikuntoutustapahtumien merkeissä. Uutena toimintana pidämme kerran kuussa ”avoi-
met ovet” toimistollamme, jolloin jokainen jäsenemme on tervetullut juttelemaan ja kerto-
maan kuulumisia. Samalla voi tutustua valolamppuvuokraukseen ja hoitaa niihin liittyvät 
asiat. Paikalla on aina myös asiantuntevaa ja koulutettua vertaistukea. Pyrimme myös jatka-
maan vertaisryhmätoimintaa verkossa joko Hepson omana tai valtakunnallisella tasolla. 
  
Tapahtumissamme saat tutkittua tietoa, vertaistukea, iloa ja virkistystä, yleensä myös kahvia 
ja pullaa. Ilmoittaudu siis mieluiten kotisivuillamme www.hepso.fi tai sähköpos-
tilla toimisto@hepso.fi. Tapahtumatiedot ovat päivitettyinä kotisivuillamme ja Facebookissa. 
Jos olet muuttanut sähköpostiosoitettasi, ilmoitathan sen meille, jotta tiedonkulku on suju-
vaa. 
  
Kiitos Psoriasisliitolle ja kiitos Hepson hallitukselle yhteistyöstä ja -hengestä, joka on kanta-
nut pitkälle psoriasistiedon jakamisessa ja jäsenistömme tukemisessa. Ennen muuta kuiten-
kin kiitos jäsenillemme. Olemme kokeneet monia yhteisiä ilon hetkiä ja saaneet teiltä arvo-
kasta palautetta toiminnastamme, tästä on hyvä jatkaa. 
  
Kaikille jäsenillemme ja heidän läheisilleen toivon iloa, valoa ja terveyttä vuodelle 2023! 
 
Pekka Fredriksson 
Hepson puheenjohtaja 

mailto:toimisto@hepso.fi
http://www.hepso.fi/
mailto:toimisto@hepso.fi
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Hepson hallitusten jäsenten esittely 
Esittelyvuorossa hallituksen varajäsen Ida-Maria Nilsson-Ollandt. 
Haastattelijana varapuheenjohtaja Eeva Hanström. 
 
Miten tulit liittyneeksi yhdistykseen? 
Osallistuin hyvän olon jäseniltaan vähän yli vuosi sitten ja siitä se al-
koi. Kiinnostusta on ollut jo vuosia järjestötoimintaan, en vaan ollut löy-
tänyt oikeaa paikkaa ennen tätä. 
 
Mikä on toiminnassa parasta? 
Yhteisöllisyys, tuki ja monipuolinen ohjelma, kaikkea teatterista luen-
toihin ja jumppaan. Saa olla oma itsensä. Vertaistuki ja kokemusten 
jakaminen. 
 
Missä asioissa yhdistys voi tukea psoriaatikkoja? 
Jos on hyvä olo henkisesti, on helpompi elää minkä tahansa sairauden kanssa. Vertaistuki 
auttaa tässä ja kun tapaa muita ihmisiä, joilla on samat haasteet voi saada vinkkejä sairau-
den kotihoitoon tai mihin kannattaa olla yhteydessä jos kohtaa ongelmia. Saa myös tietoa 
esim. ajankohtaisista tutkimuksista, psoriliiton ohjelmasta ja eri kursseista.  
 
Mitä tykkäät puuhailla vapaa-ajalla? 
Suurimman osan vapaa-ajastani vietän koirieni kanssa. Molemmat ovat halinalleja, jotka 
viihtyvät metsälenkeillä ja veden äärellä. Teen myös mielelläni taidetta eri tekniikoilla.  
 
Millä konsteilla pärjäät, kun psori on aktiivinen tai itselläsi on hankala päivä. Mikä hel-
pottaa oloasi? 
Useimmiten omat lempirasvat, särkylääkkeet ja ystävät auttavat pahimpien kausien läpi. 
Nautin myös musiikista, joka rentouttaa. Stressinhallinta on tärkeää ja positiivisen asenne 
auttaa eteenpäin. 
 
Omat terkkusi jäsenille… 
Pysy positiivisena, vaikka välillä on hankalaa. Tule mukaan toimintaan ja vietä hauskoja, an-
toisia hetkiä muiden psoriaatikoiden kanssa. Yhdessä eteenpäin! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 

 
Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään yhdistyksen 
toimistolla Fredrikinkatu 27 A 1, Helsinki to 27.4.2023 klo 17.30–19.30. Kokouksessa käsitel-
lään ja päätetään sääntöjen 11§ asiat. 
 
Toivomme ilmoittautumista etukäteen kotisivuillamme www.hepso.fi tai sähköpostitse toi-
misto@hepso.fi. Esityslista ja muu kokousmateriaali on sähköisesti tilattavissa osoitteesta 
toimisto@hepso.fi maaliskuusta lähtien. 
 
 

http://www.hepso.fi/
mailto:toimisto@hepso.fi
mailto:toimisto@hepso.fi
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TOIMISTON AVOIMET OVET 

 
Tervetuloa toimistollemme tapaamaan Hepsolaisia, palauttamaan tai vuokraamaan valo-
hoitolaite (tarkista saatavuus etukäteen) tai vaikka vaan pistäytymään kahville ja juttele-
maan mukavia. Ovisummerissa A1 lukee Hepso. 
 
Avoimet ovet ovat alla mainittuina keskiviikkoina klo 15.00–19.00. 
 
Ke 25.1.2023, Ke 22.2.2023, Ke 5.4.2023 ja Ke 24.5.2023 
 

 
 
 

   
KEVÄÄN JÄSENILLAT  

 
Ke 1.2.2023 Jäsenilta, Aloe vera –ihonhoitotuotteiden esittely 

Paula Savolainen tulee esittelemään Aloe vera- tuotteita (Forever Living)  
  
Ke 1.3.2023 Jäsenilta, uusien jäsenten ilta    
  Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet kahville ja tutustumaan Hepson toi- 
                        mintaan.  
                           
Ma 17.4.2023 Jäsenilta, jalkojen hyvinvointi-ilta 
                       Plantaarifaskiitti, vaivaisenluu, vasaravarpaat ja erilaiset jalkaterän muut  
                       kiputilat ovat hyvin yleisiä. Fysioterapeutti Sanna Koli Kantapajalta kertoo 
                       miten voimme ennaltaehkäistä ja kuntouttaa jalkojemme hyvinvointia ja  
                       myös esittelee kenkiä ym. tuotteita.    
                      
Ke 10.5.2023 Jäsenilta, vertaistuki ilta 
 
Jäsenillat pidetään toimistollamme klo 17.30–19.00. Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittau-
tumista etukäteen kotisivuillamme www.hepso.fi. 
 

 
 
 

 
VERTAISRYHMÄT 

 
Vertaisryhmissä löytyy muutamia vapaita paikkoja. Ryhmät kokoontuvat toimistollamme 
Fredrikinkadulla kerran kuukaudessa.  
 
Ryhmiä vetävät vertaistukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, joilla on omakohtaista kokemusta 
psoriaasiksesta ja he ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.  
 
Kun haluat jutella psoriasiksesta tai olet kiinnostunut vertaisryhmistä, lähetä viestiä toi-
misto@hepso.fi. Tällä hetkellä meillä kokoontuu kaksi ryhmää. 
 

 
 
 

http://www.hepso.fi/
mailto:toimisto@hepso.fi
mailto:toimisto@hepso.fi
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ILMOITATHAN MEILLE SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI 

 
Ilmoitathan meille sähköpostiosoitteesi, mikäli et ole sitä jo tehnyt, lähettämällä 
sähköpostin osoitteeseen toimisto@hepso.fi. Muista myös ilmoittaa, jos sähkö-
postiosoitteesi muuttuu. 
 
Kohonneiden paino- ja postituskustannusten vuoksi siirrymme vuoden 2023 
alusta lähettämään Jäsentiedotteemme sähköpostitse jäsenille, joiden sähköposti 
meillä on tiedossa ja muille lähetämme sen vielä postitse. 
 
Kaikki tapahtumat, Jäsentiedotteet ja muut ilmoituksemme löydätte jatkossakin 
kotisivuiltamme www.hepso.fi. 
 

 

 
VALOLAMPPUJEN JA -KAMPOJEN VUOKRAUS 

 
Jos olet kyllästynyt juoksemaan valohoidossa, kokeile valohoitoa kotona. Voit vuokrata lam-
pun kotiisi ja samalla säästät aikaa ja rahaa. Tarvitset vuokraukseen lääkärin lähetteen. 
Kysy tietoa vapaista laitteista sähköpostitse toimisto@hepso.fi. Lisätietoja kotisivuiltamme: 
https://hepso.net/tukea-psoriin-sairastuneelle/ 
 

 

 
KIRKKONUMMI JA LÄHIYMPÄRISTÖ 

 
Kirkkonummen ja lähiympäristön jäsenilta ke 29.3.2023 klo 18.00 Kirkkonummen pääkir-
jasto Fyyrin kahvilan kabinetissa, Kirkkotori 1, 02400 Kirkkonummi.  
 
Toivomme tarjoilun vuoksi ilmoittautumista viimeistään 28.3.2023 kotisivuillamme 
www.hepso.fi, sähköpostilla toimisto@hepso.fi tai puh. 040 8277 509/Pekka.  
 
Kaikki psoriasiksesta ja psoriasisyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet olette tervetul-
leita. 
  

 
 

 
LOHJAN, KARKKILAN JA VIHDIN ALUE 

 
Vertaistukiryhmän tulevista kokoontumisista ilmoitamme Facebook- ja kotisivuillamme. 
 
Jäsenilta ke 15.3.2023 klo 18.00 tutustumisen, vertaistuen ja alueellisen tapahtuman 
suunnittelun merkeissä Lohjan ABC:llä, Hossanmäentie 1, 08350 Lohja. Ilmoittautumi-
nen kotisivuillamme www.hepso.fi tai sähköpostitse toimisto@hepso.fi viimeistään su 
12.3.2023. 
 
Kaikki psoriasiksesta ja psoriasisyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet olette tervetul-
leita. 
 

 
 

mailto:toimisto@hepso.fi
http://www.hepso.fi/
mailto:toimisto@hepso.fi
https://hepso.net/tukea-psoriin-sairastuneelle/
http://www.hepso.fi/
mailto:toimisto@hepso.fi
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METROPOLIAN TIISTAIN VESIJUMPAT 

 
Aika:    7.2-16.5.2023, 13 kertaa (ryhmiä ei ole 21.2.2023 ja 11.4.2023) 
Paikka:  Metropolia AMK, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki 
Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 7.2.2023 kotisivuillamme 
               www.hepso.fi  
Hinta:     Hepson jäsenet 70 € 
Maksu:   Yhdistyksen tilille OP FI37 5723 0220 5409 70, viite 33666, eräpäivä 
               7.2.2023 
 
Tiistaisin ryhmä 1 klo 13.00–13.45 ja ryhmä 2 klo 14.15–15.00. 
 

 
 
 
 
 

 
METROPOLIAN TORSTAIN VESIJUMPPA 

 
Aika:    9.2-11.5.2023, klo 18.30, 13 kertaa (ryhmää ei ole 23.2.2023) 
Paikka:  Metropolia AMK, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki 
Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 9.2.2023 kotisivuillamme 
               www.hepso.fi  
Hinta:     Hepson jäsenet 110 € 
Maksu:   Yhdistyksen tilille OP FI37 5723 0220 5409 70, viite 33666, eräpäivä  
                7.2.2023 
 

 
 
 
 
 

 
Seuraamalla yhdistyksemme Facebook-, In-
stagram- ja nettisivuja www.hepso.fi saat päi-
vitettyä ajantasaista tietoa toiminnastamme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hepso.fi/
http://www.hepso.fi/
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MIESFLUNSSA - KOMEDIA VAKAVISTA AIHEISTA 

 
Aika:    la 25.3.2023 klo 19.00–21.15 
Paikka:  Espoon kulttuurikeskus, Louhisali, Kulttuuriaukio 2, Tapiola 
Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 20.3.2023 kotisivuillamme 
               www.hepso.fi  
Hinta:     Hepson jäsenet 22 €, jäsenen mukana tulevat 22 € 
Maksu:   Yhdistyksen tilille OP FI37 5723 0220 5409 70, viite 26262, eräpäivä 
               20.3.2023. Mikäli maksat useamman lipun, niin jätä viitenumerokenttä tyhjäksi ja 
               laita viitenumero ja mukaan tulevien nimet teksti kenttään.  
               
Liput jaetaan teatterin aulassa 18.15–18.45. Lisätietoja esityspaikasta ja kulkuyhteyksistä 
Tapiolaan osoitteesta https://espoonteatteri.fi/nayttamot/louhisali/. 
 
Miesflunssa on kamala tauti. Se sisältää koko elämän kirjon. Useita "mitä?" kysymystä, use-
ampia "mitä hittoa?" kysymyksiä ja eniten "miten tässä nyt näin kävi?" kysymyksiä. 
 
Ilari Johansson ja Mika Räinä tarjoilevat stand upia ja teatteria sekoittaen lämpimästi, haus-
kasti ja kaikkia ihmisoletettuja ymmärtäen miehen "sairauskertomuksen" ja miesflunssan to-
dellisia syntysyitä. Miesflunssa haastaa katsojan päättämään, montako viivaa testitikkuun 
tulee. 
 

 
 
 
 

 

 
GREASE-MUSIKAALI 

 
Aika:    to 4.5.2023 klo 19.00–21.40      
Paikka:  Messukeskus, Amfi -teatteri, Messuaukio 1, 00520 Helsinki 
Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään su 26.2.2023 kotisivuillamme 
               www.hepso.fi 
Hinta:    Hepson jäsenet 39 € ja jäsenen mukana tulevat 39 €  
Maksu:  Yhdistyksen tilille OP FI37 5723 0220 5409 70, viite 44477, eräpäivä 
              26.2.2023. Mikäli maksat useamman lipun, niin jätä viitenumerokenttä tyhjäksi ja 
              laita viitenumero ja mukaan tulevien nimet teksti kenttään. 
               
Liput jaetaan teatterin aulassa klo 18.15–18.45. Lisätietoja esityksestä https://greasemusi-
kaali.fi/.  
 
Grease on vastustamaton sekoitus 1950-luvun popkulttuuria, teinimeininkejä, nuorta ro-
manssia, rock'n' rollia. Esitys on täynnä hyvää energiaa ja elämäniloa, mukaansatempaavia 
tansseja ja huikeaa musiikkia täynnä hittejä, kuten Summer Nights, Greased Lightning, Ho-
pelessly Devoted to You ja You're the One That I Want. 
 
Musikaalin ohjauksesta ja koreografiasta vastaavat Marco Bjurström ja Peter Pihlström. 
Suurshowssa hurmuri-Dannya tähdittää Mikael Saari ja Olivia Newton-Johnin unohtumatto-
maksi taikomana Sandyna loistaa vuoden 2022 tangokuningatar Heta Halonen. Muissa roo-
leissa nähdään mm. Jorma Uotinen ja Krisse Salminen. 
 

 

http://www.hepso.fi/
https://espoonteatteri.fi/nayttamot/louhisali/
http://www.hepso.fi/
https://greasemusikaali.fi/
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Hyvä Hepson jäsen! 

Olemme lähettäneet tämän uunituoreen Jäsentiedotteemme 1/2023 ilmoittamaasi sähkö-
postiosoitteeseen. Kiitämme, että olet auttanut meitä tekemään yhteydenpidostamme no-
peaa ja kustannustehokasta. 

Jäsentiedotteessa on kootusti toimintamme perusasiat kevätkaudelle: jäsenillat, vertaistuki-
ryhmät, vesiliikunta ja kulttuurikuntoutustapahtumat sekä uutena tapaamismahdollisuu-
tena "avoimet ovet" toimistollamme.  

Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät tästä jäsentiedotteesta ja kotisivuiltamme www.hepso.fi. 
Ilmoittautuminen tapahtumiimme käy kätevästi kotisivuillamme. 

Jos tiedoteliitteen avaamisessa on ongelmia, sen voi lukea kotisivuiltamme. Aina voit ottaa 
myös yhteyttä sähköpostitse toimisto@hepso.fi. 

Huomioithan kutsun yhdistyksen vuosikokoukseen ma 24.4.2023  vaikuttamaan ja  päättä-
mään meille psoriaatikoille tärkeistä asioista. 

Tervetuloa mukaan yhteisiin kohtaamisiin ja tapahtumiin. Iloa, valoa ja terveyttä vuodelle 
2023. 

Hepson Hallitus 

 

 
 
 

 
PIENI ELE -KERÄYS SU 2.4.2023 klo 9.00–20.00 

  
Hepso on mukana vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäi-
vänä sunnuntai 2.4.2023 Pieni ele -keräyksessä Espoossa.  
 
Olemme toimineet Espoossa kolmella eri koululla.  Äänes-
tyspaikat vahvistuvat meille tarkemmin vielä alkuvuoden ai-
kana. 
  
Keräystuotto jaetaan keräyksessä mukana olevien kotimaan vammais- ja terveysjärjestön 
kesken. Paikallisyhdistyksissä keräysvarojen avulla toimintaa jäsenten hyväksi.  
  
Tule mukaan vapaaehtoiseksi kerääjäksi ilmoittautumalla sähköpostilla toimisto@hepso.fi 
tai puh. 0400 244 614. 
  

 
 
HEPSO/Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry 
 
Fredrikinkatu 27 A 1, 00120 Helsinki 
toimisto@hepso.fi 
www.hepso.fi 
puh. 0400 244 614 

 
 HEPSO Helsingin seudun Psoriasisyhdistys 
 

 hepsopsori   
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