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Vastustamisyhdistyksen säätiö 
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Filha ry

Filha on keuhkoterveysjärjestö, 
jonka toiminta-alueina ovat 
keuhko sairauksien ja tuberkuloosin 
ehkäiseminen ja hoidon kehittäminen 
sekä tupakoimattomuuden ja 
allergiaterveyden edistäminen.

Filha on asiantuntijajärjestö, 
joka tukee ja kouluttaa keuhko- ja 
infektio sairauksien, erityisesti 
tuberkuloosin, parissa työskenteleviä 
ammattilaisia ja organisaatioita.

Filha on kansanterveysjärjestö, 
joka edistää väestön keuhkoterveyttä 
ja antaa tietoa sairastuneille.

Työtä keuhkoterveyden hyväksi 
jo yl i  sata vuotta!

Filha ry
Sibeliuksenkatu 11 A 1

00250 Helsinki 

Puhelin 044 566 9034 
Telefax 09 4546 210

Sähköposti: etunimi.sukunimi@filha.fi

Löydät meidät täältä:
www.filha.fi
Facebook

Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube

Filha – Finnish Lung Health Association

Kansainvälisen tuberkuloosi- ja keuhkosairaus-
unionin (The Union) perustajajäsen



YHDISTYKSEN TUBERKULOOSI
TOIMINTAA YLI 100 VUODEN AJALTA 

1907  perustettiin Tuberkuloosin 
Vastustamisyhdistys (TVY) sekä 
Keräystoimikunta Vähävaraisten 
Keuhkotautisten Hyväksi. 

1913  aloitettiin tuberkuloosihoitajattarien koulutus 
ja perustettiin tuberkuloosihoitopiirit.

1931  aloitettiin ylioppilaiden keuhkotarkastukset.
1936  avattiin Tampereelle hoitokoti tuberkuloosia 

sairastavien äitien vastasyntyneille lapsille.
1940  aloitettiin keuhkojen joukkokuvaukset 

pienoisröntgenillä, ja BCG-rokotukset ja 
  tuberkuloosilääkäreiden koulutus.
1987  tuberkuloosin vastustamistyö otettiin osaksi 

kansanterveystyötä.
1990  käynnistettiin useita kehittämis- ja 

koulutushankkeita Venäjällä ja 
  Baltian maissa.
2006  julkaistiin Valtakunnallinen 

Tuberkuloosiohjelma.
2014  avattiin monikielinen tuberkuloosi.fi-sivusto.

Tiesitkö, että Suomessa 
n 1930 joka tunti yksi henkilö kuoli tuberkuloosiin.
n 1970 todettiin yhä 5075 uutta 
 tuberkuloositapausta.
n Nykyisin tautiin sairastuu 
 vuosittain noin 250 ihmistä. 

AJANKOHTAISTA
n Allergiaohjelma
n Ahtauttaviin keuhkosairauksiin liittyvä 
 täydennyskoulutus ja kehittämistyö
n Irti nuuskasta -hanke varusmiehille
n Raskaus ilman tupakkaa -hanke
n Vertaistuella eroon tupakasta -hanke
n Keski-Aasian keuhkoterveyshanke
n Sisäilmahanke: koulutusta ammattilaisille
n Filha on mukana Yksi elämä -terveystalkoissa
n Tuberkuloosin lääketietokanta
n Tuberkuloosin verkkokurssit: oppiportti.fi
n Tuberkuloosin hoidon asiantuntijaryhmä
n Koulutukset ammattilaisille tuberkuloosin 
 tartunnanjäljityksestä
n Valtakunnallisen Tuberkuloosiohjelman päivitys 
 2020

FILHAN YDINTOIMINTAA

Ammattilaisten valtakunnalliset 
koulutuspäivät

Kansainvälinen ja kotimainen 
asiantuntijayhteistyö

Kansanterveystyö

Terveydenhuollon kehittämishankkeet 
ja täydennyskoulutukset

KOULUTUKSET
Aina uutta ja ajantasaista 
filha.fi/koulutuskalenteri

Tukea ja koulutusta ammattilaisille,
tietoa kansalaisille – filha.fi

Haluamme asiantuntijoina 
edistää kansanterveyttä ja 

keuhko sairauksien hoitoa sekä tukea 
terveyden huollon ammattilaisia 
työssään. Tavoitteenamme on väestön 
hyvä keuhkoterveys, nyt ja huomenna.

– Tuula Vasankari


