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Tapahtumakalenteri SYKSY 2022 

ELOKUU     

La 27.8. Suomen luonnonpäivä – nuotionyyttärit 

Ti 23.8 Pähkinäniemen lenkki, syksyn vertaistapaamiset alkavat 

SYYSKUU  

Ti 6.9. ja 13.9 klo 10.00 Vertaisryhmä ”WentoLine” tapaamiset jatkuvat 

To 29.9. klo 17.00 ”Mummola”-ilta, Kalevankatu 7, Spr -yhteistyö 

LOKAKUU   

La 1.10. klo 10.00 Kirpeä karpaloretki, Vihtiin. 

Ti 4.10. klo 10.00 Kahvilatapaaminen Virkkalassa, ”WentoLine” 

Ti 11.10 klo 10.00 Pähkinäniemen lenkki 

To 13.10 klo 17.30 Ruoka-aineallergia-ilta Nummelassa 

Ke 19.10 klo 17.00 Verkkotietoisku siedätyshoidosta           

Ke 26.10 klo 17.30 Positiivinen lapsiperheiden tapaaminen Nummelassa 

MARRASKUU        7.–13.11.2021. Ihoviikko 

Ti 2.11. klo 17.00 Miksi sote uudistusta tarvitaan? Lohjan kirjasto 

To 10.11 klo 15.00 Käsityökerho Virkkalassa, yhteistyössä Lohjan SPR 

Ti 15.11. klo 18.00 Sääntömääräinen syyskokous, Cafe Lauri 

Pe 18.11. klo 19.00         Ihoviikon verkkoluento - käsi-ihottumat                        

Asiantuntijana ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Tuula Petäys 

1.11–30.11. Satumainen elämyskylpylävierailu, Lohja Spa & Resort 
 

JOULUKUU                                           ”Lohjan Yliherkät” 

La 3.12. klo 16.00 The Sound of Music -musikaali,     

Lohjan Teatterissa     

TAMMIKUU La 28.1. vuoden 2023 ensimmäinen jäsenilta  



Lohjan Seudun Allergia-,  
Iho- ja Astmayhdistys ry 
 

Toiminnanjohtaja 
Tytti Suomalainen 
 045 2200 177   
etunimi.sukunimi@allergialohja.fi                              
www.allergialohja.fi 
 

Vuoden 2022 hallitus:              
Maija-Liisa Jusenius, pj. 
Tytti Suomalainen, vpj. 
Maire Malmstén,sihteeri/Nummela 
Tuula Petäys, ihotautien ja 
allergologian erikoislääkäri 
Ritva Väisänen, vertaistoiminta 
Marja Keränen, varajäsen      
Talousasiat: Nummelan Tilitieto 
 
Tapaamiset sopimuksen mukaan.  
 

Yhdistyksen kotipaikka on Lohjan 
kaupunki ja sen toimialueena on 
Karkkilan, Lohjan, Siuntion ja 
Vihdin kunnat. 
Jäsentiedote 2 kertaa vuodessa. 
Painos 500kpl. Lohjan Kopio. 
Kannen kuva: Tytti Suomalainen 
 

Kiitos Lohjan Kopiolle. 
Kiitos kaikille yhteistyötahoille. 
 

Tietoa ja toimintaa vain 

27 euroa/vuosi. 
 

Voit tukea yhdistyksen 
toimintaa lahjoituksella OP                
FI96 5236 0420 2199 38. Kiitos! 
 

7.–13.11.2021. Ihoviikko 
 

Ihoilta, käsi-ihottumat – verkkoluento 
pe 18.11 klo 19.00–20.00, tilaisuus on avoin kaikille. 

 

Asiantuntijana ihotautien ja allergologian 
erikoislääkäri Tuula Petäys 

 
Käsi-ihottuma on yleinen vaiva; sitä sairastaa noin 10 % 

väestöstä. Heti ihottuman alettua on tärkeää pyrkiä 
poistamaan altistavat tekijät. 

 
Luennolla kuulet käsi-ihottumista ja niiden hoidosta. Voit lähettää 

ennakkokysymyksiä yhdistyksen s-postiin tai verkkosivujen ota yhteyttä 
lomakkeen kautta. 

 
 Ilmoittaudu yhdistykseen, saat osallistumisohjeet. Tervetuloa! 

Yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. 
 

www.allergialohja.fi      



Innolla kohti pimeneviä iltoja 

Olemme koonneet syksyyn monipuolista ohjelmaa palautteena saatujen 

toiveiden mukaisesti. Tallenna tärkeitä päivämääriä ja seuraa muutakin 

tiedotustamme. Muista tarvittaessa päivittää s-postiosoitteesi, niin saat 

tietoa tapahtumista myös syksyn aikana. 

Käsi-ihottuma on yleinen vaiva; sitä sairastaa noin 10 % väestöstä. Se on 

tavallisempi naisilla kuin miehillä. Käsi-ihottuma voi olla pelkästään käsien 

iholla ilmanevä vaiva, tai se voi olla osa muuta ihotautia kuten atooppista 

ihottumaa tai psoriasista. Käsi-ihottuma on yleensä pitkäaikainen vaiva: 

kolme kuukautta jatkuvaa ja toistuvaa oireilua pidetään kroonisena. Heti 

ihottuman alettua on tärkeää pyrkiä poistamaan altistavat tekijät, suojata 

käsien iho asianmukaisesti ja hoitaa oireita aktiivisesti. Käsi-ihottumista 

järjestetään verkkoluento marraskuussa. Ilmoittaudu niin saat linkin!  

Ruoka-allergia-illassa ”Me ja Martat” pidetään nyyttikestit, joissa jokainen 

voi esitellä omia erikoisruokavalioitaan ja vinkkejään arjen helpottamiseksi. 

Illan aikana seuraamme etälääkäriluennon ja etäasiantuntijoiden 

puheenvuoroja. Tilaisuudessa on paikalla yhdistyksen toimijoita sekä 

allergia- ja astmaneuvoja sh. Tytti Suomalainen ja Nummelan Martat. 

Keskustelu- ja kävelykaveriryhmä 

”WentoLine” 

Keskusteluryhmä astmaatikoille ja herkille. Ryhmä 

järjestää tapaamisia WhatsApp:ssa sekä kahvittelun ja 

kävelytapaamisten merkeissä. Tapaamisia sovitaan ryhmäläisten kesken.  

        Tervetuloa tutustumistapaamisiin!  

           Pähkinäniemen lenkki ti 6.9, ti 13.9. ti 11.10 klo 10.00.  
   Kahvilatapaaminen Virkkalassa ti 4.10. klo 10.00 
   Käsityökerho to 10.11. klo 15.00 
Pidetään huolta itsestä ja toisistamme. Vertaistuki voimaannuttaa! 

Lisätiedot ja ryhmän jäseneksi ilmoittautuminen   045 2200 177 tai info 

@ allergialohja.fi sekä verkossa www.allergialohja.fi. 

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan keskusteluun! 



Neuvonta 
 
Allergia-, iho- ja astmaneuvonta 
 044 773 2052 
ma klo 14–18, to klo 8–12  
Terveydenhoitaja (yamk) 
Katariina Ijäs,  
allergianeuvoja@allergia.fi 
 
Sosiaaliturvaneuvonta 
 045 114 4459 
Sosiaalityöntekijä Risto Heikkinen  
Yhteiskunnan tarjoamat tuet ja 
palvelut risto.heikkinen@allergia.fi 
 
Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja 
Astmayhdistyksen jäsenille 
maksuton allergia- ja 
astmaneuvonta  
 045 2200 177 
sh. Tytti Suomalainen 
etunimi.sukunimi@allergialohja.fi 
Jäsenillä on mahdollisuus sopia 
myös neuvontakotikäynti. 
 
Ihotautien ja allergologian 
erikoislääkäri Tuula 
Petäykselle, voit lähettää 
kysymyksiä verkkosivuillamme 
olevalla ota yhteyttä – 
lomakkeella. 
 
Tapahtumiin ilmoittautuminen:  
Tytti Suomalainen 
etunimi.sukunimi@allergialohja.fi 
tai  045 2200 177.  
Parhaiten tavoitat arkisin klo 16 
jälkeen ja viikonloppuisin. 
 
 

Helsingin allergia- ja 
astmayhdistyksen iho- ja 
kosmetiikkaneuvonta  
  040 834 8803. 
ma-to klo 10–15. Farmaseutti, 
kosmetologi Merike Laine 
kosmetiikka@allergiahelsinki.fi. 
Kosmetiikan Allergiaportaali 
www.kosmetiikka-allergia.fi 
 
Kemikaalineuvonta  
 041 448 6311 
ma-ke klo 10–14 
claudia.mariottini@allergia.fi 
 
Siitepöly- ja ympäristöneuvonta 
Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympä-
ristöinstituutin asiantuntijat. 
instituutti@allergia.fi 
 

Pirkanmaan allergia- ja astma-
yhdistys neuvoo valtakunnal-
lisesti ruoka-allergia asioissa, 
ma - to klo 10–14, 
kotitalousopettaja Ilona Mähönen  
  045 235 2861   

 

Erimenu.fi-palvelu 
 050 442 0880, 
Jonna Nurminen 
erimenu@kolumbus.fi 
www.erimenu.fi 
 
 

Yhdistys vuokraa jäsenilleen 
suolahengityslaitetta 
Tiedustelut: Maire Malmstén 

maire.malmsten@gmail.com



Syksyn 2022 toimintaa 
 

”Mummola”-ilta         

tervetuloa kaikki vauvasta vaariin! 

to 29.9 klo 17.00–19.00 

Kalevankatu 7, Lohja 

• Sukan kudontaa 
• Perusohje ja kantapää 

• Omat langat 
• Lapsille lautapelejä 
• Lapsille värityskuvia 

 

Iltaa on mahdollista viettää 

leppoisana ”mummola” -iltana, 

lisäksi yhdistyksen neuvoja on 

paikalla. 

Ilta järjestetään yhteistyössä 

Suomen Punaisen Ristin Lohjan 

Osaston kanssa.  

Ilmoittaudu yhdistykseen 

tarjoilujen vuoksi viim. 25.9.        

 045 2200 177 tai 

www.allergialohja.fi 

Luontonautiskelijoiden 

kirpeä karpaloretki 

la 1.10, lähtö Lohjalta klo 10.00 

Luontonautiskelijat suuntaavat 

kimppakyydein Vihtiin soiseen 

maastoon ensimmäisten yöpak-

kasien jälkeen. Tarvittaessa muu-

tamme retkipäivää. 

Kävelemme ja poimimme karpa-

loita luonnosta nauttien. Syömme 

omat eväät. Retkelle voit ottaa 

ystävän mukaan. 

# Yhdessä Luonnollisesti               

Voit halutessasi liittyä ”Yhdessä 

liikkeelle” – retkiryhmän jäseneksi. 

Ilmoittautuminen yhdistykseen  

 045 2200 177 tai 

www.allergialohja.f

Ruoka-allergiailta – ”Me ja Martat” 

Torstai, 13.10.2022 klo 17.30, Asematie 30, Nummela. Kunnantalo 

• Pienten lasten ”ruoka-allergiat” -verkkoluento, lasten allergologi  

• Ihanat synttärit allergialapselle, etävinkit tarjoaa ruoka-allergianeuvoja 

Ilona Mähönen, Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys 

• Tukea lapsiperheen arkeen, etäneuvot asiantuntija Taru Karonen, 

Marttojen Lapsiperheiden arjen tuki -toiminta 

Nyyttikestit, joissa jokainen voi esitellä omia erikoisruokavalioitaan ja 

vinkkejään arjen helpottamiseksi. Yhdistyksen toimijoita, allergia- ja 

astmaneuvoja sh. Tytti Suomalainen sekä Nummelan Martat.  



 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Allergian siedätyshoito 

ke 19.10. klo 17, verkkotietoisku 
 

Siedätyshoidolla pyritään kasvat-

tamaan elimistön sietokykyä aller-

giaa aiheuttavaa ainetta kohtaan. 

Siedätyshoitoa kannattaa harkita, 

kun oireenmukaisesta hoidosta 

huolimatta esiintyy toistuvasti oi-

reita, jotka tuntuvat hankalille. 

# pistossiedätys                            

# kielenalustablettisiedätys 

Verkkotapaamisessa yhdistyksen 

neuvoja sh. Tytti Suomalainen 

kertoo siedätyshoidon mahdolli-

suuksista ja toteutuksesta. 

Ilmoittautumalla  045 2200 177 

tai www.allergialohja.fi saat 

osallistumisohjeet. 

 

Syyskokouskutsu 

Ti 15.11. klo 18.00, Cafe Lauri  

Ilmoittautuminen tarjoilujen vuoksi 

10.11 mennessä yhdistykseen.  

 045 2200 177 tai allergialohja.fi 

Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Esityslista 

löytyy yhdistyksen verkkosivuilta, 

www.allergialohja.fi 

TERVETULOA VAIKUTTAMAAN!



  Positiivinen lapsiperheiden tapaaminen 
Tutustumistapaamiset Pajuniityn Menestyjien puistossa  

ke 26.10. ja ke 16.11. klo 17.30, Nummela 

Tervetuloa yhdistyksen lapsiperheiden WhatsApp ja 

toimintaryhmään. Tule tutustumaan, ideoimaan kanssamme 

ja jakamaan kokemuksia. Ryhmä on avoin kaikille toiminnastamme 

kiinnostuneille. Syksyllä tapaamisia on kahtena keskiviikkona. Niihin 

toivotaan ilmoittautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Lauralle 

jadete89@gmail.com. Voit ottaa myös yhteyttä yhdistykseen  045 2200 

177 tai www.allergialohja.fi 

Tervetuloa ryhmän vanhat jäsenet sekä uudet jäsenet! 

Ryhmän vetäjänä Laura

Kaksi yhden hinnalla tarjous jäsenperheillemme on voimassa koko 

marraskuun ajan jäsenkorttia näyttämällä. Huomaa myös etu uusittuun 

kuntosaliin, johon pääset edulliseen jäsenetuhintaan!  

Muistathan kännykkään ladattavan jäsenkortin. 



 

 

 

 

 

 

www.kampaamohagstrom.fi  

(019) 331 561 

 

 

 

 

 

Punaisen Ristin Lohjan 

Osaston käsityökerho 

Virkkalassa, Virkkalantie 12            
torstaina 10.11 klo:15.00–17.00  

Kerhon ohjaaja toivottaa yhdistyk-

semme jäsenet tervetulleiksi tu-

tustumiskäynnille käsityökerhoon. 

Voit ottaa mukaan omat sukkapui-

kot ja langat tai vain tulla paikalle. 

Terveisin Maija 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN! 

 

 

Pikkujoulua vietämme 

Lohjan teatterissa 

la 3.12. klo 16.00 

The Sound of Music on 

valloittava tarina elämänilosta, 

luottamuksen voittamisesta ja 

rakkauden voimasta keskellä 

koviakin aikoja. Tuo mennyt aika 

muistuttaa pelottavasti tätä päivää 

diktatuurin ja sodan uhan alla ja 

on siksikin yllättävän ajankoh-

tainen. Kesto noin 2 h 30 min 

Lippu yhdistyksen jäsenille 18 €, 

ei jäsenet 29.90 €, sisältäen 

väliaikatarjoilun, kahvi/tee ja 

sämpylä/porkkanaleivos. 

Ilmoittautuminen yhdistykseen   

 045 2200 177. 



Etsintäkuulutus 

Hei sinä, joka haluat toimia 

yhdistyksessä kaikkien allergisten, 

ihosairaiden ja astmaa 

sairastavien etujen edistäjänä, 

tule mukaan yhdistyksen 

aktiiviseksi toimijaksi! 

Tehtäviä löytyy pienistä ”pop up”-

tehtävistä isompiin tehtäviin.    

Uusi hallitus vuodelle 2023 

valitaan marraskuussa 

syyskokouksessa. Hallituksessa 

pääset vaikuttamaan! 

Voit kysellä lisätietoja 

yhdistyksestä tai ilmoittautua 

ehdokkaaksi! 

Jäsenedut 

Liikunta: Apuomenakortin tilalle on  

tulossa uutta, mutta siihen asti 

kaikki astmaa sairastavat jäse-

nemme, joilla on KELA -kortissa 

koodi 203 voivat kysyä alennusta 

uimahallin kassalla kelakorttia 

näyttämällä.  

Myydään: 

• Yliherkkäpaidat koot S-XXL, värit 

musta ja tummanvihreä 6 € kpl.  

• PEF-mittareita aikuisille 20 € ja 

lapsille 13 € 

 • Yliherkkä painatuksella 

tiskirättejä, toinen puoli 

sydänkuvio, 2 € /kpl, 3 €/2kpl. 

• Yliherkkä-rintanappeja 1 € /2kpl,  

Tuotteita voi kysellä tapahtumissa 

sekä Tytti Suomalaiselta 

etunimi.sukunimi@allergialohja.fi 

tai 045 2200 177. 

Yhdistyksemme tukee jäsen-

temme liikuntaa  

tarjoamalla mahdollisuuden ladata 

henkilökohtaiselle älykortille, kaksi 

kertaa vuodessa kymmenen 

uintikertaa hintaan 35 €. Älykortin 

hinta 6 € jää uimarin 

maksettavaksi. 

HUOM! Neidonkeitaan            

kuntosalietu uimareille: Uinti-

maksuun sisältyy kuntosalikäynti 

Neidonkeitaan kuntosalilla, sa-

malla käyntikerralla.  

Uintikausikortilla voit käydä aino-

astaan Neidonkeitaan kuntosalilla. 

Seuraa sivujamme 
www.allergialohja.fi 

fb Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja 
Astmayhdistys 

fb suljettu vertaisryhmä 
”Lohjan Yliherkät ” 

sekä jäsentoimintaa 
paikallislehden järjestöpalstalla.



Jäsenetuyritykset: 

Lohjan kopio, 019-324 637. 

Kopiot ja tulosteet -20 % 

Seisaketie 15. www.lohjankopio.fi 

Polar Health oy -15 % alennus 

suolahengityslaiteesta.                 

0500 210638. www.suolahuone.fi 

Koulutettu hieroja EAT, -5 % 

laura.oikarinen@hotmail.com       

045–26 27 313 

Kauneus ja Hyvinvointi Matilda, 

-10 % puh. 040 5115047 

www.lohjanmatilda.com  

Synsam, silmälaseista -30 %. 

Mainitse asioinnin aluksi jäsenetu. 

www.synsam.fi. 

Joutsen untuvapeitot -15 %  

norm. hintaisista. Koodi ”AIA22” 

www.joutsen.fi 

Kuntokauppa.fi, ilmainen 

toimitus verkkokupassa. Koodi 

”ALLERGIA” www.kuntokauppa.fi 

Treenaakotona.com -25 %/6kk 

59 € / 6kk. Koodi ”allergia6” 

www.treenaakotona.com  

Dammenbergin suklaaherkuista 

-10 % (koodi ALLRE22) 

www.dammenberg.fi 

Lohja Spa & Resort, Kaksi yhden 

hinnalla koko marraskuun ajan 

jäsenkorttia näyttämällä.                

Kampaamo Marja -10 %           

No Nothing -tuotteista            

www.kampaamohagstrom.fi. 

Lohja Spa & Resort, Kuntosalille 

7 €/kerta. Marraskuussa kylpylään 

2 yhden hinnalla. www.lohjaspa.fi 

Haikon kartano, ”PROMEMBER” 

Kysy koodi hoitovarauksiin 

yhdistyksestä. www.haikko.fi. 

VikingLine  -10-20%           

Alekoodit verkosta:                                 

www.vikingline.fi/edut/allergia 

A-lehdet, -50 % Kaikki A-lehtien 

lehdet. Koodi ”TILAALEHTI50”              

lehtitilaukset.a-lehdet.fi 

Myllymuksut -20 % Allergia-

tunnus-tuotteista ”AIA2022” 

www.myllymuksut.com 

Apteekkiverkkokauppa.fi -10 % 

”APTEEKKIETU22”, rajoitetut tuotteet. 

www.apteekkiverkkokauppa.fi 

Allergia- ja sisäilma-apu KY,      

-10 %, Myös ilmanpuhdistimien 

vuokrausta. www.allergia-apu.fi.             

Lisää jäsenetuja ja lisätietoja v: 

www.allergia.fi 

Allergia, Iho & Astma -lehti on 

myös jäsenetumme. Jäsenenä 

saat lehden kotiin neljä kertaa 

vuodessa.

mailto:laura.oikarinen@hotmail.com
http://www.lohjanmatilda.com/
http://www.dammenberg.fi/
http://www.allergia.fi/julkaisut/allergia-astma/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


