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Tapahtumakalenteri kevät 2021 

 

TAMMIKUU to 28.1.  ”Kutinabingo” Fb ” Lohjan yliherkät” -rooms.  

HELMIKUU  

to 11.2. klo 18.00 Suuri Anafylaksiailta, valtakunnallinen verkkoluento 

ma 15.2. klo 18.30 Terveyttä liikunnasta, verkkotietoilta. 

la 27.2. klo 10.00 ”Yhdessä liikkeelle” -tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet! 

MAALISKUU   Allergiaviikko® 22.–28.3.  

ma 1.3. klo 17.00 Yhdessä liikkeelle, kävelykaveri tapaaminen, Karjalohja 

ma 15.3 klo 18.00 Sääntömääräinen kevätkokous, verkossa 

ma 22 .3. klo 13.00 Vertaistukiryhmä WentoLine – Virkkala 

ke 24.3. klo 18.00 Suuri Astmailta, valtakunnallinen verkkoluento 

la 27.3 klo 10.00 ”Yhdessä liikkeelle” tapaaminen Mäntynummella 

ti 30.3. klo 18 ”Kutinailta”, verkkoluento – Asiantuntijana Tuula Petäys 

HUHTIKUU 

ma 12.4. klo 17.00 Kävelykaveri tapaaminen, Karjalohja 

su 18.4. klo 14.00 ”Yhdessä liikkeelle” hyvinvointirastit Mäntynummella   

ke 28.4. klo 13.00 Vertaistukiryhmä ”WentoLine”, Pähkinäniemen lenkki 

TOUKOKUU                  Kesällä juhlimme torilla 

ti 4.5. klo 17.00 Astmapäivä, kävelykaveri tapaaminen Karjalohjalla 

ke 5.5. klo 18.00 Ilmanlaadun seuranta Lohjalla, verkkoluento 

to 13.5 Unelmien liikuntapäivä. Luontoliikkujat retkiryhmä Karkalissa 

ELOKUU  

la 14.8. Valtakunnalliset luontoliikkujat retkipäivät, Poronpolku, Loppi               

la 21.8. Teijon kansallispuisto, Salo, kimppakyydit. 



Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja 
Astmayhdistys ry
 

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

Vuoden 2021 hallitus:             
Tytti Suomalainen, pj.  
Maija-Liisa Jusenius, vpj. 
ml.jusenius@gmail.com 
MaireMalmstén, sihteeri/Nummela 
Tuula Petäys, ihotautien ja 
allergologian erikoislääkäri/ talous  
Ritva Väisänen, vertaistoiminta       
Marja Keränen, varaj. / Karjalohja 

 

 
Tapaamiset sopimuksen mukaan.  
 

Yhdistyksen kotipaikka on Lohjan 
kaupunki ja sen toimialueena on 
Karkkilan, Lohjan, Siuntion ja 
Vihdin kunnat. 
Jäsentiedote 2 kertaa vuodessa. 
Paino 500kpl. Lohjan Kopio. 
 

Kiitos kaikille yhteistyötahoille. 
Kiitos Lohjan Kopiolle. 
 

Tietoa ja toimintaa vain 

27 euroa/vuosi. 
 

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

 Kävelykaveritoimintaa Karjalohjalle 
 

 Olen Marja Keränen, sairastuin vaikeahoitoiseen ast-
maan kuusi vuotta sitten, ja olen ollut siitä lähtien yhdis-
tyksen jäsenenä. Onnekseni nykyisessä asuin paikas-
sani Karjalohjalla (9v) on luonto lähellä ja puhdas ilma.  

 
Minulla on omakohtaista kokemusta "astmaatikon liikunta kunnon" eri 

vaiheista. Liikun itse päivittäin voinnin ja tilanteen mukaan jollain tapaa.  
Tulevasta emme kukaan tiedä, mutta minusta olisi mukavaa olla yhdis-

tyksen toiminnassa mukana ”liikuttajana”.  
 

Voisimme lähteä Karjalohjalla kimppakävelylle niin, että osallistujia voi 
olla tilanteen mukaan vaikka vain kaksi. Itselleni yksin liikkuminen on 

tuttua, mutta olisi hyvä, jos voisin rohkaista liikkumaan yhdessä vaikka 
sinua, joka arkailet syystä tai toisesta yksin luontopolulle lähtemistä.  

 
Yhdessä voisimme esitellä toisillemme lempireittejämme siten, että 

kävelyvauhti mukautetaan kulloiseenkin päivän kuntoon.  
Tervetuloa  ”Yhdessä liikkeelle” kävelykaveri -ryhmään! T. Marja 



Toiminnanjohtajan 
kevättervehdys 2021 
 
Yhdistys on olemassa jäseniään 
varten. Olemme miettineet miten 
toiminta jatkuu menneen korona-
vuoden jälkeen. Kevään tapah-
tumakalenteri on koottu korona 
huomioiden. Verkossa tapaamiset 
ovat turvallisia, mutta yhteydet 
tuottavat ajoittain haasteita, siksi 
käytämme etätapaamisissa erilai-
sia yhteyksiä, Teams, Fb, puhelin, 
WhatsApp, verkkosivut.  
 
Yhdessä liikkeelle on teemana 
koko kevään ajan. Turvavälit ja 
THL hygieniaohjeet huomioiden 
voimme tavata toisiamme ulkona 
liikkuen. Luontoliikunta tekee hy-
vää niin mielelle kuin keholle. Lii-
kunnan hyödyistä yhdistys tarjoaa 
tietoillan verkossa helmikuussa. 
Liittymällä ryhmiimme saat lisätie-
toa toiminnasta mm. kevään 
hyvinvointirasteista. 
 
Yhdistyksemme  teemoihin on ai-
na kuulunut iho ja jäsenenä on ol-
lut alusta alkaen atoopikkoja. Tä-
nä vuonna myös yhdistyksen ni-
meen on otettu IHO. Kevään lue-
ntoilta ”KUTINA” järjestetään ver-
kossa ja se on avoin kaikille.  Tul-
kaahan sankoin joukoin kuule-
maan ihotautien ja allergologian 
erikoislääkäri  Tuula Petäyksen 
asiantuntijaluentoa! 
 
Olet lämpimästi tervetullut! 
Terveisin, Tytti Suomalainen 
 

 

 
 

Vertaistukiryhmä 
”WentoLine” 

 

järjestää matalan kynnyksen 
tapaamisia kävelylenkkien 

merkeissä viikottain. 
 

Ilmoita halusi liittyä ryhmään ja 
yhteystietosi. Tapaaminen 

sovitaan WhatsApp viestein 
ryhmäläisten kesken. 

 
Ehdota rohkeasti 

tapaamisajankohtaa! Ryhmä 
kokoontuu joustavasti, kun 
vähintään kaksi henkilöä 
ilmoittautuu tapaamiseen. 

 

 
Voit ilmoittautua ryhmän jäseneksi 

info@allergialohja.fi,                  
045 2200 177 tai verkossa 

www.allergialohja.fi 
 

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule 
mukaan tapaamisiin!  

 
Kiinnostaisiko sinua toimiminen 

ryhmänvetäjänä esim, Karkkilassa 
tai Siuntiossa? Perustamme uusia 

ryhmiä kysynnän mukaan.  
 



Kevään 2021 toimintaa  
 

”Kutinabingo” 
To 28.1. klo 19.00 Fb ” Lohjan 
yliherkät” -rooms. Bingovoittoina 
rasvoja kuivan ihon hoitoon. 
 

Suuri Anafylaksiailta 
to 11.2. klo 18.00, verkkoluento 
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto  
 

 

Terveyttä liikunnasta 

ma 15.2. klo 18.30 
Verkkotietoilta, Fb ”Lohjan 
Yliherkät” -ryhmässä, rooms 

Liikunnalla on merkittävä rooli 
useiden sairauksien ennaltaeh-

käisyssä ja hoidossa sekä yleises-
ti kokonaisvaltaisen terveyden 

ylläpidossa. Säännöllinen liikunta 
ehkäisee lihomista ja auttaa 

painonhallinnassa. Yhdistyksen 
allergia- ja astmaneuvoja sh. Tytti 

Suomalainen ohjaa tieto- ja 
keskusteluillan. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
tytti.suomalainen@allergialohja.fi 

tai 045 2200 177. 

”Yhdessä liikkeelle” 
kävelykaverit - Karjalohja 

Liity ryhmään laittamalla viestiä 
yhdistyksen  045 2200 177 tai 
s-postiin tai www.allergialohja.fi. 
Ryhmän tapaamiset sopimuksen 
mukaan. Tervetuloa tutustumaan 
yhdistyksen toimintaan!  

 

”Yhdessä liikkeelle” 
kävelytapaamiset 

la 27.2. klo 10.00. ” Tervetuloa 
uudet ja vanhat jäsenet! 

la 27.3 klo 10.00. Tapaaminen 
Mäntynummella 

su 18.4. klo 14.00. hyvinvointi-
rastit Mäntynummella   

Liity ryhmään, saat lisätietoa 
tapaamisista, joita järjestetään 
myös pop up –periaatteella! 

Ilmoittautumiset ryhmän ohjaa-
jalle tekstiviestillä, 040 707 4598 
Iitu Gerlin tai liittymällä 
vertaistukiryhmä Kutinan 
jäseneksi verkko-sivuillamme 
www.allergialohja.fi. 

 

Suuri Astmailta 

ke 24.3. klo 18.00, verkkoluento 

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto 

Ilmanlaadun seuranta 
Lohjalla – verkkoluento 

ke 5.5 klo 18.00 

Luennoitsijana ympäristöpäällikkö 
Jarkko Koskela,  

Lohjan kaupungin 
ympäristönsuojelusta 

Ilmoittaudu yhdistykseen - seuraa 
tiedotusta, saat osallistumisohjeet. 

Kaikille avoin luento!  



Soita Allergia-, Iho- ja 
Astmaliiton allergia- ja 
astmaneuvontaan! 
 
 Puh. 09 4733 5520, ma klo 
14–18, to klo 8–12, pe 8-12. 
Numeroon vastaavat allergia- ja 
astma-asiantuntijat 
terveydenhuollon ammattilaiset 
Anne Vuorenmaa ja Kaisa Toikko. 
allergianeuvoja@allergia.fi 
 
Kysy sosiaaliturvasta 
 045 114 4459 
Erityisasiantuntija, sosiaalityön-
tekijä Risto Heikkinen vastaa 
kysymyksiin yhteiskunnan 
tarjoamista tuista ja palveluista 
risto.heikkinen@allergia.fi 
 
Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja 
Astmayhdistyksen jäsenille 
maksuton allergia- ja astma-
neuvonta  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 nettisivuillamme 
olevalla ota yhteyttä – 
lomakkeella. 
 
Ilmoittaudu tapahtumiin:       
Tytti Suomalainen 
etunimi.sukunimi@allergialohja.fi 
tai  045 2200 177 

Kosmetiikan Allergiaportaali 
www.kosmetiikka-allergia.fi 
 

Helsingin allergia- ja astma-
yhdistyksen iho- ja kosmetiik-
kaneuvonta palvelee valtakun-
nallisesti, ma - to klo 10–15. 
Farmaseutti, kosmetologi Merike 
Laine   040 834 8803. 
kosmetiikka@allergiahelsinki.fi 
 
Ruoka-allergia neuvonta 
Pirkanmaan allergia- ja astma-
yhdistys neuvoo valtakunnal-
lisesti, ma - to klo 10 - 14, 
dieettikokki, restonomi (AMK) 
Tuula Jokinen,   045 235 2861   
 

Erimenu.fi -palvelu 
p. 050 442 0880, 
Jonna Nurminen 
erimenu@kolumbus.fi 
www.erimenu.fi 
 
Siitepöly- ja ympäristöneuvonta 
instituutti@allergia.fi 
Siitepölyihin ja muuhun luontoon, 
elinympäristöömme ja allergiater-
veyteen liittyvissä kysymyksissä 
voi kääntyä Etelä-Karjalan 
Allergia- ja Ympäristöinstituutin 
asiantuntijoiden puoleen. 
 
Yhdistys vuokraa jäsenille 
suolahengityslaitetta 

Tiedustelut: 
maire.malmsten@gmail.com



Kevätkokouskutsu  
 

Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja Astmayhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään ma 15.3. klo: 18.00, Teams verkkokokouksena.         
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Allergiatalolla Paciuksenkatu 
19, Helsinki. Huomioimme turvavälit ja hygienian. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Esityslista löytyy 
yhdistyksen verkkosivuilta. Suosittelemme lämpimästi kaikille 
koronatilanteen vuoksi osallistumista verkkokokoukseen!  
Ilmoittaudu kokoukseen 12.3 mennessä tytti.suomalainen@allergialohja.fi 
niin saat sähköpostiisi liittymislinkin, jolla pääset osallistumaan.  
Ota yhteyttä yhdistykseen, jos sinulla on kysyttävää kokoukseen ja 
kokousjärjestelyihin liittyen.  045 2200 177. Tervetuloa! 
 
Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme. Muista #5valttia: 

1 ⃣   Jos saat oireita, mene testiin ja pysy muuten kotona 

2 ⃣   Pidä 1-2 metrin turvaväli 

3 ⃣   Pese kädet, yski hihaan 

4 ⃣   Käytä 😷, kun et voi pitää etäisyyttä 

5 ⃣   Lataa Koronavilkku 

 

ALLERGIAVIIKKO® 22.–28.3. 
 

”Kutinailta”- verkkoluento, Teams. 

ti 30.3. klo 18.00 – 19.00  
Asiantuntijana ihotautien ja allergologian  

erikoislääkäri Tuula Petäys 
 
 

# Mitä tarkoittaa kutina?  
# Mistä se johtuu?  

# Miten sitä voi helpottaa? 
# Kannattaako raapiminen? 
# Onko aina pakko rasvata? 

Luennolla saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin. 
Ilmoittaudu yhdistykseen, saat osallistumisohjeet. 

Tervetuloa! 
 

Yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. 



”Luontoliikkujat”  
Yhdessä liikkeelle -
retkiryhmä 

to 13.5 klo 11. Luontoliikkujat 
retkiryhmä viettää unelmien 
liikuntapäivää Karkalissa 

Tarjoa ja kysy kimppakyytiä! 

Liikunta on yksi tehokkaimmista 
keinoista edistää terveyttä ja yllä-
pitää toimintakykyä. Liikunnan 
avulla voidaan ehkäistä monien 
sairauksien syntymistä ja lievittää 
jo olemassa olevien sairauksien 
oireita. Oikeanlainen liikunta myös 
tehostaa elimistön 
puolustusreaktioita. 

Liikunnan puute on yhteydessä 
huonoon unen laatuun ja päiväai-
kaiseen väsymykseen. Säännölli-
sellä liikunnalla on suotuisia vai-
kutuksia myös stressin hallintaan, 
mielenterveyteen ja henkiseen 
hyvinvointiin.  

Retkiryhmän toimintaan voit 
osallistua myös ystävän tai 
ystävien kanssa! 

1. Liikunta on lääkettä  
2. Valitse itsellesi mieluinen laji 
3. Aloita kohtuuteholla 
4. Pidä avaavat lääkkeet mukana 
5. Ota huomioon ympäristö 
”Luontoliikkujat” – Yhdessä 
liikkeelle retkiryhmä – sopii kaikille 
terveysliikunnasta kiinnostuneille 
– koronakilojen karkoitukseen – 
Liity ryhmän jäseneksi!    

#yhdessäluonnollisesti 

Kesällä juhlimme! 

Yhdistyksen perustamisesta tuli 
kuluneeksi 15 vuotta keväällä 
2020. Juhlia emme päässeet 
järjestämään koronatilanteen 

vuoksi. Nyt toiveissa on, että ke-
säkuussa kokoonnumme Lohjan 
torilla. Ota yhteyttä, jos pääset 

osallistumaan tapahtuman järjes-
telyihin vapaaehtoisena! Seuraa 

ilmoittelua ja tule juhlimaan 
kanssamme! 

Muistathan päivittää 
sähköpostiosoitteesi 

@ viestit perille! 

 

 

 

 

 

 

www.kampaamohagstrom.fi  

(019) 331 561 

 

 

 

                  



Allergia-, iho- ja astmaliiton kuntoutus 2021 
 
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry järjestää Kuntoutuskurssit on tarkoitettu 
allergiaa, astmaa ja ihon sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen. 
Kurssit järjestetään Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen ja 
KELAn tuella. 
 

Lapsiperheiden kurssit 

Pelon kanssa eläminen             

9. - 11.4.2021, Espoo 

Ihon sairauksia sairastavat      

14. - 18.6, (Kela) Kangasala 

Koulutiellä allergioiden kanssa 

28.6. - 2.7.2021, Kangasala 

Pikkulapsiaika allergioiden 

kanssa 5. - 9.7.2021, Kangasala 

Nuorten kurssi                    
27. - 29.8.2021, Espoo 

Aikuisten verkkokurssit 

Liikkumisen iloa, 16.2. - 16.3.21 

Pihisee ja puhisee, 2.3. - 6.4.21 

Rentoutta ja stressinhallintaa 

7.4. - 4.5.2021 

Anafylaksia ja parisuhde        

4.5. - 1.6.2021 

Sujuva arki, 24.8. - 21.9.21 

Lisätiedot: 

www.allergia.fi 

Kotimaan kursseille haetaan 

sähköisen haun kautta: 

www.allergia.fi tai tulostettavalla 

hakulomakkeella. Täytä hakemuk-

sen kaikki kohdat huolellisesti. 

Hakemukseen ei tarvita liitteeksi 

lääkärintodistusta. Kurssit ovat 

osallistujille maksuttomia ja 

sisältävät täysihoidon. Majoitus on 

kahden hengen huoneissa tai 

perhehuoneissa. 

Muutokset kurssikalenteriin ovat 

mahdollisia. koronavirustilannetta 

seurataan jatkuvasti. 

Valtakunnalliset 

Luontoliikkujat -

retkipäivät 

la 14.8. Poronpolku, Loppi              

la 21.8. Teijon kansallispuisto, 

Salo. 

Osallistumme retkipäiviin 

kimppakyydein.  Pistä päivät 

kalenteriisi ja seuraa tiedotusta!  

Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja 

Astmayhdistys Ry         



Jäsenedut 

Liikunta: 

Kaikilla astmaa sairastavilla 

jäsenillämme on mahdollisuus 

hankkia Apuomenan etukortti. 

Kaikki astmaa sairastavat, joilla 

on KELA-kortissa koodi 203, 

voivat hankkia Apuomenasta 

etukortin. Apuomena ry myy 

erityisryhmille 5 euron hintaisia 

henkilökohtaisia etukortteja, 

joiden voimassaoloaika on 

kalenterivuoden loppuun. 

Neidonkeitaan sisäänpääsymaksu 

uimahalliin on etukortin haltijalle 

3,70€ (33€/10x) ja Neidonkeitaan 

2,80€ (25,50€/10x)sekä Tennarin 

kuntosalille 2,30€ (20,70€/10x). 

Käyntikertoja ei ole rajoitettu. 

Lisätiedot Apuomenasta Lohjalta 

tai www.apuomena.fi 

 

Myydään: 

• Yliherkkäpaidat koot S-XXL, värit 

musta ja tummanvihreä 10€ kpl.  

• Yliherkkä painatuksella 

tiskirättejä, toinen puoli 

sydänkuvio, jäsenille 2 € /kpl, 

3€/2kpl. 

• Yliherkkä-rintanappeja 1 € /2kpl, 

ei jäsenille 1 € /kpl.  

• PEF -mittareita aikuisille 20€ ja 

lapsille 13€ 

Tuotteita voi kysellä tapahtumissa 

sekä Tytti Suomalainen 

etunimi.sukunimi@allergialohja.fi 

ja  045 2200 177. 

 

Yhdistyksemme tukee myös 

allergisten jäsentemme 

liikuntaa tarjoamalla mah-

dollisuuden ladata henkilökohtai-

selle älykortille, kaksi kertaa vuo-

dessa kymmenen uintikertaa 

hintaan 35€. Älykortin hinta 6€ jää 

uimarin maksettavaksi. 

HUOM! Neidonkeitaan            

kuntosalietu uimareille: Uinti-

maksuun sisältyy kuntosalikäynti 

Neidonkeitaan kuntosalilla, sa-

malla käyntikerralla. Uintikausi-

kortilla voit käydä ainoastaan Nei-

donkeitaan 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% 040 5115047 

www.lohjanmatilda.com  

Kuntokauppa.fi, kuntoiluväli-

neistä -10 %, koodi ALLE10 

www.kuntokauppa.fi 

Vormu -10 %  mm. Uniquu tyynyt, 

peitteet. www.vormu.fi 

Synsam, silmälasit -30 %,  

aurinkolasit -25 %,ale-etuja ei voi 

yhdistää. www.synsam.fi.  

Holiday Club –kylpylähotellit     

-15 %, koodi ALLERGIA15. 

www.holidayclub.fi  

Dammenbergin suklaaherkuista 

-10 % www.dammenberg.fi 

Kultatähti.fi–verkkokauppa        

-20% www.kultatahti.fi, 

alennuskoodi: allergia2018 

Emme vastaa muutoksista. 

Kampaamo Marja -10 %           

No Nothing -tuotteista            

www.kampaamohagstrom.fi. 

Imatran kylpylässä, jäsenetu 

jopa - 30 % www.imatrankylpyla.fi 

Haikon kartano, koodi'MEMBER'. 

Hoitovaraukset, koodi ”ALLERGIA 

JÄSENETU” www.haikko.fi. 

VikingLine                                   

www.vikingline.fi/edut/allergia 

Helmivene, -20 % 

alpakanvillatuotteista              

www. helmivene.fi 

Tohvelisankari.fi, - 20% kaikista 

tuotteista, koodi 700420, 

www.tohvelisankari.fi 

Vuokramökki, Jerisjärvi. 

Tunturilappia parhaimmillaan! 

Hinnat alkaen 350 €/ viikko. 

www.allergia.fi 

Allergia- ja sisäilma-apu KY,      

-10 %, Myös ilmanpuhdistimien 

vuokrausta. www.allergia-apu.fi.             

Lisää jäsenetuja: 

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/
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