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Allergiaviikko® 21.-27.3.2022 

info@allergialohja.fi  045 2200 177 www.allergialohja.fi  



Tapahtumakalenteri kevät 2022 

 

TAMMIKUU  

ti 25.1.  ”Astma ja pakkanen” etätapaaminen 

HELMIKUU  

to 10.2. klo 18.00 Anafylaksiailta, valtakunnallinen verkkoluento  

ti 15.2. klo 13.00 Vertaistukiryhmä ”WentoLine”, tervetuloa uudet jäsenet! 

to 24.2. klo 18.00 Nummelan positiiviset - Menestyjien puisto/ etämeeting 

ma 28.2. klo 18.30 Harvinaistenpäivän jäsenillassa digineuvoja paikalla 

MAALISKUU   Allergiaviikko® 21.-27.3.2022 

ke 2.3. ja 30.3. klo 18.00 Nummelan positiiviset – Menestyjien puisto 

ti 15.3. klo 13.00 Vertaistukiryhmä ”WentoLine” – Pähkinäniemen lenkki 

ti 22.3. klo 17.00 Sääntömääräinen kevätkokous, Cafe Lauri 

la 26.3. klo 10–14 Avoin keskustelutilaisuus, kauppakeskus Lohi 

HUHTIKUU          ti 12.4. klo 17.00–18.00 ”Ristiallergiat”, verkkoluento. 

Asiantuntijana ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Tuula Petäys 

ti 12.4. ja to 28. 4 klo 18.00 Nummelan positiiviset – Menestyjien puisto 

ti 19.4. klo 13.00 Vertaistukiryhmä ”WentoLine” tapaaminen. 

su 24.4. klo 14.00 ”Yhdessä liikkeelle” hyvinvointirastit Karkkilassa 

TOUKOKUU  Astmatietoviikko 2.-8.5.2022 

ti 3.5. klo 18.00 Kansainvälinen astmapäivä, jäsentapahtuma Porlassa 

ti 3.5 ja 24.5 klo 18.00 Nummelan positiiviset - lapsiperheet 

la 14.5 klo 10.00 Unelmien liikuntapäivä. Luontoliikkujat Kokkokalliolla 

ELOKUU la 27.8. Suomen luonnonpäivä, Grilli-ilta 



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.  
ml.jusenius@gmail.com 
Tytti Suomalainen, vpj. 
MaireMalmstén, sihteeri/Nummela 
Tuula Petäys, ihotautien ja 
allergologian erikoislääkäri  
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 
 

   

  



Puheenjohtajan 
kevättervehdys  
 
Vertaistuki ja ajankohtainen tieto 
on kaikessa jaksamisessa tärke-
ää. Tieto siitä, ettei ole asian 
kanssa yksin ja että on toisia 
saman tai samantapaisten 
asioiden kanssa kamppailevia. 
Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja 
Astmayhdistyksessä voit saada 
molempia vertaistukea ja ajankoh-
taista tietoa. 
 
Korona on vaikuttanut siihen, että 
tärkeät ja kaivatut lähitapaamiset 
ovat olleet kovin vähäisiä. Ulkona 
tapahtuvaa tapahtumaa on ollut ja 
tulee olemaan samoin kuin virtu-
aalisia tapaamisia. Tähtäämme 
kuitenkin myös ihan oikeisiin 
kontakteihin. 
 
Tämä jäsentiedote on täynnä tie-
toa erilaisista tapahtumista ja jä-
senten perheineen käytettävissä 
olevista eduista. Olet aina terve-
tullut yhdistyksen sekä liiton jär-
jestämiin tapahtumiin. Olet terve-
tullut vaikuttamaan ja osallistu-
maan, tuomaan uusia ideoita ja 
uutta näkökulmaa. 
 
Nähdään tapahtumissa, nykäise 
hihasta, muista myös yhdistyksen 
neuvonta, fb -sivut ja fb -keskuste-
lu-ryhmä sekä verkkosivut 
www.allergialohja.fi. 
 
Hyvää kevättä 
Puheenjohtaja Maija-Liisa Jusenius 
 

 

 
 

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 2022 toimintaa 
 

”Astma ja pakkanen” 
Ti 25.1. klo 19.00 Tieto- ja 
keskusteluilta. Etätapaaminen 
 

Anafylaksiailta 
to 10.2. klo 18.00, verkkoluento 
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto  
 

 

 

Harvinaistenpäivän  

jäsentapaaminen 

 digineuvoja paikalla! 

 

ma 28.2. klo 18.30 

Punakanelissa 

Suurlohjankatu 21, Lohja 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.allergialohja.fi 

tytti.suomalainen@allergialohja.fi 
tai 045 2200 177. 

 

”Yhdessä liikkeelle” 
kuntosalikaverit - 
Karjalohjalla 

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

 

 

Yhdistyksen toimijoita 
tavattavissa 

 

la 26.3 klo 10–14 

Kauppakeskus Lohi  

2 kerros. ”nojatuolialue” 

 

Tervetuloa 
keskustelemaan! 

 

 

 

Kävelykaverit Lohjalla  

 

Kimppakävelyä jutustelutahtiin 
kunnon kohottamiseksi Lohjan 

keskustan alueella. 

Ilmoittaudu yhdistykseen. 

Yhdessä liikkeelle! 

 



Soita Allergia-, Iho- ja 
Astmaliiton allergia- ja 
astmaneuvontaan! 
 
 044 773 2052 
Ma 14–18 
To   8–12  
Kysymyksiin vastaa 
sairaanhoitaja. 
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

mailto:allergianeuvoja@allergia.fi


Kevätkokouskutsu 
 

Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja 
Astmayhdistyksen 

sääntömääräinen kevätkokous  
ti 22.3. klo: 17.00, Cafe Laurissa 

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Esityslista 
löytyy yhdistyksen verkkosivuilta. 
Ilmoittaudu kokoukseen 19.3 
mennessä info@allergialohja.fi 

tarjoilujen varaamiseksi. 
Osallistujille yliherkkäpaita. 

 
Ota yhteyttä yhdistykseen, jos 

sinulla on kysyttävää kokoukseen 
ja kokousjärjestelyihin liittyen.  

045 2200 177. Tervetuloa! 

 
 

Kansainvälinen 
astmapäivä 

 

ti 3.5. klo 18.00, tietoisku ja 
Tupperware kutsut Porlassa. 
Vapaa pääsy – ilmoittaudu 

yhdistykseen.

 

”Ristiallergiat”- verkkoluento, Teams. 

ti 12.4. klo 17.00–18.00  
Siitepölyallergian aiheuttamat ristiallergiset reaktiot ovat 

yleinen vihannesten, juuresten, hedelmien ja mausteiden 
syömiseen liittyvä vaiva. Suussa voi tuntua pistelyä, kasvojen ja kaulan 

iho saattaa kutista ja nielun sekä huulten limakalvot turvota. 
Oireet ovat ikäviä ja pelottavia, mutta ne eivät ole juuri koskaan vaaral-
lisia. Niitä hoidetaan samoilla lääkkeillä kuin siitepölyallergiankin oireita. 

Kyse ei ole varsinaisesti ruoka-allergiasta eikä se tavallisesti johda 
anafylaktiseen sokkiin. Suomalaisilla oireet liittyvät yleensä koivu-

allergiaan, koska se on tavallisin siitepölyallergia Suomessa. Heinä- ja 
pujoallergian aiheuttamat ristiallergiat ovat harvinaisempia. 

 

Asiantuntijana ihotautien ja allergologian  
erikoislääkäri Tuula Petäys 

 
Ennakkokysymyksiä voi lähettää info@allegialohja.fi 

Ilmoittaudu yhdistykseen, saat osallistumisohjeet. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

 

Yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. 



”Luontonautiskelijat”   

su 24.4. klo 14.00           

”Yhdessä liikkeelle” 

hyvinvointirastit Karkkilassa. 

Kimppakyydit Lohjalta klo 13.00 

Unelmien liikuntapäivä Vihdissä 
Kokkokalliolla lauantaina 14.5. 
Kimppakyydit Lohjalta klo 10.00. 

Tarjoa ja kysy kimppakyytiä! 

Ilmoittautuminen yhdistykseen. 

Liikunta on yksi tehokkaimmista 
keinoista edistää terveyttä. Oike-
anlainen liikunta myös tehostaa 
elimistön puolustusreaktioita. Lii-
kunnan 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 ys-
tävien kanssa! 

1. Liikunta on lääkettä  
2. Valitse itsellesi mieluinen laji 
3. Aloita kohtuuteholla 
4. Pidä avaavat lääkkeet mukana 
5. Ota huomioon ympäristö 
 

”Luontonautiskelijat” – 
Yhdessä liikkeelle retkiryhmä 
sopii kaikille terveysliikunnasta 
kiinnostuneille – koronakilojen 
karkoitukseen – Liity ryhmän 
jäseneksi!    

#yhdessäluonnollisesti 

Vertaistukea! 

Vertaistukea astmaatikoille.  

 Yhteydenotot yhdistyksen tai 
www.allergialohja.fi -sivujen "Ota 

yhteyttä" lomakkeen kautta.  

Yhdistyksen vertaistukija Marja on 
yhteydessä sinuun haluamallasi 

yhteydenotto tavalla. Puhelin 
soitto, tekstiviesti tai sähköposti." 

Ota rohkeasti yhteyttä. T. Marja  

 

Muistathan päivittää 
sähköpostiosoitteesi 

@ viestit perille! 

 

 

 

 

 

 

www.kampaamohagstrom.fi  

(019) 331 561 

 

 

 

               



 

Kurssikalenteri 2022 
 
Pikkulapsiaika allergioiden ja 
astman kanssa 13.–17.6. 
Atooppinen ihottuma 27.6–1.7. 
 
Anafylaksia-verkkokurssi 8.3.–4.4. 
Hyvinvointia eläkeikään 25.–27.3. 
Iho ja aurinko-verkkokurssi 5.–25.4. 
Atooppinen ihottuma 25.–29.4. 
Pihisee ja puhisee-kurssi 3.–30.5. 
Jäkälöitymisihosairautta sairastavat 
naiset 13.–15.5. Nuoret 10.–12.6. 
 

Tuettu loma harvinaisia 
ihosairauksia sairastaville 
aikuisille ja lasten perheille  

3.-8.7.2022 
Nuorisokeskus Piispala, 
Kannonkoski 

 
Tuettu loma allergia-, atopia- ja 
astmaperheille ja aikuisille  

31.7.-5.8.2022 
Kuortaneen Urheiluopisto 

 

Lisätiedot: www.allergia.fi 

 

 
 

”Nummelan positiiviset”  
 

Ryhmän tapaamiset 
WhatsAppissa. Yhteisiä 

ulkoiluhetkiä kevään aikana sään 
salliessa Menestyjien puistossa 

klo 18.00, to 24.2,  
ke 2.3 ja 30.3, ti 12.4 ja to 28. 4 

sekä ti 3.5 ja 24.5. 
 

Tule mukaan iloiseen 
joukkoomme hakemaan uusia 
kokemuksia ja vertaistukea! 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
jadete89@gmail.com.  

 
Ryhmän vetäjänä Laura 

 

Suomen luonnon päivä 
la 27.8. Grilli-ilta. 

 
Seuraa tiedotusta ja ilmoittaudu 

mukaan. Kimppakyydit.



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 

Koulutettu hieroja EAT, -5 % 

laura.oikarinen@hotmail.com       

045–26 27 313 

Kauneus ja Hyvinvointi Matilda, 

-10 % puh. 040 5115047 

www.lohjanmatilda.com  

Polar Health oy -15 % alennus 

suolahengityslaiteesta.                 

0500 210638. www.suolahuone.fi 

Synsam, silmälaseista -30 %. 

Mainitse asioinnin aluksi jäsenetu. 

Aurinkolasit -25% www.synsam.fi. 

Aitokaluste Oy, Aateli Sensitive 

sängyt ja Jazz Sensitive sohvat    

-20 %. www.aitokaluste.fi 

Kuntokauppa.fi, ilmainen toimi-

tus verkkokaupassa. Koodilla 

ALLERGIA. www.kuntokauppa.fi 

www.apteekkariverkkokauppa.fi

etua tuotteista, ei lääkkeistä, 

koodilla APTEEKKIETU22 -10 %.  

Dammenbergin suklaaherkut 

Tehtaanmyymälästä jäsenetu. 

www.dammenberg.fi 

Katso ystävällisesti lisätietoa 

eduista www.allergia.fi 

Kampaamo Marja -10 %           

No Nothing -tuotteista            

www.kampaamohagstrom.fi. 

Lohja Spa & Resort     

Kuntosalille 5 €/kerta. 

www.lohjaspa.fi 

Haikon kartano, alekoodi ”PRO-

MEMBER”. Koodi hoitovarauksiin 

yhdistyksestä. www.haikko.fi. 

VikingLine, alekoodit verkosta:                                

www.vikingline.fi/edut/allergia 

Myllymuksut -20 % Allergia-

tunnus-tuotteista ”AIA2022” 

www.myllymuksut.com 

www.treenaakotona.com, 

koodilla ”allergia12” saat 12 kk 

treenistä -35 %. 

Vuokramökki, Jerisjärvi. 

Tunturilappia parhaimmillaan! 

Hinnat alkaen 310 €/ 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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