
Allergia- ja Astmayhdistys 
Espoo ja Länsi-Uusimaa ry

TOIMISTO
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
allergiayhdistys@kolumbus.fi 
Puh. 09 803 9684
www.allergiayhdistys.fi
Toimisto avoinna ma–to 9.30–14.30
ja muulloin sopimuksen mukaan.
TOIMINNANJOHTAJA Iiris Huttunen 

HALLITUS VUONNA 2020
Puheenjohtaja Kaija Nyberg,
Soile Aurasaari, Marliina Mäkinen,
Juha K Humalajoki, Emilia Laasonen,
Kaarina Niemi, Anu Toija,
Paula Renfors-Sipari      

TILAISUUKSIIMME ILMOITTAUTUMISET
allergiayhdistys@kolumbus.fi tai 09 803 9684

Tilaisuuksiin sekä teattereihin on sitova 
ilmoittautuminen. Maksu tulee olla 
suoritettuna yhdistyksen tilille Nordea 
FI47 1583 3000 1117 13 tapahtuma-
kohtaisen viitteen kera eräpäivään 
mennessä. Näin varmistat paikkasi tapah-
tumassa. Yhdistyksellämme ei ole vakuu-
tusta sairaustapausten, tapaturmien tai 
varkauksien varalta. 

Noudatamme 25.5.2018 voimaan tullutta 
EU:n uutta tietosuoja-asetusta (GDPR). 
Tietosuojaseloste on yhdistyksen koti-
sivulla. Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta 
www.tietosuoja.fi. Keräämämme jäsen-
tiedot kohdistuvat tapahtumiin, joita järjes-
tämme. Säilytämme näitä tietoja yhden 
vuoden ajan tapahtuman jälkeen.

Hei,
yhdistyksemme lähestyy Teitä tänä syksynä 
joko sähköisesti tai kirjeellä. 

Toivottavasti olette voineet hyvin haas-
teellisen kevään ja kesän jälkeen. Olen koon-
nut tähän infoon yhdistyksemme ohjelmaa 
joka toivon mukaan voidaan myös toteuttaa. 

Kaikkiin tapahtumiin ilmoittaudutaan 
suoraan yhdistykseen: 
allergiayhdistys@kolumbus.fi tai 
puh. 09 803 9684, 050 522 6268, 
josta saatte maksutiedot ja viitenumerot 
maksullisiin tilaisuuksiin. 

Yhdistysinfon liitteenä on yhteistyökumppa-
neidemme mainoksia hyödyllistä tuotteista 
meille kaikille joita löytyy edulliseen jäse n-
hintaan myös yhdistyksestä. Nämä yritykset 
tukevat omalta osaltaan yhdistyksemme 
toimintaa, iso kiitos heille!

Muistattehan: 
Yhdessä olemme enemmän!

Pidetään itsestä ja läheisistä huolta, 

Iiris Huttunen
toiminnanjohtaja

jäsentiedote

www.allergiayhdistys.fi

ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYS ESPOO JA LÄNSI-UUSIMAA RY

2 |  2020
Mitä jos 
hengittäminen
tuntuisi 
helpommalta?

Aulis Kärkkäinen, 68, WellO2-keksijä

Yhden miehen taistelu hengitysongel-
mia vastaan johti vahvistavan höyry-
hengityksen keksimiseen. Keksintö on 
auttanut jo kymmeniä tuhansia hengit-
tämään paremmin.
Katso WellO2:n tarina: wello2.fi

WellO2 asiakaspalvelusta 
010 5837 966 tai wello2.fi

Vahvistava höyryhengitys



SYYSKUU

Aikuisten jumppa
Ke 9.9. klo 19–20, Olarin uimahalli,  
Yläportti 4 A–B, Espoo
Vuoroviikoin kuntosali/vesijumppa. 
Aloitus kuntosalilla. Hinta 85 €, 
11 kertaa 9.9.–25.11.2020.

Lempeä Hathajooga 
To 10.9. klo 18–19.30, Eestinkallion koulu, 
Viittakorpi 7, Espoo
Kaikille sopivaa lempeää hathajoogaa!
Hinta 85 €, 11 kertaa 10.9.–26.11.2020. 

IKIMETSÄ JOOGA 
Ke 16.9. klo 18–19.30, Kuusijärvi, 
Kuusijärventie 3, Vantaa
Tervetuloa Ikimetsän rentoutukseen, tavataan 
Cafe Kuusijärven edessä ja lähdetään siitä 
yhdessä liikkeelle ja kävelemme yhdessä 
 metsän sydämeen. Teemme helppoja mutta 
tehokkaita venytyksiä puiden ja isojen kivien 
avulla. Lopuksi rentoudumme kivillä.
Hinta 20 €/jäsen, muut 23 €.

ELOKUU

Luontoliikkujat retkipäivä
La 29.8. klo 12–16, Salmen ulkoilualue, 
Vihti, bussikuljetus (maksuton)
Elokuinen luonto kutsuu liikkumaan ja juhli-
maan Suomen luontoa. Kerää perheesi ja 
 ystäväsi mukaan ja lähde luontoon hakemaan 
hyvinvointia liikkuen.

Ohjelmaa syksylle 2020

LUONTOLIIKKUJAT-

RETKIPÄIVÄ 29.8.
 KLO 12-16
SALMI

allergia.fi/luontoliikkujat
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Kävelykierros Hietaniemen 
 hautausmaan vanhalla puolella 
To 24.9. klo 17.30–19.30,  
Hietaniemenkatu 20, Helsinki
VTM Mari Anthonin johdolla tutustutaan 
Hietaniemen  hautausmaan vanhaan puoleen 
ja pääkaupunkiseudun värikkääseen histo-
riaan. Kauniissa ja rauhallisessa ympäristössä 
kuullaan kiehtovia tarinoita ja uskomattomia 
elämäntarinoita. Hinta 15€, kesto 2 h.

IQAir HealthPro 150 -Ilmanpuhdistin 
nyt jäsenhintaan 989 € (1099 €)

Kampanjakoodilla: allergia150 

Tarjous on voimassa vain osoitteessa www.ilmanhaltija.fi 30.9.2020 saakka.

Jäsenyys kannattaa: saat paljon 
etuja ja mukavaa yhdessäoloa. 
Jäsenmaksu on 27 €/vuosi 
ja kattaa koko perheen.

LIITY JÄSENEKSI 
iloiseen joukkoomme! 

PÄIVITÄMME JÄSENTEMME 
YHTEYSTIETOJA 
Lähetämme ajankohtaisia tiedottei-
ta sähköpostiisi. Mikäli haluat postia 
yhdistykseltä sähköisesti, ilmoitat-
han sähköpostiosoitteesi meille: 
allergia yhdistys@kolumbus.fi, kiitos! 



LOKAKUU

AVOMUOTOINEN SOPEUTUMIS
VALMENNUSKURSSI  
astmaatikoille ja allergisille
Pääkaupunkiseudun allergia- ja astmayhdis-
tykset järjestivät syksyllä 2019 neljän illan 
avomuotoisen sopeutumisvalmennuskurssin 
astmaatikoille ja allergikoille. Kurssille osallis-
tuivat aikuiset, jotka halusivat lisätietoa 
 astman hoidosta ja tukea arjen haasteisiin. 
Kurssilla keskusteltiin innokkaasti mm. ast-
man lääkitykseen ja omahoitoon liittyvistä 
asioista lääkärin ja astmahoitajan kanssa. 
 Keväälle 2020 olimme järjestäneet uuden 
kurssin, jonka jouduimme perumaan korona-
tilanteen vuoksi. 
 Pyrimme järjestämään seuraavan sopeu-
tumisvalmennuskurssin lokakuussa neljänä 
keskiviikkoiltana 7.10., 14.10., 21.10. ja 28.10. 
klo 18–20 Allergiatalolla. Kurssin tarkemmat 
tiedot tulevat syksyllä verkkosivuillemme 
www. espoonallergia.fi  ja sähköiseen kuu-
kausikirjeeseemme, jonka jälkeen voit hakea 
mukaan täyttämällä hakulomakkeen www.
allergia.fi/jarjesto/kuntoutus/avokuntoutus
 
Yleisöluento: LAIHTUMINEN
Ti 20.10. klo 17.30, Tapiolan palvelukeskus, 
Länsituulentie 1
Hormoni- ja aineenvaihduntasairauksien 
 erikoislääkäri Pertti Mustajoki luennoi 
 aiheesta sydänpotilaan liikakilot. Milloin 
 kannattaa laihtua ja miten? Tilaisuuden järjes-
tää Espoon sydänyhdistys. Vapaa Pääsy!

MARRASKUU

TULEN TANGO
Ke 11.11. klo 19.00, Musiikkiteatteri 
Kapsäkki, Helsinki
ANGELIKA KLAS & KOTAJA QUINTET tarjoavat 
unohtumattoman konsertti-illan rakastetuim-
pien tangojen parissa! Liput 30 €, eläkeläiset 
ja työttömät 26 €.

VOI LUOJA (tuoksuton näytös)
Pe 20.11. klo 19.00, Espoon 
kaupunginteatteri
Jumala on ahdistuksen ja epäuskon vallassa, 
hän tarvitsee terapiaa. Psykoterapeuttina 
toimivan yksinhuoltajan elämä ei myöskään 
ole taivaallisen ihanaa. Ella on moderni, aka-
teemisesti koulutettu ihminen, joka ei usko 
Jumalaan. Jumalan on taas vaikea uskoa ihmi-
seen. Potilassuhde on siis perin haastava; 
 lopulta on hyvin epäselvää, kuka terapoi ja 
ketä. Esitys sinkoilee tämän hetken maailmas-
ta Raamatun tapahtumiin ja takaisin. Elämän 
peruskysymykset ovat olleet samat viimeiset 
6000 vuotta. Kumpi on sekopäisempi: Jumala 
vai ihminen? Saako tälle edes nauraa? 
 Martti Suosalon esittämä Jumala on 
väsynyt, masentunut, mielensä vähän väliä 
pahoittava valkoinen, keski-ikäinen mies. 
Sanna-Kaisa Palon esittämän psykotera-
peutti Ellan elämässä on pettymyksiä ja epä-
toivoa, mutta yksi asia on hänelle varmaa: 
mihinkään jumalaan hän ei usko; paitsi ehkä 
itseltään salaa.  Kevään suurmenestys, 
 varaa lippusi ajoissa! Liput 39 €.

JOULUKUU

Joulumatka Tallinnaan ja valokuvataidekeskus forografiskaan
La 12.12. klo 9.30, Viking Line XPRS

Tehokas Jonaspro
hengityssuojain

Jonaspro on uudenlainen
kasvoja myötäilevä
hengityssuojain.
Suojaimessa on vaihdettava suodatin, 
joka suodattaa tehokkaasti ilmassa 
olevia hiukkasia. 
Miellyttävä käyttää
sekä sisällä että
ulkona.

Suodatinluokka P2
Kysy omalta yhdistykseltäsi!

Valmistaja:
SUOMEN JONAS OY
Tel +358-9-724 3538  
E-mail: jonas@jonas.fi
www.jonas.fi
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JONASET
 
Hengitysilmanlämmitin 
suojaa kylmän sään
haitoilta ja tekee 
ulkona liikkumisen 
vaivattomaksi. 
Kylmä ilma
muuttuu helpoksi 
hengittää ja 
ulkoilusta voi 
nauttia myös 
pakkasella.

Pakkanen 
ei häiritse!

Valmistaja:
www.jonas.fi

Soveltuu erityisen hyvin astmaatikoille sekä                
keuhko- ja sydänpotilaille

Nyt yhdistyksellä
myynnissä!

Tuotteella          -sertifikaatti
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Terminaalissa jaamme maihinnousukortit. 
Laivalla meillä on käytössä 4 hyttiä, joissa voi 
säilyttää tavaroita ja levätä. Aloitamme yhtei-
sen  ohjelman kokoustilassa klo 11 jossa on 
tarjolla kahvia/teetä, hedelmiä ja patonki. 
Viking Line tarjoaa meille lasillisen kuohuvaa.
Laivan saavuttua Tallinnaan siirrymme bussiin 
joka vie meidät valokuvakeskus Fotografis-
kaan jossa on näyttely- ja tapahtuma-alue, 
kahvila, ravintola ja valokuvataidemyymälä.

VERTAISTUKI on samassa elämän-
tilanteessa olevan tukea toiselle. 
Yhdistyksellämme on monenlaista 
 vertaistoimintaa. Vertais ryhmiemme 
toiminta perustuu avoimuuteen, 
tasa-arvoisuuteen, osallistujien 
 keskinäiseen kunnioitukseen ja 
kokemustenjakamiseen.  Lisätietoa 
vertaistoiminnas tamme saat 09 803 9684 
ja allergiayhdistys@kolumbus.fi.

LISÄKSI SYKSYLLÄ ON OHJELMISTOSSA: 
Uusin James Bond -ennakkonäytös Espoon Finnkinossa sekä 
Hitler ja Blondi -teatteri esitys Kansallisteatterissa, 
näistä informoimme heti kun päivämäärät vahvistuvat.

Bussi lähtee takaisin satamaan klo 15.45. 
 Laiva lähtee kohti Helsinkiä klo 17.00 jossa 
meitä odottaa Buffet-pöytä ruokajuomineen.
Hinta: 89 €/jäsen, muut 99 € (hinta sisältää 
kaiken yllämainitun). Henkilökohtaiset 
 ilmoittautumiset yhdistykseen, tarvitsemme 
matkaa varten nimen ja syntymäajan. 
 Huomioittehan, että matkavakuutuksenne 
on voimassa. (Matka toteutuu kun lähtijöitä 
on vähintään 20.)


