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KEVÄÄN 2020 TAPAHTUMAKALENTERI
TAMMIKUU

Ke 15.1. klo 19.00 Aikuisten jumpan kevätkausi alkaa, Olari
To 16.1. klo 18.00 Joogan kevätkausi alkaa, Eestinkallio
To 30.1. klo 17.00  Tähtitorninmäki, Observatorio, opastettu vierailu

HELMIKUU
Ke 26.2.  klo 17.30    Jäsenilta: Edunvalvonta, yhdistys Tapiola
La 29.2.  klo 14.00 Voi Luoja! Espoon Kaupunginteatteri

MAALISKUU • ALLERGIAVIIKKO VKO 13
Ti 17.3. klo 17.30  Luento: Pertti Mustajoki, laihtuminen, Tapiola
La 21.3. klo 19.00 Humiseva harju, Helsingin Kaupunginteatteri
Ti 24.3. klo 16.45  Allergiaviikon yleisöluento, Allergiatalo, Hki
Ke 25.3. klo 18.00 Kuntoutuskurssi alkaa, Allergiatalo, Hki
To 26.3. klo 17.30 Sääntömääräinen kevätkokous
Ti 31.3. klo 19.00 Don Giovanni Ooppera, Oopperatalo, Hki 
Ti 31.3. klo 17–19 Gudrun, vierailu Gudrunliikkeessä

HUHTIKUU
To 23.4. klo 19.00 Saikku, kiitos! OSA 3, Helsingin Kaupunginteatteri
La 25.4. klo 13.00 Hopeakorukurssi, Tapiola, Espoo
Ma 27.4. klo 14.45 Vierailu Eduskuntaan 

TOUKOKUU
To 7.5. klo 17.30 Opastettu kävelykierros Hietaniemen hautausmaalla, Hki
La 16.5. klo 9.00 Kevätristeily Tallinnaan, päiväristeily, Viking Line 

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.

LAHJOITUKSET 
TOIMINTAMME TUKEMISEEN
Mikäli haluat tukea yhdistyksemme 
toimintaa taloudellisesti, otamme 
mielellämme vastaan lahjoituksia. 
Pankkitili  FI47 1583 3000 1117 13

Allergia- ja astmayhdistys Espoo ja 
Länsi-Uusimaa ry:n jäsentiedote
Ilmestyy: kaksi kertaa vuodessa
Painos: 2 500 kpl
Toimitus: Iiris Huttunen
Kannen kuva: Jukka Ranta
Taitto: Vitale Ay | Paino: Grano Oy

Lämmin kiitos 
jäsentiedotteemme ilmoittajille!

Osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä 
pääkaupunkiseudun Allergia- ja astma-
yhdistysten kanssa ja Opintokeskus Siviksen tuella.

TILAISUUKSIIMME ILMOITTAUTUMISET: allergiayhdistys@kolumbus.fi tai 09 803 9684

Terve päivä Pohjolahan
Hengittäminen on itsestäänselvyys, automaattinen 
toiminto. Vuorokaudessa ihminen vetää ilmaa keuh-
koihinsa lähes 20 000 kertaa. Sisään vedettävän ilman 
määrä sekä hengityksen rytmi ja syvyys riippuvat 
 elimistön hapentarpeesta. 

Keuhkoja voi aina harjoittaa toimimaan mahdollisim-
man tehokkaasti, vaikka niiden toimintakyky on syystä 
tai toisesta huonontunut vaihtelevasti, pysyvästi tai 
etenevästi. Onneksi on mm. hyviä lääkkeitä jotka oikein 
käytettyinä antavat avun. Sen lisäksi on olemassa erilai-
sia itsehoitovälineitä joilla voidaan helpottaa oloa.

Meillä täällä Allergia-ja astmayhdistyksessä on myyn-
nissä tehokkaita ja näppäriä laitteita joilla voi treena 
hengityslihaksia ja helpottaa vointia kun on tukkoinen 
olo tai astman hoitotasapaino ei ole kohdillaan. 
 Myymme tuotteet aina edulliseen jäsenhintaan! 

Kevään 2020 ohjelmatarjonta löytyy lehtemme sivuilta 
ja itsehoitovälineiden tuotevalikoima sivulta 14. 
 Yhdistyksemme jäsenmaksu on 27 €/vuosi ja se tuo 
tullessaan monia hyviä etuja ohjelmatarjonnan lisäksi.

Kiitos kaikille jo toiminnassa mukanaoleville ja 
 lämpimästi tervetuloa uudet jäsenet mukaan 
iloiseen joukkoomme!

Ja muistathan – yhdessä olemme enemmän!

Iiris Huttunen
toiminnanjohtaja

Terve päivä Pohjolahan, 
Terve Suomehen 
 suvinen aika! 
Terve lämpimät lounatuulet, 
Lemmentuulet tuoksumaan, 
Veet sinertämähän, 
Maat vihertämähän, 
Taivahan auteret tanhuamaan! 
Paistaos armahin aurinko!

– Eino Leino

TULOSSA: VIERAILU PAULIGIN TEHTAALLE, 
mikäli arpaonni suosii tammikuussa järjestettävässä 
arvonnassa, ajankohta selviää tammikuussa. 
Tarkempia tietoja mahdollisesta vierailusta 
saat seuraamalla sähköpostia ja kotisivuja.

PÄIVITÄMME JÄSENTEMME YHTEYSTIETOJA. 
Lähetämme ajankohtaisia tiedotteita 
sähköpostiisi. Mikäli haluat postia yhdistykseltä 
sähköisesti, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi 
meille: allergia yhdistys@kolumbus.fi, kiitos! 

HUOM! POSTITAMME 
JÄSENILLEMME LIPUT 
MYÖS KOTIIN 1 EURON 
LISÄMAKSUSTA. ILMOITATHAN 
SIITÄ YHDISTYSSIHTEERILLE, 
JOTTA SAAMME LIPUT 
NOPEASTI VASTAANOTTAJALLE.

Muistathan käyttää hajusteita maltillisesti! 
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Erityisuimakortit
Astmaatikkona (Kela-kortissa koodi 
203) sinulla on mahdollisuus hank-
kia vuosikortti hintaan 35 € Espoon 
kaupungin uima halleista. Lisä-
tietoja www.espoo.fi/eritys liikunta. 
Tiedustelut 043 824 7350.

Kauniaisten uimahallin vuosi-
lippu 30 €. Otathan Kela-kortin 
mukaan vuosikorttia ostaessasi. 
Alle 10-vuotiaiden uimakorttiin 
myönnetään automaattisesti 
avustajatunnus, jolloin huoltaja 
pääsee lapsen mukana maksutta 
uimaan. Tiedustelut 050 411 6346.

Myös Kirkkonummen uima-
hallilta saat erityisuimakortin 
hintaan 66 €/vuosi.  
Tiedustelut 040 126 9412. 

Sauvakävely
Sauvakävelemään pääset Espoon 
ladun vetämissä ryhmissä. 
Katso oman alueesi sauva kävelijät 
osoitteesta www.espoon latu.fi.
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Aikuisten jumppa
Olarin uimahalli, Yläportti 4 A–B, 02210 Espoo. 
Keskiviikkoisin 15.1.–22.4.2020 (ei 19.2.) klo 19–20
Kuntosaliharjoittelua ja vesijumppaa. Aloitus kunto-
salilla. Saunamahdollisuus. 14 kertaa 85 €, kerta-
maksu 15 €. Ohjaajana fysioterapeutti Satu Koskela. 
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 
Espoon yhdistykseen 14.1. mennessä:
allergiayhdistys@kolumbus.fi tai 09 803 9684. 
Nordea FI 47 1583 3000 1117 13, viite 25302.

Lempeä hathajooga
Eestinkallion koulu, Viittakorpi 7, Espoo. 
Torstaisin 16.1.–23.4.2020 (ei 20.2.) klo 18–19.30
Tämä joogaharjoitus on kaikille sopivaa lempeää 
hathajoogaa. Harjoitus sisältää virittäytymisen, 
venyttelyn ja lämmittelyn, syventymisen teeman 
mukaiseen asanaharjoitukseen sekä lyhyen loppu-
rentoutumisen. 13 kertaa 85 €, kertamaksu 15 €. 
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 
Espoon yhdistykseen 15.1. mennessä: 
allergiayhdistys@kolumbus.fi tai 09 803 9684. 
Nordea FI47 1583 3000 1117 13 viite 25315.

LISÄTIETOJA  JA ILMOIT TAUTUMISET 
allergiayhdistys@kolumbus.fi tai 09 803 9684

Liikuntaa hyvän hengityksen tueksi ja virkistykseksi

Kevään tapahtumat • tammikuu 2020
HELSINGIN OBSERVATORIO 
TÄHTITORNINMÄELLÄ
To 30.1. klo 17.00–18.00,  
Kopernikuksentie 1, Hki

Kiehtova koko perheen opastus Helsingin 
observatorioon Tähtitorninmäelle. Opas-
kierroksella kurkataan tähtitieteen maail-
maan ja kuullaan vuonna 1834 valmistu-
neen Observatorion vaiheikkaasta histo-
riasta. Ryhmä pääsee oppaan johdolla 
myös vierailemaan vanhoissa tunnelmalli-
sissa havaintotorneissa ja näkemään plane-
taarioesityksen. Planetaariossa vietetyn 
pikakelatun pohjoisen tähtitaivaan ”yön” 
aikana opitaan tunnistamaan kuuluisimpia 
tähtikuvioita ja päästään näkemään, miten 
taivas liikkuu yön aikana. Opastuskierros 
kestää yhden tunnin. 

 Huomaattehan, että tornit ovat lämmittä-
mättömiä tiloja, ja planetaarioon kuljetaan ulko-
kautta. Vuonna 1834 valmistunut suojeltu raken-
nus on haasteellinen liikuntaesteisille. Observa-
torion vuokratilat ja pääkerroksen näyttelykerros 
ovat esteettömiä, mutta tornit ja planetaario eivät 
valitettavasti ole. 
 Kierroksen jälkeen kukin voi omatoimisesti 
tutustua Ajasta allakkaan -pienoisnäyttelyyn 
 kalenterin historiasta Suomessa. Observatorio  
on avoinna klo 20 saakka.
 Yhdistys maksaa opaskierroksen, mutta 
 jokainen maksaa sisäänpääsymaksun itse paikan 
päällä. Pääsymaksut: aikuiset 8 €, eläkeläiset, 
 opiskelijat, työttömät 6 €, 7–17v. 4 €, perhelippu 
(1–2 aikuista ja 1–4 lasta) 16 €.
 Ilmoittautuminen opastukseen: 
 neuvonta@allergiahelsinki.fi 27.1. mennessä. 
 Kierrokselle mahtuu max. 20 henkilöä.

 

TEHOKAS  JA  HELPPOKÄYTTÖINEN

SALTAIR  UV  SUOLATERAPIALAITE

Suolaterapian erityiset
vaikutukset ovat:
irrottaa limaa,

antibakteerinen,
estää tulehduksia

ja parantaa
hengitysteiden
vastustuskykyä.

Lisätietoja ja tilaukset: www.tuisa.fi     050 411 1965 / 050 465 2275

Hinta 179 €. 
Tyytyväisyystakuu!
Jos et ole tyytyväinen

laitteeseen, voit
palauttaa sen meille

veloituksetta.
Kaupan päälle suola

noin kahdeksi vuodeksi.
Laitteella on ilmainen
toimitus Suomessa. 

Paketti
pelkkää

hyvinvointia!
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Kevään tapahtumat • helmikuu 2020
VOI LUOJA! 
La 29.2. klo 14.00, Espoon Kaupungin
teatteri, Revontulentie 8, Tapiola
Jumala terapian tarpeessa! Martti 
 Suosalon esittämä Jumala on väsynyt, 
masentunut, mielensä vähän väliä 
pahoittava valkoinen, keski-ikäinen 
mies. Sanna-Kaisa Palon esittämän 
psykoterapeutti Ellan elämässä on petty-
myksiä ja epätoivoa, mutta yksi asia on 
hänelle varmaa: mihinkään jumalaan 
hän ei usko; paitsi ehkä itseltään salaa.  
 Israelilaisen näytelmäkirjailijan Anat 
 Govin (Oh my God) näytelmässä käsitel-
lään koko länsimäisen ihmisen alitajun-
ta. Näytelmä on myös häpeämätön, tör-
keä komedia ennakkoluuloista ja viha-
mielisistä väärin käsityksistä kahden yksi-
lön välillä. Onko  lopulta kysymys Juma-
lasta vai ihmisestä? 
 Hinta 39 €/lippu. Sitovat ilmoittau-
tumiset ja maksu Espoon yhdistyk-
seen 28.1.  mennessä. allergiayhdis-
tys@kolumbus.fi tai 09 803 9684. 
Nordea FI47 1583 3000 1117 13, 
viite 70768.

JÄSENILTA: EDUNVALVONTA
Ke 26.2. klo 17.30, yhdistys, 
Kauppamiehentie 6, Tapiola
Tarvitsetko tukea arjen pyörittämiseen? 
Tuleeko sairastaminen liian kalliiksi, 
 keneltä voi pyytää ja saada tukea? 
 Milloin kannattaa tehdä valitus päätök-
sestä? Illan asiantuntijana Allergia-, 
iho- ja astmaliiton erityisasiantuntija, 
sosiaalityöntekijä Risto Heikkinen. 
Tervetuloa keskustelemaan tärkeistä 
asioista. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu!
 Sitovat ilmoittautumiset 
21.2. mennessä allergiayhdistys@
kolumbus.fi tai 09 803 9684.

Kevään tapahtumat • maaliskuu 2020
YLEISÖLUENTO: LAIHTUMINEN
Ti 17.3. klo 17.30,  
Tapiolan palvelukeskus, Länsituulentie 1
Hormoni- ja aineenvaihduntasairauksien 
 erikoislääkäri Pertti Mustajoki luennoi ai-
heesta sydänpotilaan liikakilot. Milloin kan-
nattaa laihtua ja miten? Tilaisuuden järjestää 
Espoon Sydänyhdistys. Vapaa pääsy!

HUMISEVA HARJU
La 21.3. klo 19.00,  
Helsingin Kaupunginteatteri
Rakastit minua. Millä oikeudella jätit minut?
Humiseva harju kertoo villin Cathyn, ja per-
heeseen lapsena tuodun orpopoika Heath-
cliffin myrskyisästä suhteesta. Se on lapsuu-
desta aikuisuuteen kulkeva rakkaustarina 
ylpeydestä, luokkaeroista ja koston tuhoa-
vasta voimasta. Se on kolmiodraama ja 
 sisarustarina, kertomus ihmisistä jotka janoa-
vat vapautta maailmassa jossa vain harvoilla 
on mahdollisuus vapauteen.
 Humiseva harju (1847) on Emily Brontën 
alkuvoimainen mestariteos, joka jäi hänen 
ensimmäiseksi ja viimeiseksi romaanikseen. 
Ilmestyessään se sai ristiriitaisen vastaanoton 
ja epäiltiin, olisiko nainen koskaan voinut kir-
joittaa niin hurjia henkilöitä, raastavaa tarinaa 
ja todentuntuista maailmaa. Nykyään Humi-
sevaa harjua pidetään yhtenä länsimaisen 
kirjallisuuden merkittävimmistä teoksista, ja 
siitä on tehty lukuisia elokuvia ja näyttämö-
sovituksia. Väkevän naiskuvansa innoittama-
na sillä on myös vahva jalansija populaari-
kulttuurissa. 
 Hinta 45 €/lippu. Sitovat ilmoittautumi-
set ja maksu Espoon yhdistykseen 20.2. 
mennessä. allergiayhdistys@kolumbus.fi 
tai 09 803 9684. Maksu tilille Nordea FI 47 
1583 3000 1117 13, viite 70784.

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

Jonas 60-90indd.indd   1 18.10.2018   18.30

VERTAISTUKEA
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.

ALLERGIAVIIKKO 23.3.–29.3.

YLEISÖLUENTO:  
Siitepölyallergiat ja niiden hoito
Ti 24.3. klo 16.45–20.00, Allergiatalo, 
Paciuksenkatu 19, Helsinki
Tervetuloa Allergiaviikon luentoiltaan aihees-
ta ”Siitepöly- ja ristikkäisallergiat”. Illan aikana 
allergiatalon aulassa on tapahtumatori, jossa 
pääset tutustumaan tuotteisiin. Sinulla on 
mahdollisuus päästä tutustumaan allergia-
taloon klo 16.45 alkaen. Luennoilla kuulemme 
ensin lääkäriluennon siitepölyallergian hoi-
dosta ja uusista tuulista sekä asiantuntija 
Anne Vuorenmaan luennon ristikkäisaller-
gioista. Vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa!

Sääntömääräinen kevätkokous
To 26.3. klo 17.30, toimisto, 
Kauppamiehentie 6, Tapiola
Käsittelemme sääntömääräiset asiat.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

Kuvassa Oona Airola, takana Markku Haussila, 
Markus Järvenpää – Kuva © Robert Seger
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W. A. MOZARTIN OOPPERA  
DON GIOVANNI
Ti 31.3. klo 19.00,  
Suomen Kansallisooppera ja baletti
Lähde mukaan viettelevään oopperaan, 
johon lankeaa jokainen. Kyltymättömälle 
Don Giovannille kelpaavat kaikki, sekä Elvira 
että hänen palvelijattarensa ja maalaishäiden 
morsian. Kun Don Giovanni tappaa yhden 
uhrinsa isän, alkaa tapahtumasarja, joka 
vie viettelijän vääjäämättä kohti julmaa 
kohta loaan. 

 W. A. Mozartin Don Giovanni on yksi 
 maailman mestarillisimmista oopperoista. 
Ajattomasti helmeilevä musiikki ja hersyvät 
teemat nähdään nyt uutena tulkintana, jonka 
ohjaa teatterimaailmasta tuttu Jussi Nikkilä. 
Luvassa on karnevalistista iloa, himoa ja huu-
moria. Suosittelemme esitystä yli 12-vuotiaille. 
 Tiedustelut, maksut ja sitovat ilmoit-
tautumiset 28.2. mennessä vantaan-
allergiayhdistys@gmail.com tai 050 344 
5636. Ryhmäliput 75 €/hlö (norm. 79 €), 
maksu Vantaan yhdistyksen tilille Aktia 
FI12 4055 0012 4949 08, viite 4802

Kosmetiikan Allergiaportaali on nyt maksuton!  

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen yllä-
pitämä Kosmetiikan Allergiaportaali on muut-
tunut maksuttomaksi marraskuussa, mikä 
mahdollistaa portaalin käytön kaikille kosme-
tiikka-allergisille ja tuoksuyliherkille. Toiveita 
maksuttomuudesta on tullut vuosien saatossa 
sekä kuluttajilta, terveydenhuollolta että kos-
metiikkayrityksiltä. Vuoden 2019 aikana teh-
dyn portaalin uudistuksen myötä pystyimme 
syksyllä toteuttamaan tämän toiveen, mikä 
onkin saanut hyvin positiivisen vastaanoton 
käyttäjien keskuudessa, kertoo Merike Laine 
Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksestä.
 Kosmetiikan Allergiaportaalista kosme-
tiikka-allergiset voivat tilata tuotelistauksia 
allergioittensa suhteen sopivista kosmetiikka- 
ja hygieniatuotteista. Listauksia varten 
 Allergiaportaaliin tehdään oma allergiaprofiili 
epikutaanitestitulosten pohjalta, jonka jälkeen 
ohjelma laatii listan tuotteista, jotka eivät si-
sällä aineita, joille allergiatesteissä on todettua 
allergia. Ohjelma huomioi myös ristiinreagoi-
vat aineosat. Tuotelistauksia voi tehdä esimer-
kiksi sarjakohtaisesti, ostopaikan mukaisesti, 
tai valitsemalla laajan listauksen, johon on 
kerätty monipuolisesti erilaisia tuotteita eri 
ostopaikoista, kuten apteekeista, tavara-
taloista ja marketeista.  
 Allergiaportaalissa on allergisten lisäksi 
huomioitu myös tuoksuyliherkät ja heille 
 löytyy oma erillinen tuoksuttomien tuotteiden 
listaus. Tämän listauksen tekoon ei tar vitse olla 

epikutaanitestejä tehtynä, koska tuoksuyli-
herkkyyttä ei voida testata allergia testeillä. 
 Allergiaportaalissa on tuhansien kosme-
tiikka- ja hygieniatuotteiden ainesosaluette-
lot, jotka yhteistyökumppanimme ovat anta-
neet allergisten hyväksi. Kosmetiikka- ja 
 hygieniatuotteiden lisäksi Allergiaportaalista 
löytyy lisäksi myös pyykinpesu- ja huuhtelu-
aineita sekä kodin puhdistusaineita. 
 Allergiaportaalista löytyy lisäksi asian-
tuntijatietoa kosmetiikka-allergioista ja kos-
metiikkalainsäädännöstä sekä ajankohtaisia 
kosmetiikkaan liittyviä asioita, joita kannattaa 
käydä lukemassa, vaikka kosmetiikka-aller-
gioita ei olisikaan todettu.  
 Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä 
on myös valtakunnallinen maksuton iho- ja 
kosmetiikkaneuvonta, josta voit kysyä tietoa 
kosmetiikka-allergioista ja ihonhoidosta.  
Iho- ja kosmetiikka neuvontaan voit olla 
yhteydessä sähkö postitse, 
kosmetiikka@allergiahelsinki.fi, 
tai soittamalla numeroon 
040 834 8803 
(ma–to klo 10–15). 

”Kosmetiikan 
Allergiaportaali on 
luotettava suomalainen 
verkkopalvelu”

www.kosmetiikka-allergia.fi

 

 

Tule tekemään lähempää tuttavuutta KEVÄÄN uutuuksien kanssa. 
Kaikki kuviolliset kesävaatteet, pirskahtelevan ihanat ekopuuvillaiset 
ja pellavaiset uutuudet ovat nyt saapuneet myymäläämme. 
Gudrunin ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta auttaa sinua 
löytämään itsellesi toimivan asukokonaisuuden tai päivittämään 
tulevien seikkailujesi uuden matkapuvuston toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Illan aikana on mahdollisuus kuulla lisää tarinaa 
malliston materiaaleista ja lähettää terveisiä Gudrunille. 
Lisäksi luvassa on pientä naposteltavaa ja juhlajuomaa.

Ennakkoon ilmoittautuneet saavat illan aikana tehdyistä ostoksista 
10 % alennuksen ja ihanan kangaskassin kaupan päälle.

Tervetuloa värikkäille ostoksille,
toivottaa myymälän henkilökunta

Ilmoittautuminen 23.3. mennessä 
neuvonta@allergiahelsinki.fi tai p. 044 047 7054.

Sinut on kutsuttu 
vastaanottamaan 
kevät Gudrun Sjödénin 
myymälään Helsingissä, 
Erottajankatu 19

tiistaina 31.3.2020 
kello 17.00–19.00

9
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SAIKKUA, KIITOS! OSA 3 
To 23.4. klo 19.00, studio Pasila,  
Ratamestarinkatu 5, 00520 Helsinki
Suositut lääkärihupailut Saikkua, kiitos! ja Lisää saik-
kua, kiitos! saavat jatkoa. Mikko Kivisen, Ville Keski-
län ja Kalle Pylvänäisen käsikirjoittama, esittämä ja 
yhdessä Otto Kanervan kanssa ohjaama uutuus am-
mentaa edeltäjiensä tapaan hurttia sketsihuumoria 
terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden 
 arkisista kohtaamisista lääkärin vastaanotolla. 
Esitystä täydentävät maailmaa valloittavan stand up 
-koomikon Ismo Leikolan kirjoittamat uudet laulut. 
 Liput 34 €. Sitovat ilmoittautumiset ja 
maksu Espoon yhdistykseen 19.3. mennessä 
allergia yhdistys@kolumbus.fi tai 09 803 9684. 
Nordea FI47 1583 3000 1117 13, viite 25331.

KORUKURSSI 
La 25.4. klo13.00, Allergiayhdistyksen toimisto, 
Kauppamiehentie 6, Tapiola
Tee itse oma lusikkakoru hopealusikasta! Kurssi kes-
tää n. 3 tuntia. Lusikkakorukurssilla vanhat lusikat 
muuttuvat korva-, ranne-, kaula- ja rintakoruiksi. 
 Tampereella kursseja pitävän korutaiteilijan Susanna 
Nurmisen mukaan ensikertalainenkin saa helposti 
aikaan kauniin korun. Kokemusta korujen tekemisestä 
ei tarvitse olla etukäteen. Opettajamme Susanna 
Nurminen on esivalmistellut työstettävät materiaalit. 
Vaihtoehtoina voit tehdä: Lusikanvarsi rannekoru 
(taivutettu ja kiillotettu tai mattakäsitelty) tai lusikan-
pesä tai varsi kaulakoru (pintakäsittelemätön). 
Materiaalina hopea. Pintakäsitelty lusikanvarsi 
 rannekoruun 49,00 €. Pintakäsittelemätön 
 lusikanpesä tai varsi kaulakoruun 45,00 €. 
 Käyttämänsä helmet, lukot ym. jokainen maksaa 
itse valmistamansa korun mukaan, joten varaathan 
käteistä mukaan. Hinnat vaihtelevat muutamasta 
eurosta muutamaan kymppiin. 
 Sitovat ilmoittautumiset ja maksu  Espoon 
yhdistykseen 8.4. mennessä allergiayhdistys@
kolumbus.fi tai 09 803 9684. Nordea FI47 1583 
3000 1117 13, viite 70771. (Kurssi toteutuu kun on 
vähintään 8 osallistujaa, maksimi osallistujamäärä 15)

Kevään tapahtumat • huhtikuu 2020
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VIERAILU EDUSKUNTAAN 
Ma 27.4. klo 14.45, kokoontuminen 
klo 14.30 Eduskuntatalon 
Bportaan edessä
Vierailu kestää noin tunnin. Turva-
tarkastukseen varataan vierailun 
alusta ensimmäiset 15 minuuttia, 
jolloin opastettu kierros kestää noin 
45 minuuttia. Vierasryhmien sisään-
käynti Eduskuntataloon tapahtuu 
B-sisäänkäynnin kautta, joka on pää-
portaiden pohjoispuolella, Kansallis-
museon puolella. Kaikille vieraille 
tehdään turvatarkastus, joka on 
 samantapainen kuin lentokentillä. 
Turvatarkastuksessa poiskerätyt esi-
neet palautetaan vierailun jälkeen. 
Huomioithan, että Eduskuntatalossa 
on paljon portaita. Ilmoittautuminen 
17.4. mennessä neuvonta@aller-
giahelsinki.fi tai p. 044 047 7054.

UUSI JAMES BOND ELOKUVAN 
 ENNAKKONÄTÖS TULOSSA 
HUHTIKUUSSA 2020. 
SEURAA VIESTINTÄÄ!
Huhtikuussa on tulossa yhdistyksen 
järjestämä tuoksuton ennakkonäytös 
uudesta James Bond -elokuvasta. 
Tarkempi ajankohta selviää tammi-
kuussa ja siitä tiedotetaan jäsenille. 
No Time to Die -nimisestä James 
Bond elokuvasta nähdään tuttuun 
tapaan tiukkaa toimintaa, kuten 
näyttävä hyppy moottoripyörällä. 
Daniel Craigin esittämä Bond näh-
dään klubilla, ja lasin läpi heijastuu 
mystinen hahmo. Lippuja tulee rajoi-
tetusti, joten ennakkovarauksia ote-
taan jo vastaan ja ajankohta ilmoi-
tetaan heti, kun saamme tiedon. 
Tiedustelut vantaanallergiayhdis-
tys@gmail.com tai 050 344 5636.

SV- korvattava

Ceraderm Voide on erittäin 
rasvainen perusvoide, 
joka  hillitsee tehokkaasti 
kosteuden liiallista 
haihtumista ja suojaa ihoa 
ulkoisilta ärsykkeiltä. 
Ei kirvele rikkinäiselläkään 
iholla. 

Vedetön, lisäaineeton ja 
hellävarainen.

Pakkauskoot:   
7g huulivoide, 30g sekä  
200g (SV-korvattava).

Ceraderm Ihoöjy on tuttu 
ja turvallinen koko kehon 
hoitoon sopiva ihoöljy. 
SV-korvattava 500ml 
pumppupullossa! 
Ei kirvele rikkinäiselläkään 
iholla. 

Vedetön, lisäaineeton ja 
hellävarainen.

Pakkauskoot:  100ml ja   
500ml (SV-korvattava).

Xyliderm sitoo tehokkaasti 
kosteuden iholle, vahvistaa 
ihoa sekä hillitsee 
ärsytystä ja kutinaa. 

Soveltuu erinomaisesti 
rasvaisen voiteen kanssa 
käytettäväksi.

Pakkauskoot:  100ml ja   
500ml (SV-korvattava).

Markkinoija: Decem Pharma Oy ja Bitelab Oy, info@bitelab.fi

VALMISTETTU
SUOMESSA

Kotimaiset perusvoiteet
koko perheen ihon hoitoon!

SV- korvattava
SV- korvattava
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KÄVELYKIERROS  
HIETANIEMEN HAUTAUSMAAN 
 VANHALLA PUOLELLA 
To 7.5. klo 17.30–19.30,  
Hietaniemenkatu 20, 00100 Helsinki
Kierros alkaa vanhanpuolen portin luota, 
 Lapinlahdentien, vanhan Lapinlahden sairaa-
lan puoleisesta päästä (ortodoksista hautaus-
maata vastapäätä.)
 VTM Mari Anthonin johdolla tutustutaan 
Hietaniemen hautausmaan vanhaan puoleen 
ja pääkaupunkiseudun värikkääseen histori-
aan. Täältä ovat saaneet viimeisen leposijansa 
monet maamme merkkihenkilöt. Kauniissa ja 
rauhallisessa ympäristössä kuullaan kiehtovia 
tarinoita mm. vahvoista vaikuttajanaisista 
Aurora Karamzinista, Marie Linderistä ja 
 Sophie Mannerheimista, tutkimusmatkailija 
G.A. Wallinista, maatamme muuttaneista 
maahanmuuttajista C. L. Engelistä, G. F. Stock-
mannista, Gustav Pauligista ja Fredrik Paciuk-
sesta sekä Waldemar Becker-Bein ja Hjalmar 
Linderin uskomattomat elämäntarinat.
 Hinta 12 € / Kesto 2 h. Sitovat ilmoittau-
tumiset ja maksu Espoon yhdistykseen 
1.5. mennessä allergiayhdistys@kolum-
bus.fi tai 09 803 9684. Nordea FI47 1583 
3000 1117 13, viite 25328.

KEVÄTRETKI TALLINNAAN  
JA VALOKUVATAIDEKESKUS 
FOTOGRAFISKAAN
La 16.5. klo 9.45, Viking Line XPRS, 
tapaaminen Katajannokan terminaalissa
Terminaalissa jaamme laivaannousukortit. 
Laiva lähtee klo 10.30 ja on takaisin Helsingis-
sä klo 19.30.
 Laivalla meille on käytössä 4 hyttiä, jossa 
voi säilyttää tavaroita ja levätä. Aloitamme 
yhteisen ohjelman kokoustilassa klo 11.00. 
Kokoustilassa tarjolla kahvia/teetä sekä hedel-
miä ja patonki. Viking Line tarjoaa meille lasil-
lisen kuohuvaa. 
 Laiva saapuu Tallinnaan klo 13.00 jonka 
jälkeen siirrymme satamaan jossa meitä odot-
taa tilausbussi. Bussi vie meidät Valokuva-
keskus Fotografiskaan. 
 Fotografiska on juuriltaan tukholmalai-
nen, kansainvälisesti tunnustettu valokuva-
museo. Se on tapaamispaikka, jossa taide, 
hyvä ruoka, musiikki, design ja avoin ajattelu-
maailma tapaavat. Valokuvamuseo Foto-
grafiska Tallinnan konseptiin kuuluvat 
 näyttely- ja tapahtuma-alue, kahvila, 
ravintola ja valokuvataidemyymälä. 
 Bussi lähtee takaisin satamaan klo 15.45. 
Laivalla on oltava viimeistään klo 16.30, laiva 
lähtee kohti Helsinkiä klo 17.00. Laivalla meitä 
odottaa Buffet-pöytä ruokajuomineen klo 
17.00.
 Hinta 89 €/jäsen, muut 99 € (hinta sisältää 
kaiken yllämainitun.) Henkilökohtaiset ilmoit-
tautumiset yhdistykseen, tarvitsemme mat-
kaa varten nimen ja syntymäajan. Huomioit-
tehan että matkavakuutuksenne on voimassa. 
(Huom. Matka toteutuu kun lähtijöitä on vä-
hintään 20.)
 Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 
 Espoon yhdistykseen 14.4. mennessä 
 allergiayhdistys@kolumbus.fi tai 09 803 
9684. Nordea FI47 1583 3000 1117 13, 
viite 22347.

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

LIITY JÄSENEKSI 
iloiseen joukkoomme! 

Mitä jos 
hengittäminen
tuntuisi 
helpommalta?

Aulis Kärkkäinen, 67, WellO2-keksijä

Yhden miehen taistelu hengityson-
gelmia vastaan johti vahvistavan 
höyryhengityksen keksimiseen. Kek-
sintö on auttanut jo kymmeniä tu-
hansia hengittämään paremmin.
Katso WellO2:n tarina: wello2.com

Espoon Allergia ja Astma 
yhdistyksestä 09 803 9684 
tai Well02.com -verkkokaupasta 
-15% alennus koodilla astma17

Vahvistava höyryhengitys

Yhteistyössä



Allergia-apu
Kaikista tuotteista ja 
ilman puhdistimien 
vuokrasta –10 %. 
Sturenkatu 43, Helsinki, 
puh. 09 323 8962,
www.allergia-apu.fi

Ekokampaamo-Parturi 
Peppeco
Kampaamopalveluista 
–10 %. 
Opri Karttunen, 
Ekokampaaja, 
parturi-kampaaja, 
Oulunkyläntie 9, Helsinki, 
puh. 09 795 570

Helsingin suolahuone
Tutustumistarjous 
1 kerta (40 min.) 15 €
Koroistentie 4, C-talo, 
Ruskeasuo, 00280 Helsinki, 
puh. 040 518 3587
www.helsinginsuolahuone.fi

KotiHammas
Valtakunnallisena jäsenetuna 
hammastarkastus –50 % 
(norm. Kela-korvauksen 
jälkeen 33,50–52 €).
Useita toimipisteitä.
www.kotihammas.fi

Leppävaaran Suolahuone
Jäsentarjous 18 €. 
Harakantie 4, 02650 Espoo, 
puh. 044 279 7890, 
tuija.ronkanen@saunalahti.fi

Omaeläinklinikka 
Remedium Oy
Jäsenalennus 
klinikkamaksuista –25 %. 
puh. 010 279 2100
www.remedium.fi 

Silmäasema 
–20 % silmälaseista ja aurinko-
laseista. Etu jäsenkorttia näyt-
tämällä. Silmäasema tarjoaa 
kaikki silmien terveyteen ja 
näkemiseen liittyvät palvelut. 
Noin 120 optikkoliikettä ja 7 
silmäsairaalaa Rovaniemeltä 
Helsinkiin. Lisäksi Silmäase-
malla on silmälaboratorioita 
useimmilla paikkakunnilla. 
www.silmaasema.fi.

Sonesta
Yhteistyökumppanimme kaut-
ta on mahdollisuus vuokrata 
tai ostaa ilmanpuhdistin. 
Sonesta antaa 10 % 
alennuksen tuotteistaan. 
Salmitie 3, 02430 Masala, puh. 
09 825 6160, www.sonesta.fi

Synsam
Silmälaseista –30 %. 
Etu Allergia- ja astmayhdistys-
ten jäsenille perheineen 
henkilökohtaisista ostoista: 
Silmälasit –30 %, aurinkolasit 
–25 %, piilolasit –10 %. 
Edut normaalihinnoista, ei 
yhdistetä muihin tarjouksiin. 
Edun saadaksesi mainitse 
asioinnin aluksi Allergia- ja 
Astmaliitto ry. Voimassa 
kaikissa Suomen Synsam-
liikkeissä, www.synsam.fi.

Vormu
Vakiotuotteista –10 % jäsen-
kortilla. Tuotteissa on mm. 
 Uniguu-tyynyt, peitteet, patjat, 
allergiasuojat, päiväpeitteet ja 
liinavaatteet. Liike sijaitsee 
 Raumalla, tuotteita voi tilata 
 netistä ja ne toimitetaan postitse. 
www.vormu.fi

Wekkisuodatin
Wekkisuodatin on erikoistunut 
pienilmanvaihdon suodattimiin. 
Kotitalouksille, taloyhtiöille ja 
isommillekin kiinteistöille. 
Jäsenille 10 % alennus. 
info@wekkisuodatin.fi, 
tilaus@wekkisuodatin.fi. 
Puh. 041 506 9507. 
www.wekkisuodatin.fi

E S I M E R K K E J Ä  J Ä S E N E D U I S T A

PAL JON MUITAKIN JÄSENETUJA OSOIT TEESSA: 
http://www.allergia.fi/yhdistykset/valtakunnalliset-jasenedut/

LOMAILUPAIKKOJA: Jäsenillämme on mahdollisuus 
lomailla Allergia säätiön omistamassa  lomamökissä Lapissa 
 Jerisjärvellä. Tarkemmat tiedot liiton sivuilta www.allergia.fi, 
ja varaukset osoitteesta kuntoutus@allergia.fi. 

SIELLÄ ILO SEILAA.

MERILOMALLA ON 
HYVÄ HENGITTÄÄ.
Kaikki Punaisten laivojen hyttiosastot ovat savuttomia. 
Voit myös valita erillisen allergiahytin. Tervetuloa 
nauttimaan Itämeren parhaasta keittiöstä ja 
laatuviihteestä sekä shoppailemaan merihintaan! 

Katso Allergia- ja Astmayhdistyksen jäsenedut
ja varaa matkasi vikingline.fi/edut/allergia 

MYYMME TOIMISTOLTAMME 
EDULLISEEN JÄSENHINTAAN:
• Pef-mittarit (25 €)
• Vesipiiput (14 €)
• Nenähuuhtelukannut (10 €)
• Jonaset-hengitysilman-
 lämmittimet (alkaen 22 €)
• Jonaspro-hengitys-
 suojaimet (35 €)
• Wello 2 -hyvinvointilaite 
 (203 €)
• Saltair UV-suolaterapialaite, 
 uusi malli  (159 €)



MAKSUTON ALLERGIA- JA ASTMANEUVONTA
Espoon yhdistys 09 803 9684  
ti–to 10–14 tai sopimuksen mukaan

IHO- JA KOSMETIIKKANEUVONTA
Helsingin yhdistys 010 279 0991, 040 834 8803  
ma–to 10–15

ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON MAKSULLINEN NEUVONTA
0600 14419 ma–ke 10–14 (Puhelun hinta 0,87 €/min + pvm)

IHOPISTE  050 5971 363, Allergiatalo, Helsinki, ihopiste@allergia.fi

SISÄILMA- JA KORJAUSNEUVONTA 
020 757 5181 ma–to 9–15
(Puhelu maksaa normaalin puhelumaksun verran.)

Allergia- 
ja astma-

neuvontaa

Nyt testivoittaja IQAir 
HealthPro 150 
ilmanpuhdistin
-10 % koodilla:

* TM Rakennusmaailman ilmanpuhdistin testivoittaja 04/2012!

jäsenkevät20
Tarjoushinta 989,10 € (1099 €)

Voimassa 30.4.2020 saakka.

*

Tilaukset ja lisätiedot www.ilmanhaltija.fi

• Todistetusti tehokas 
ilmanpuhdistin

• Poistaa ilmasta hiukkasia, 
hajuja ja kaasuja

• Helppo käyttää


