
Kevät meni, kesä tuli, syksy saapuu – 
jälki jäi…
Jäljen tämä vuosi on meille tänne yhdistykseen jättänyt. Allergia-, iho- ja 
astmaliittoon on puhaltanut isot tuulet, josta mekin yhdistystoimijoina 
olemme välillisesti saaneet osamme. Onneksi jäsenistöllä ja yhteistyö-
tahoilla on ymmärrys siitä, että me yhdistyspuolella olemme itsenäisiä 
toimijoita emmekä ole osallisia liitossa tapahtuneista väärinkäytöksistä. 
Meillä yhdistyksen perustoiminta on edelleen vankkaa, läpinäkyvää ja 
tulevaisuuteen katsovaa niin kuin se on ollut tähänkin asti. 

Olemme kiitollisia siitä, että yhdistyksellä on uskollinen jäsenkunta, 
saamme Länsi-Uusimaan kaupungeilta ja kunnilta avustusta toimintaam-
me ja yhteistyökumppanit tukevat toimintaamme mm. mainostamalla 
palvelujaan ja tuotteitaan jäsentiedotteessamme. Kaikki tuo em. mah-
dollistaa toimintamme allergisten, astmaatikkojen ja iho-ongelmaisten 
hyväksi.

Toivomme, että Allergia-, iho- ja astmaliitto toimii jatkossa luotettavasti 
meidän jäsenistön edunvalvojana ja hyvinvointia tukemassa. Nyt liitossa 
on ryhtiliikkeen aika ja luottamuksen palauttamisen eteen on tehtävä 
tekoja jotka näkyvät ja tuntuvat. Tuulen suunnan on muututtava.
Toivomme, että yleinen terveystilanne on niin hyvä, että pystymme 
 toteuttamaan jäsentiedotteen sivuilta löytyvän ohjelman ja että juuri 
Sinä osallistut kanssamme Espoon Allergiayhdistyksen toimintaan.

Parasta alkavaa syksyä ja muistathan:
Yhdessä olemme enemmän!

Iiris Huttunen
Toiminnanjohtaja

jäsentiedote
ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYS ESPOO JA LÄNSI-UUSIMAA RY
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Allergia- ja Astmayhdistys 
Espoo ja Länsi-Uusimaa ry

TOIMISTO
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
allergiayhdistys@kolumbus.fi 
Puh. 09 803 9684
espoonallergia.fi (uusien kotisivujen 
kautta voit tila itsehoitovälineitä!)
Toimisto avoinna ma–ke 9.30–15.00
ja muulloin sopimuksen mukaan.
TOIMINNANJOHTAJA Iiris Huttunen

HALLITUS VUONNA 2021
Puheenjohtaja Kaija Nyberg, Marliina 
Mäkinen, Emilia Laasonen, Kaarina Niemi, 
Anu Toija, Paula Renfors-Sipari (vpj)

TILAISUUKSIIMME ILMOITTAUTUMISET
allergiayhdistys@kolumbus.fi 
tai 09 803 9684

Tilaisuuksiin sekä teattereihin on sitova 
ilmoittautuminen. Maksu tulee olla suoritet-
tuna yhdistyksen tilille Nordea FI47 1583 
3000 1117 13 tapahtumakohtaisen viitteen 
kera erä päivään mennessä. Näin varmistat 
paikkasi tapahtumassa.

Yhdistyksellämme ei ole vakuutusta 
sairaustapausten, tapaturmien tai 
varkauksien varalta.

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

Lämmin kiitos 
jäsentiedotteemme ilmoittajille!

Osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä 
pääkaupunkiseudun Allergia-ja Astmayhdis-
tysten kanssa ja OK-opintokeskuksen tuella.
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SYKSYN 2021 TAPAHTUMAKALENTERI
ELOKUU
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VASTUSTUSKYKY 
Vahvistaa immuunijärjestelmää.

HENGITYSTIET 
Vahvistaa limakalvojen kollageenia. 

Suositellaan käytettäväksi 
erityisesti siitepölyaikana.

VERENKIERTO 
Ylläpitää tervettä verenkiertoa 

sekä pitää sydämen ja verisuonet 
toimintakunnossa. 

IHO
Vahvistaa ihon kollageenia. Auttaa 
ihoa säilyttämään nuorekkuutensa.

Valmistettu Suomessa       
Terveyskaupoista, 

-osastoilta ja apteekeista

Pirkko Mannola

Suosittelen!

PYCNOGENOL®

Strong

Rannikkomännyn kuoriuute
Monivaikutteinen luonnon 

bioflavonoidi elimistösi tueksi

Saatavana myös suusuihkeena!

ÖTÖKKÄILTA
to 26.8. klo 17.30–19.30, Pihlajatie 34
Ötökkäillassa perehdytään hyönteisten ja 
hämähäkkien maailmaan. Käymme 
etsimässä ötököitä luonnosta ja tutkimme 
löydöksiä luuppien ja mikroskooppien 
avulla. Kuvien avulla tutustumme 
tarkemmin ihmisistä kiinnostuneiden 
hyttysten, paarmojen, punkkien ja 
ampiaisten elämään ja pohdimme, miksi 
luonnon monimuotoisuus on meille 
tärkeää. Mikroskoopilla voit itse tutkia 
vaikka hyönteisten silmiä ja hämähäkkien 
myrkkyhampaatkin näkyvät hyvin. 
Osaa hämähäkit hirvittävät, mutta 
varsinkin pienet hyppyhämähäkit ovat 
hauskan näköisiä suurine silmineen (joita 
hämähäkeillä on kaikkiaan kahdeksan!). 

Jäsenilta sopii koko perheelle! 
Ilmoittautuminen 23.8. mennessä 
neuvonta@allergiahelsinki.fi.

Lehtipistiäinen
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SYYSKUU
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OPASTETTU KÄVELY: 
”Suomisen Olli asui täällä” 
Ke 1.9. klo 17, Töölö
Kierroksella kuullaan tarinoita Töölössä asunei-
den tunnettujen elokuva-alan tekijöiden vai-
heista sekä kuvitteellisten elokuvahahmojen 
elämästä. Samalla nähdään elokuvien kuvaus-
paikkoja ja opitaan filmitähtien osoitteita. Pää-
paino on 1930–1950-lukujen kotimaisissa elo-
kuvissa. Kierroksen pituus noin 2 kilometriä, 
kesto noin 1,5 tuntia. Lähtöpaikka: Sandelsin-
katu 4:n edusta, Töölöntori, tapaaminen klo 17.
Oppaina: Helsinki-opas Marja Hakola ja tutki-
ja, elokuvalavastaja Minna Santakari. 
Hinta 12 €/hlö. Ilmoittautuminen 25.8. 
mennessä neuvonta@allergiahelsinki.fi . 
Maksu 30.8. mennessä FI25 2003 3800 
0060 06, viite 21775.

UUSI JAMES BOND “NO TIME TO DIE” 
-ELOKUVAN ENNAKKONÄYTÖS 
(TUOKSUTON)
Finnkino Premium-salissa, 
Sello, Ratsukatu 3, Espoo
Ennakkonäytös on syyskuun lopulla 
klo 17–19.30 ja tarkempi päivä selviää 
elokuussa riippuen koronatilanteesta
Tule mukaan ensimmäisten joukossa kauan 
odotetun uuden James Bond elokuvan tuok-
suttomaan ennakkoesitykseen. ” No Time to 
Die”-nimisessä James Bond elokuvassa näh-
dään tuttuun tapaan tiukkaa toimintaa, kuten 
näyttävä hyppy moottoripyörällä. Daniel 
 Craigin esittämä Bond nähdään klubilla, ja lasin 
läpi heijastuu mystinen hahmo. Lippuja rajoite-
tusti. Varaa lippusi ajoissa. Maksut 32 €/hlö 
(sisältäen sisäänpääsyn Premium teatteriin ja 
leffaherkkuja) yhdistyksen tilille FI12 40550012 
4949 08, viite 5322. Tiedustelut ja varaukset 
alustavasti 18.8. mennessä sähköpostilla 
vantaanallergiayhdistys@gmail.com.
Tapahtuman peruuntuessa ilmoittautumis-
maksut maksetaan takaisin.

AIKUISTEN JUMPPA
Olarin uimahalli, 
Yläportti 4 A–B, 02210 Espoo
Joka toinen viikko keskiviikkoisin kuntosali 
8.9.–24.11. klo 19–20 (ei 20.10.)
Joka toinen viikko keskiviikkoisin uimahalli 
15.9.–24.11. klo 18–19 (ei 20.10.)

Kuntosaliharjoittelua ja vesijumppaa. 
Aloitus kuntosalilla. Saunamahdollisuus.
13 kertaa 90 €, kertamaksu 15 €.
Ohjaajana fysioterapeutti Satu Koskela.

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu Espoon 
yhdistykseen 1.9.21 mennessä allergia-
yhdistys@kolumbus.fi tai 09 803 9684. 
Nordea FI 47 1583 3000 1117 13, viite 
25302.

LEMPEÄ HATHAJOOGA
Eestinkallion koulu, Viittakorpi 7, Espoo
Torstaisin 9.9.–25.11. klo 18–19.30 
(ei 21.10.)

Tämä joogaharjoitus on kaikille sopivaa lem-
peää hathajoogaa. Harjoitus sisältää virittäyty-
misen, venyttelyn ja lämmittelyn, syventymi-
sen teeman mukaiseen asanaharjoitukseen 
sekä lyhyen loppurentoutumisen. 
11 kertaa 90 €, kertamaksu 15 €.

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu Espoon 
yhdistykseen 1.9.21 mennessä allergia-
yhdistys@kolumbus.fi tai 09 803 9684. 
Nordea FI47 1583 3000 1117 13, 
viite 25315.

To  9.9. klo 18–19.30 
Joogan syyskausi alkaa, Eestinkallio
Ke  15.9. klo 19–20 
Aikuisten jumpan syyskausi alkaa, Olari

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET LIIKUNTARYHMIIN 
09 803 9684 tai allergiayhdistys@kolumbus.fi

Syyskauden liikuntaryhmät

FRISBEEGOLF -KOKEILU
To 9.9. klo 18, Tali
Tervetuloa kokeilemaan frisbeegolfia vaikka 
koko perheen voimin! Frisbeegolf on laji, 
joka sopii monenlaiselle liikkujalle. Laji on 
helppo aloittaa ilman suurempia hankintoja 
ja sen perussäännöt oppii nopeasti.
 Kokoonnumme to 9.9. klo 18 Talin fris-
beegolfradan parkkipaikalla, Takkatie 36, 
Helsinki. Kuulet perustiedot lajista, jonka 
jälkeen kierrämme rataa yhdessä/pienissä 
ryhmissä.  Ilmoita lainafrisbeentarpeesta 
ilmoittautumisen yhteydessä. Mukaan mah-
tuu 20 henkeä. Ilmoittautuminen maksut-
tomaan tapahtumaan 27.8. mennessä 
neuvonta@allergiahelsinki.fi.

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

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

ALLERGIA-, IHO- JA ASTMANEUVONTA
040 163 2040, ma 14–18, to 8–12

SOSIAALITURVANEUVONTA
risto.heikkinen@allergia.fi, 045 114 4459

SISÄILMA- JA KORJAUSNEUVONTA 
020 757 5181 ma–to 9–13 (Puhelu maksaa normaalin puhelumaksun verran.)

Allergia- 
ja astma-

neuvontaa
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LOKAKUU

6 TUNNIN RISTEILY  Viking 
Line XPRS
Pe 1.10. Lähtö  Hki  
Katajanokka klo 14.15. 
Paluu Helsinkiin klo 20. 
Laivasta ei poistuta risteilyn 
aikana!
Tapaaminen terminaalissa 
klo 13.15 jossa jaamme laivaan 
nousukortit. Laivalla meillä on 
käytössä kokoustila koko 
 matkan ajan, jossa on tarjolla 
 kahvia/teetä sekä hedelmiä. 
Kokoustilassa on yhdistyksen 
omaa ohjelmaa. Viking Line tar-
joaa lasillisen laivan kuohuviiniä 
alkumaljaksi sekä saamme 
tax free tuote-esittelyn. Ateria 
tarjoillaan buffet-ravintolassa 
 ruokajuomineen klo 17.15. 
 Risteilyn hinta 65 €/jäsen, muut 
75 € sisältäen kaikki yllämaini-
tun. Ilmoittautumiset yhdis-
tykseen viimeistään 1.9. 
 Tarvitsemme matkaa varten 
nimet ja syntymäajat. Huo-
mioittehan, että matkavakuu-
tuksenne on voimassa. (Matka 
toteutuu kun tilanne niin sallii ja 
lähtijöitä on vähintään 15.)

Luento: 
Sydämen vajaatoiminta
Ma 25.10. klo 17.30–19, 
Kino Tapiola
Mitä on sydämen vajaatoiminta 
ja miten sitä hoidetaan? Asian-
tuntijana on kardiologi Juha 
Heikkilä. Tilaan mahtuu noin 
200 kuulijaa, joten ”hajurakojen” 
pitäminen lienee mahdollista. 
Tilaisuuden järjestää Espoon 
Sydänyhdistys. Tervetuloa 
 mukaan!
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SV- korvattava

Ceraderm Voide on erittäin 
rasvainen perusvoide, joka  
hillitsee tehokkaasti kos-
teuden liiallista haihtumis-
ta ja suojaa ihoa ulkoisilta 
ärsykkeiltä. 

Erinomainen hoito- ja 
suojavoide käsille, jaloille, 
kyynär- ja kantapäille sekä 
vaippa- ja intiimialueille.

Vedetön, lisäaineeton ja 
hellävarainen - ei kirvele!

Ceraderm Ihoöjy on tuttu 
ja turvallinen koko kehon 
hoitoon sopiva ihoöljy. 

Ceraderm Ihoöljyä voidaan 
käyttää koko keholla, myös 
kasvoilla, ohuilla ihoalueilla, 
limakalvoilla ja genitaalialu-
eella. 

Vedetön, lisäaineeton ja 
hellävarainen.

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

Soveltuu erinomaisesti 
muiden voiteiden alla 
käytettäväksi niin kasvoilla 
kuin koko keholla.
Xyliderm on CE-merkitty 
terveydenhuollon laite.

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

VALMISTETTU
SUOMESSA

Apteekin kotimaiset perusvoiteetApteekin kotimaiset perusvoiteet
koko perheen ihon hoitoon!koko perheen ihon hoitoon!

SV- korvattava
SV- korvattava

KULTAINEN VASIKKA, TUOKSUTON NÄYTÖS
Ke 27.10.  klo 19, Espoon kaupungin teatteri, 
Revontulentie 8, Tapiola
Kultainen vasikka kertoo Eeditistä ja hänen 
perheestään tilanteessa, jossa maailmankirjat ovat 
sekaisin. Vastaperustettu pörssi houkuttelee 
tavoittelemaan äkkirikastumista ja 
pelastautumista kasvavalta kurjuudelta. Perhe ryhtyy 
keinottelemaan Katariina-äidin esimerkkiä seuraten.
 Parisuhdekaruselli pyörii, ja ihmisen ainoa arvo on 
hänen kauppa-arvonsa tässä rakkauden julmassa 
pörssissä.Tälle kaikelle nauretaan. Nauretaan kuin vii-
meistä päivää. Nauru on kuivaa kuin epidemian kuiva 
yskä, mutta yhtä vähän voi hillitä naurua kuin yskää-
kään, joka vain jatkuu ja jatkuu.       
 Esitys on Espoon Kaupunginteatterin ja Suomen 
Kansallisteatterin yhteistyö, jossa näyttelee joukko 
maamme eturivin näyttelijöitä. Näytöksissä on rajoi-
tettu katsojamäärä, turvavälit noudattaen. 
 Hinta 39 €/lippu. Sitovat ilmoittautumiset ja 
maksu Espoon yhdistykseen 27.9. 
mennessä  allergiayhdistys@kolumbus.fi, 
Nordea FI47 1583 3000 1117 13, viite 25014.        



MARRASKUU

Koko perheen virkistys tapahtuma 
tuoksuttomasti

LÄHDE MUKAAN SUPERPARKKIIN 
PRIVAATTISEIKKAILULLE!
Ma 8.11. klo 16–19, 
Superpark, Tammisto Vantaa
Vantaan Superpark on varattu yhdistyksemme 
yksityiskäyttöön. Nyt meillä on upea tilaisuus 
päästä nauttimaan puiston aktiviteeteistä 
yksityisvuorolla turvallisesti ja tuoksuttomasti.
Puistossa pääset kokeilemaan monenlaisia 
aktiviteettejä mm. kiipeilyä, vaijeriliukua, 
 skeittausta, lätkälämäystä, polkuautoja ja 
 trampoliineja.
 Tapahtuman toteutuminen vaatii vähin-
tään 20 osallistujaa. Hinta 28 €/hlö sisältäen 
rannekkeen, osallistumismaksun ja kahvi/tee 
sekä lapsille mehukannu. Osallistuminen ilman 
ranneketta 13 €/hlö. Hinnat tarkentuvat lähem-
pänä.
 Sitovat ilmoittautumiset 29.10. men-
nessä vantaanallergiayhdistys@gmail.com 
tai 050 344 5636. Maksut vantaan yhdistyk-
sen tilille FI12 40550012 4949 08, viite 
5335. Tarkemmat tiedot ja ohjeistus 
 tapahtumasta lähetetään ilmoittautuneille. 
Lämpimästi tervetuloa! www.superpark.fi
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IHOVIIKON LUENTO 
Ti 16.11. klo 18, Allergiatalon auditorio, 
Paciuksenkatu 19
Luennoitsija ja aihe varmistuu syksyn aikana, 
seuraa tiedotteluamme kotisivuiltamme 
www.allergiahelsinki.fi ja Facebookissa.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 
neuvonta@allergiahelsinki.fi. 

VERTAISTUKI 
on samassa elämän tilanteessa 
olevan tukea toiselle. 

Yhdistyksellämme on monenlaista 
 vertaistoimintaa. Vertaisryhmiemme 
toiminta perustuu avoimuuteen, 
tasa-arvoisuuteen, osallistujien 
 keskinäiseen kunnioitukseen ja 
kokemustenjakamiseen.  

Lisätietoa vertaistoiminnas tamme 
saat 09 803 9684 ja 
allergiayhdistys@kolumbus.fi.
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JOULUKUU

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

Sääntömääräinen syyskokous
Ke 24.11. klo 17.30, toimisto, 
Kauppamiehentie 6, Tapiola
Käsittelemme sääntömääräiset asiat.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

ENSITIETOILTA: 
Kuinka hoidan astmaani -luento
To 25.11. klo 18, Helsingin yhdistyksen 
toimisto, Pihlajatie 34
Ilmoittautuminen 18.11. mennessä 
neuvonta@allergiahelsinki.fi.

KOE TUTTU FAZER UUDELLA 
TAVALLA – KAIKILLA AISTEILLA
Ke 1.12. klo 17–18, 
Fazerintie 6, 01230 Vantaa
Suosittu herkutteluvierailu Fazerille Vaaralaan 
on joulun alla monelle odotettu tapahtuma. 
Fazer on järjestänyt vierailuja jo 1900-luvun 
alusta lähtien. Tule tutustumaan Fazeriin op-
paiden johdolla opastetulle kierrokselle koko-
naan uudella, hauskalla ja inspiroivalla tavalla 
– kaikilla viidellä aistilla. Kierrokseen kuuluu 
tuotteiden maistelua, jokainen vierailija saa 
mukaansa tuotekassin. Sinulla on mahdolli-
suus tehdä edullisia joulumakeisostoksia. 
 Vierailun kesto on n. 1 tunti.  Vierailukeskus on 
täysin esteetön. Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään 17.11. mennessä vantaanaller-
giayhdistys@gmail.com tai 050 344 5636. 
Näyttelykierroksen ryhmälippujen hinnat 
ovat aikuisille 13 €/hlö, eläkeläiset/opiskelijat 
11 € ja lapset yli 5-v 10 € ja alle 5-v ilmaiseksi. 
Maksu paikan päällä suoraan kassalle hyvissä 
ajoin ennen kierroksen alkua. 

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

LIITY JÄSENEKSI 
iloiseen joukkoomme! 



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 hammastarkas-
tus –50 % (norm. Kela-korvauksen jälkeen 
33,50–52 €). Useita toimipisteitä.
www.kotihammas.fi

Leppävaaran Suolahuone
Jäsentarjous 20 €. 
Harakantie 4, 02650 Espoo, puh. 044 279 7890, 
tuija.ronkanen@saunalahti.fi

Silmäasema 
–30 % silmälaseista ja –20 % aurinkolaseista 
Etu jäsenkorttia näyttämällä. Silmäasema, 
150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa ympäri 
Suomen, tarjoaa kaikki silmien terveyteen 
ja näkemiseen liittyvät palvelut. Lisäksi 
Silmäasemalla on silmälaboratorioita 
useimmilla paikkakunnilla. 
www.silmaasema.fi

Sonesta
Yhteistyökumppanimme kautta on mahdolli-
suus vuokrata tai ostaa ilman puhdistin. 
Sonesta antaa 10 % alennuksen tuotteistaan. 
Kulkurinmäki 4 A, 02770 Espoo, 
p. 09 825 6160, www.sonesta.fi

Synsam
Silmälaseista –30 %. Etu Allergia- ja astm a-
yhdistysten jäsenille perheineen henkilö-
kohtaisista ostoista: LifeStyle-sopimus –20 €, 
silmälasit –30 %, aurinkolasit –25 %, piilolasit 
–25 %. 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

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

Paljon muitakin jäsenetuja osoitteessa: 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. 

MYYMME TOIMISTOLTAMME 
EDULLISEEN JÄSENHINTAAN:

• Pef-mittarit (25 €)
• Vesipiiput (14 €)
• Nenähuuhtelukannut (10 €)
• Jonaset-hengitysilman-
 lämmittimet (alkaen 22 €)
• Wello 2 -hyvinvointilaite (193 €)
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Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen 
ylläpitämästä kosmetiikan Allergiaportaa-
lista saat tietoa allergioittesi suhteen sopi-
vista kosmetiikka- ja hygieniatuotteista 
sekä siivousaineista. Tee Allergiaportaaliin 
oma allergiaprofiili epikutaanitestitulostesi 
pohjalta, jonka jälkeen ohjelma laatii listan 
tuotteista, jotka eivät sisällä aineita, joille 
sinulla on todettu allergia. Ohjelma huo-
mioi myös ristiinreagoivat ainesosat. Tuote-
listauksia voit tehdä esimerkiksi sarjakohtai-
sesti, ostopaikan mukaisesti, tai valitsemalla 
laajan listauksen, johon on kerätty moni-
puolisesti erilaisia tuotteita eri ostopaikois-
ta, kuten apteekeista, tavarataloista ja 
 marketeista.  
 Allergiaportaalissa on allergisten lisäksi 
huomioitu myös tuoksuherkät ja heille 
 löytyy oma erillinen tuoksuttomien tuot-
teiden listaus. Tämän listauksen tekoon ei 
tarvitse olla epikutaanitestejä tehtynä, 
 koska tuoksuherkkyyttä ei voida testata 
allergiatesteillä. 

 Allergiaportaalissa on tuhansien kosme-
tiikka- ja hygieniatuotteiden ainesosaluette-
lot, jotka yhteistyökumppanimme ovat an-
taneet 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 
kosmetiikkalainsäädännöstä sekä ajan-
kohtaisia kosmetiikkaan liittyviä asioita, 
joita kannattaa käydä lukemassa, vaikka 
kosmetiikka-allergioita ei olisi todettukaan.  
 Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksel-
lä on myös valtakunnallinen maksuton iho- 
ja kosmetiikkaneuvonta, josta voit kysyä 
tietoa kosmetiikka-allergioista ja ihonhoidos-
ta. Iho- ja kosmetiikkaneuvontaan voit olla 
yhteydessä sähköpostitse, kosmetiikka@
allergiahelsinki.fi, tai 
soittamalla numeroon 
040 8348803 (ma–to 
klo 10–15). 

www.kosmetiikka-allergia.fi

KOSMETIIKAN ALLERGIAPORTAALI – MAKSUTON 
VERKKOPALVELU ALLERGISILLE JA TUOKSUHERKILLE
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Mitä jos 
hengittäminen
tuntuisi 
helpommalta?

Aulis Kärkkäinen, 69, WellO2-keksijä

Yhden miehen taistelu hengitysongelmia 
vastaan johti keuhkoja vahvistavan ja 
puhdistavan hengitysharjoituslaitteen 
keksimiseen. Keksintö on auttanut jo 
kymmeniä tuhansia hengittämään 
paremmin. Katso WellO2:n tarina: wello2.fi

WellO2 asiakaspalvelusta 010 5837 966  
(arkisin klo 9-17, 8,35 snt + 16,69 snt/min) tai wello2.fi

Lääkkeetön apu  
hengitysongelmiin

Muista hyödyntää jäsenetukoodi  
asiakaspalvelussa tai verkkokaupassa.  
Koodilla astma17 saat 18 % alennuksen.

Koodilla  
ASTMA17

–18 %


