
LOHJAN SEUDUN ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYS RY……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

Jäsentiedote 
1/2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Allergiaviikko® 23.–29.3 

 

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



Tapahtumakalenteri kevät 2020 

 

TAMMIKUU  

To 31.1. klo 18.00 Kaffetreffit, ravintola Toast, kauppakeskus Lohi 

HELMIKUU  

Vertaistukiryhmä WentoLine - tervetuloa uudet jäsenet! 

la 29.2. klo 16.00 Harvinaisten päivän komedia – Onnennumerot, teatteri 

MAALISKUU   Allergiaviikko® 23.–29.3.  

ti 10.3. klo 18–20 Hemmotteluilta, herkkuja ja hierontaa, punakaneli. 

ti 24.3. klo 17.30 Sääntömääräinen kevätkokous, kirjasto, Järnefeltsali 

ti 24.3. klo 18.00 Ilmanlaadun seuranta Lohjalla – avoin luentoilta    

Järnefeltinsali, Lohjan pääkirjasto, Karstuntie 3  .  

Luennoimassa Jarkko Koskela, Lohjan kaupungin ympäristöpäällikkö  

HUHTIKUU 

su 5.4. klo 14.00 Jäsentapaaminen Ravintola Ismet, Nummela 

to 23.4. klo 18.00 Hengitys kuntoon –ilta, Punakaneli, Suurlohjankatu 21. 

TOUKOKUU       

ti 5.5.    klo 18.00 Ensitietoilta - Astma –ryhmätyötila 2 kerros, kirjasto  

ke 20.5. klo 18.00 Keväinen melontaretki, lähtö Nuottatie, Lohja 

KESÄKUU 

WentoLine –tapaamiset – liity ryhmään!       

ELOKUU   

la 29.8.2020 Valtakunnallinen Luontoliikkujat-retkipäivä  

                                  Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys         



Lohjan Seudun Allergia- ja 
Astmayhdistys ry

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

Vuoden 2020 hallitus:             
Timo Toikka pj. p.050 346 3447 
timo.p.toikka@gmail.com     
Tytti Suomalainen, vpj. 
MaireMalmstén, sihteeri/Nummela 
Sirkka Toikka, varainhoitaja           
Tuula Petäys, ihotautien ja 
allergologian erikoislääkäri.  
Ritva Väisänen, vertaistoiminta 
Jaakko Herranen 
Varajäsenet: 
Pirjo Malmberg, Minna Eräketo 

 

 
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! 
 
 

 Harvinaisten päivän komedia – 
Onnennumerot 

 

La 29.2 klo 16, Lohjan teatteri, Suurlohjankatu 12 
 

 Lottovoitto tuntuu lyhyimmältä tieltä onneen ja siksi 
höpsähtänyt mummo lottoaakin ahkerasti onnennumeroillaan. 

Kommelluksia ja väärinkäsityksiä täynnä oleva komedia tuo iloa ja valoa 
alkutalven ankeuteen. Näytelmää katsoessa herää kysymys, tuoko raha 

sittenkään onnea ja onko se suku aina kuitenkaan pahin? 
 

Tähän iltaan voit tulla ystävän tai ystävien kanssa! 
Jäsenhintainen lippu 17€ sisältäen kahvin ja kahvileivän. Ei jäsenen lip-
pu 17€ tai väliaikatarjoilulla 23.50€. Ilmoittaudu viim.18.2.  0452200177 

tai tytti.suomalainen @allergialohja.fi Maksu yhdistyksen tilille Länsi-
Uudenmaan osuuspankki, FI96 5236 0420 2199 38, viite 20022. 

 



Toiminnanjohtajan 
kevättervehdys 2020 
 
Yhdistys täyttää tänä keväänä 15 
vuotta. Voin ilolla ilmoittaa, että 
keväälle on taas luvassa moni-
puolista toimintaa. Jäsenistöltä 
tulleiden toiveiden pohjalta on 
rakennettu tapahtumakattaus, jos-
sa on virkistäviä, rentouttavia, 
liikunnallisia ja tietoiltoja. 
 
Teatteri-iltaan olet tervetullut ystä-
viesi kanssa. Samoin allergiavii-
kon Ilmanlaadun seuranta Lohjalla 
luentoilta on avoin kaikille. Tätä 
iltaa on toivottu pitkään, tulkaahan 
sankoin joukoin kuulemaan 
asiantuntijaluentoa! 
 
”Hengitys kuntoon” ilta toteutetaan 
Laurea-ammattikorkeakoulun fy-
sioterapeuttiopiskelijoiden vetä-
mänä. Tule kuulemaan uusinta 
tietoa, saamaan juuri sinulle sopi-
vaa ohjausta ja voimaantumaan 
opiskelijoiden innosta. 
  
Kevään liikuntaseikkailulle pää-
semme Lohjan Seudun Ladun jär-
jestämällä melontaretkellä. Luon-
toliikunta tekee hyvää kaikille.  
Ollaan yhdessä luonnollisesti.  
 
Tervetuloa tapahtumiin osallistu-
jaksi tai aktiiviksi järjestämään 
tapahtumia. Kysy rohkeasti lisää. 
 
 
Hyvää arkea kaikille! 
Tytti Suomalainen 

 

 

 
 

Vertaistukiryhmä 
”WentoLine” 

 

järjestää matalan kynnyksen 
tapaamisia kahviloissa sekä 

lenkkeilyn merkeissä. 
 

Ryhmä kokoontuu 
ryhmänohjaajan kutsusta, kun 

vähintään kaksi henkilöä 
ilmoittautuu tapaamiseen. 

 
Ehdota rohkeasti 

tapaamisajankohtaa! 
 

Ilmoita halusi liittyä ryhmään ja 
yhteystietosi. Tapaaminen 

sovitaan WhatsApp viestein 
ryhmäläisten kesken. 

 

Kiinnostaisiko sinua ”Kutina” tai 
”Herkku”? Perustamme uusia 

ryhmiä kysynnän mukaan. 
 

Voit ilmoittautua ryhmän jäseneksi 
info@allergialohja.fi,                  

045 2200 177 tai verkossa 
www.allergialohja.fi 

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule 
mukaan tapaamisiin!



Kevään 2020 toimintaa  
 

Kaffetreffit 

to 30.1. klo 18 – 19. Ravintola 
Toast, kauppakeskus Lohi 
Tervetuloa uudet ja vanhat jäse-
net sekä yhdistyksen toiminnasta 
kiinnostuneet! 

 

Hemmotteluilta 

ti 10.3. klo 18, Suurlohjankatu 21 

Voit osallistua iltaan vain leppoi-
sasti jutustellen ja tarjoiluista naut-
tien tai varaamalla lisäksi ajan hie-

rontaan. Maija Heikkinen tekee 
niska/hartiahierontaa 15 min/5€. 
Kahdeksan nopeinta saa ajan. 
Maksu käteisellä (tasaraha) tai 
yhdistyksen tilille Länsi-Uuden-
maan osuuspankki, FI96 5236 

0420 2199 38, viite 20035. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
tytti.suomalainen@allergialohja.fi 

tai 045 2200 177. 

 

Pizzatreffit 

su 5.4. klo 14.00, Ravintola Ismet, 
Vihdintie 9, Nummela 

Tule keväiseen tapaamiseen ja 
syömään yhdessä. Valitsemasi 
pizza 6€/hlö. Maksu käteisellä 
paikan päällä. Varaathan tasa-
rahan. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
tytti.suomalainen@allergialohja.fi 
tai 045 2200 177. 

 

Hengitys kuntoon -ilta 

to 23.4. klo 18–19.30, Punakaneli, 
Suurlohjankatu 21. 

Tervetuloa Laurea-ammattikor-
keakoulun fysioterapeuttiopis-
kelijoiden vastaanotolle.  

Illan ohjelmassa on hengitystoi-
minnan ja ryhdin tutkimusta sekä 
arviointia, ohjattua hyvän hengi-
tyksen ja ryhdin harjoittelua sekä 
rintakehän liikkuvuusharjoittelua. 
Kotiin lähdet virkeänä omahoito-
ohjeiden saattamana.  

Illan aikana sinulla on mahdolli-
suus keskustella omaa hengitys-
terveyttäsi tukevista liikuntamuo-
doista. Varaathan päällesi jousta-
vat vaatteet. Ota mukaan myös 
oma mobiili, jotta voit seurata 
omia liikkeitäsi videolta. Mukaan 
mahtuu 8 henkilöä. 

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

 

Ensitietoilta – astma 

ti 5.5. klo 18–19, Lohjan 
pääkirjasto, ryhmätyötila 2 kerros. 
Karstuntie 3.  

Yhdistyksen allergia- ja astma-
neuvoja sh. Tytti Suomalainen 
ohjaa tieto- ja keskusteluillan 
astman omahoidosta. 



Soita Allergia-, Iho- ja 
Astmaliiton allergia- ja 
astmaneuvontaan! 
 
 Puh. 0600 144 19, ma - ti klo 
8–12, ke klo 14–18 (0,87 e/min + 
pvm). Numeroon vastaavat 
allergia- ja astma-asiantuntijat 
terveydenhuollon ammattilaiset 
Anne Vuorenmaa ja Kaisa Toikko. 
allergianeuvoja@allergia.fi 
 
Kysy sosiaaliturvasta 
ke klo 10-14, p. 045 114 4459 
Erityissuunnittelija Risto Heikkinen  
Yhteiskunnan tarjoamat tuet ja 
palvelut risto.heikkinen@allergia.fi 
 
Lohjan Seudun Allergia- ja 
Astmayhdistyksen jäsenille 
maksuton allergia- ja 
astmaneuvonta  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 
 

Allergia-, iho- ja astmaliiton 
Ihopiste Allergiatalolla, 
Paciuksenkatu 19, Helsinki. 
Ihotauteihin perehtyneen hoitajan 
neuvontaa ja hoidonohjausta. 
ihopiste@allergia.fi 
Ajanvaraukset  050 597 1363. 
 

Helsingin allergia- ja 
astmayhdistyksen iho- ja 
kosmetiikkaneuvonta palvelee 
valtakunnallisesti. Farmaseutti, 
kosmetologi Merike Laine,          
  040 834 8803. Sähköposti:  
kosmetiikka@allergiahelsinki.fi 
Kosmetiikan Allergiaportaali 
www.kosmetiikka-allergia.fi 
 

Pirkanmaan allergia- ja astma-
yhdistys neuvoo valtakunnal-
lisesti ruoka-allergia asioissa, 
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 
 
 

Yhdistys vuokraa jäsenille 
suolahengityslaitetta 
 

Tiedustelut: 
maire.malmsten@gmail.com



Kevätkokouskutsu  
 

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään ti 24.3. klo: 17.30, Järnefeltinsali, Lohjan 
pääkirjasto, Karstuntie 3. 
 
Kevätkokouksen esityslista 
1. yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu hallituksen 
jäsen avaa kokouksen 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat 
sekä ääntenlaskijat 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen esityslista 
5. käsitellään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, 
tuloslaskelman ja taseen edelliseltä tilikaudelta 
6. esitetään toiminnantarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antama 
lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  
7. valitaan liiton sääntöjen mukaiset edustajat Allergia-, Iho- ja Astmaliiton 
kokouksiin  
8. kokouksen päättäminen   
 
 Tervetuloa! 

  

ALLERGIAVIIKKO® 23.–29.3. 
 

Ilmanlaadun seuranta Lohjalla – luento 
ti 24.3 klo 18.00 Järnefeltinsali, pääkirjasto 

 
”Ympäristönsuojelulaki velvoittaa kunnat ympäristön tilan seurantaan ja 

ilmanlaadun seuranta on osa tätä kokonaisuutta. Toisaalta osalla 
yrityksistä on ympäristölupiin asetettu velvoite seurata toimintansa 

vaikutuksia ilmanlaatuun.  
 

Tällä luennolla käsitellään ilmanlaadun seurantaa Lohjalla.” 
Luennoitsijana ympäristöpäällikkö Jarkko Koskela,  

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelusta 
 

                      – Vapaa pääsy – 



Keväinen melontaretki 

ke 20.5 klo 18       
lähtö Nuottatie, Lohja 

Melonta on koko perheelle sopiva, 
ympäristöystävällinen, monipuoli-
sesti liikuttava ja edullinen harras-
tus. Retkimelonta on rauhoittavaa 
ja rentouttavaa luonto- ja terveys-
liikuntaa. Melonta kehittää koko 
ruumiin kuntoa, vahvistaa jalka, 
käsi- ja selkälihaksia ja sopii erin-
omaisesti myös hartiajumien tal-
tuttajaksi. Nyt sinulla on mahdolli-
suus päästä kokeilemaan ja in-
nostumaan lajista kanssamme. 

Järjestämme yhteistyössä Lohjan 
Seudun Ladun kanssa ohjatun 
melontaretken Lohjan järvelle. 
Mukaan mahtuu 6 henkilöä. Il-
moittaudu pian sillä paikat täyt-
tyvät nopeasti. Retken hinta on 
5€/hlö. Maksu yhdistyksen tilille 
Länsi-Uudenmaan osuuspankki, 
FI96 5236 0420 2199 38, viite 
20051. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 10.5 
mennessä yhdistykseen, 
tytti.suomalainen@allergialohja.fi 
tai 045 2200 177. 

#luontoliikkujat 
#yhdessäluonnollisesti 

 

 

 

 

Valtakunnallinen 
Luontoliikkujat-retkipäivä 

la 29.8.2020 

Suomen luonnon päivänä, elo-
kuun viimeisenä lauantaina, Aller-
gia-, Iho- ja Astmaliiton jäsenyh-
distykset kokoontuvat retkeile-
mään kolmeen kansallispuistoon 
eri puolilla Suomea. Retkikohteina 
on Nuuksio Espoossa, Seitsemi-
nen Parkanossa ja Oulangan 
kansallispuisto Kuusamossa. 
Osallistumme Nuuksion retkipäi-
vään. Pistä päivä kalenteriisi ja 
seuraa tiedotusta. 

Luontoliikkujat – 
luonnollisesti yhdessä. 

 

 

 

 

 

www.kampaamohagstrom.fi  

(019) 331 561 

 

 

                  



Allergia-, iho- ja astmaliiton kuntoutus 2020 
 
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja 
verkkokursseja allergiaa, astmaa ja ihon sairauksia sairastaville ja heidän 
läheisilleen. Valtakunnalliset kurssit on tarkoitettu kaikille Suomessa 
vakituisesti asuville. Kurssit järjestetään STEA:n ja KELA:n tuella.  
 

Lapsiperheiden ja 
nuorten kurssit 

Ruoka-allergia, lapsiperheet 

3.-5.4.20. Hakuaika päättyy: 

28.2.20. Backbyn Kartano, Espoo. 

 

Allergia ja/tai astma, lapsiper-

heet (kouluikäiset)  

22.-26.6.20. Hakuaika päättyy: 

30.4.20. Kuntoutumiskeskus 

Apila, Kangasalla. 

 

Kurssit ovat osallistujille 

maksuttomia! Tarvittavat tiedot 

voi poimia itse Omakannasta tai 

pyytää todistuksen lääkäriltä tai 

hoitajalta.  

 

Verkkokurssit 

Anafylaksia 19.2. - 18.3.  

Atooppinen ihottuma 25.2. - 24.3. 

Astma 28.4. - 2.6.2020  

 Lisätiedot: www.allergia.fi  

 

Kevään 2020 livelähetyksiä ke 

klo 18. www.allergia.fi/live/ tai fb  

 

Atooppinen ihottuma, 

lapsiperheet 

29.6-3.7.20. Hakuaika päättyy: 

30.4.20. Kuntoutumiskeskus 

Apila, Kangasalla 

 

Allergia ja/tai astma, 

lapsiperheet (alle kouluikäiset) 

3.-7.8.20. Hakuaika päättyy: 30.4. 

Kuntoutumiskeskus Apila 

 

Astma, allergia tai ihosairaudet, 

nuoret, luontopainotteinen 

4.–6.9.20. Hakuaika päättyy: 

31.7.20. Backbyn Kartano, Espoo 

 

Aikuisten kurssit 

Astma, aikuiset  

11.–13.9.20. Hakuaika päättyy: 

7.8.20. Backbyn Kartano, Espoo 

http://www.allergia.fi/live/


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- ja 
Astmayhdistys 

fb suljettu vertaisryhmä 
”Lohjan Yliherkät ” 

sekä jäsentoimintaa 
paikallislehden järjestöpalstalla



Jäsenetuyritykset: 

Lohjan Kopio, 019-324 637. 

Kopiot ja tulosteet -20% 

Laurinkatu 56. 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 040 5115047 

www.lohjanmatilda.com  

Hyvän Ilman Parturi-kampaamo 

Hair Trend. puh. 019 318117. 

Suurlohjankatu 12. 

Vormu -10 %  mm. Uniquu tyynyt, 

peitteet. www.vormu.fi 

Ilsen Kotipalvelu, Karkkila. 

Puhelin:050 3246588.                   

www.ilsenkotipalvelu.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 

Kampaamo Marja -10 %           

No Nothing -tuotteista            

www.kampaamohagstrom.fi. 

Imatran kylpylässä, jäsenetu 

jopa - 30 % www.imatrankylpyla.fi 

Haikon kartano, luksusta jäsen-

etuhintaan, 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 

Synsam, silmälasit -30 %,  

aurinkolasit -25 %,ale-etuja ei voi 

yhdistää. www.synsam.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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