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KOKOUSKUTSU 

Pohjois-Savon Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistys ry:n sääntömääräinen 

syyskokous. 

Tiistaina 22.11.2022 klo 18 alkaen pidetään yhdistyksen syyskokous toimistolla 

osoitteessa Kirjastokatu 5 a 1, 70100 Kuopio. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 

asiat, mahdolliset sääntömuutokset ja muut esille tulevat asiat.  Kahvitarjoilu. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.11.2022 yhdistyksen sähköpostiin. Kerrothan 

ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, puhelinnumerosi ja ruoka-ainerajoitukset.  

Ilmoittautumiset: pohjoissavo.allergia@gmail.com 

 

• Jos olet kiinnostunut osallistumaan hallituksen toimintaan ja asettumaan 

ehdolle, se onnistuu paikan päällä kokouksessa.  

• Jos et pääse paikalle ja olet kiinnostunut tulemaan hallitukseen, voit lähettää 

meille sähköpostia pohjoissavo.allergia@gmail.com, niin olemme sinuun 

yhteydessä. 

• Syyskokoukseen ovat kaikki tervetulleita! 

________________________________________________________________ 

YHDISTYKSEMME TOIMINTAA: 

 

• TANSSILLINEN JUMPPA KUOPIOSSA 

Tervetuloa mukaan, mukavaa ja jokaiselle sopivaa tanssillista jumppaa yhdessä 

liikkuen! 

Jumppa alkaa ti 27.9. klo 19-20. 

Melakadun palvelutalossa. 

Omavastuu 40€/10 krt.  

10 hlöä mahtuu mukaan, mutta minimissään 5 mukaan, jotta ryhmä käynnistyy. 

 

Kun maksat osallistumisen yhdistyksen tilille, on se sitova ilmoittautuminen 

ryhmään. 

Ilmoittaudu viimeistään 18.9. mennessä ja maksu myös silloin. 

Maksaminen: 

Saaja: Pohjois-Savon Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistys Ry 

Tilinumero: FI07 4600 2120 0368 60 Säästöpankki. 

Viite: Tanssijumppa & osallistujan nimi. 

________________________________________________________________ 

Huom! Tarkistathan ajankohtaisimman tiedon tapahtumiin ja muihin yhdistyksen 

toimintaan liittyen yhdistyksemme nettisivuilta sekä sosiaalisesta mediasta. 

________________________________________________________________ 
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ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON KURSSEJA 
Monelle syksyllä järjestettävälle kursseille kerkeää hakea vielä. Tulossa on mm. 

• Kuuden kerran Stop tupakoinnille! -kurssi Lahdessa. Hakuaika 17.8. asti. 
• Astmaatikon painonhallinta -verkkokurssi elo-lokakuussa. Hakuaikaa 22.8. asti. 
• Voimavaroja alopeetikoille -verkkokurssi syys-lokakuussa. Hakuaika 12.9. asti 

• Hidradenitis suppurativa viikonloppukurssi 23.-25.9. Espoo Hakuaika 14.8. asti. 
• Astmaatikon hyvinvointi -kurssi Jyväskylässä lokakuussa. Hakuaika 11.9. asti. 
• Atooppinen ihottuma -kurssi 10.-14.10.Pikku-Syötteellä. Hakuaika 31.8. asti. 
• Iho ja kosmetiikka -verkkokurssi loka-marraskuussa. Hakuaika 17.10. asti. 
• Tukea työelämään -kurssi marraskuussa Kangasalla. Hakuaika 25.9. asti 

Kiinnostuitko? Lisätietoja kursseista saat Allergia-, Iho- ja Astmaliitosta:  

Maria Krohn, kurssiasiantuntija 

puh. 044 597 4522, maria.krohn@allergia.fi  

________________________________________________________________ 
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VERKKO: Uusien jäsenten ilta 

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan, uusi jäsenemme! 
Kiitokseksi siitä että olet liittynyt mukaan kutsumme sinut mukaan Uusien jäsenten verkkoiltaan 
ke 26.10.2022 klo 18-19. 

• Onko liiton ja yhdistysten tarjoama maksuton neuvonta sinulle tuttu? 
• Oletko tutustunut liiton kurssitarjontaan, löytyisikö sieltä juuri sinulle tai perheellesi sopiva 

kurssi? 
• Oletko kaivannut juttuseuraa ja mahdollisuutta vaihtaa kokemuksia toisten allergioita, 

astmaa tai ihosairautta sairastavien tai vaikean palovamman kokeneiden kanssa? 
Verkkoillassa kuulet lisää mm. vertaistreffeistä ja vertaiskeskusteluryhmistä sekä oman 
yhdistyksesi tarjoamista mahdollisuuksista. 

• Mietitkö mihin yhdistykseen tarkalleen liityitkään? Kerromme lisää liiton 
jäsenyhdistyksistämme ja niiden toiminnasta. 

• Kiinnostaisiko lähteä mukaan vapaaehtoistoimijaksi tekemään yhteistä hyvää? Kuulet 
erilaisista mahdollisuuksista osallistua ja olla mukana, kurkataan mm. vertaistukijan, 
somelähettilään, liikuntavastaavan ja kokemustoimijan rooleihin. 

Illan tarkoitus on myös toivottaa jäsenet tervetulleiksi mukaan toimintaamme, tulla tutuksi ja 
kertoa liiton tarjoamista palveluista sekä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Verkkoillassa 
sinulla on myös mahdollisuus jututtaa liiton asiantuntijaa, Katariina Ijästä allergioihin, astmaan ja 
ihosairauksiin liittyvissä kysymyksissä. 

Tilaisuus on suunnattu erityisesti uusille jäsenillemme, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki 
liiton jäsenet, jotka kaipaavat lisää tietoa liiton tarjoamista palveluista ja haluavat tietää lisää 
aiheesta. 
 
Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki sähköpostilla muutama päivä ennen tapahtumaa. Laita 
siis päivämäärä omaan kalenteriisi! 
 
Tapaamisiin verkossa & tervetuloa mukaan oman jäsenyhdistyksesi toiminnan pariin!  

Ilmoittaudu mukaan: 

Paula Lehtomäki, järjestöasiantuntija 
puh. 045 676 2328 
paula.lehtomaki@allergia.fi 
 

________________________________________________________________ 
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Yhdistyksemme 
jäsenalennukset: 
Paikallisia etuja 

KUOPIO JA LÄHIALUEET 
 
Huippu Center 
Perusjäsenyys 34,90€/kk (sis. kuntosalin ja virtuaaliset ryhmäliikuntatunnit).  
Ryhmäliikuntajäsenyys 29,90€/kk (sis. ryhmäliikuntatunnit) 
Huippujäsenyys 39,90€/kk (sis. kuntosalin, virtuaali- ja ohjatut, 
ryhmäliikuntatunnit)   
Opiskelijajäsenyys  32,90€/kk (sis. kuntosalin ja virtuaaliset ryhmäliikuntatunnit) 
 Eläkeläiset alk. 19,90€/kk  

o Päiväjäsenyys 05.00-15.00 välisenä aikana 19,90€/kk 
o Perusjäsenyys klo 05.00-24.00 29,90€/kk  
o (molemmat jäsenyydet sisältävät kuntosalin ja virtuaaliset ryhmäliikuntatunnit.) 

Kertakäynnit 7,00€/ hlö (sis. 1h hypyt trampoliiniareenalla, kuntosali tai 
ryhmäliikunta). 
Uusi asiakas, Tervetuloa tutustumaan kuntosaliin ja ryhmäliikuntaan 3 päivää 
veloituksetta! 
 P. 044 753 1109, Siikaranta 9, 70620 Kuopio. www.huippucenter.fi 
   
Itä-Suomen Yliopiston Apteekki, 
Puijonkatu 23, Kuopio. Itsehoitovalmisteet ja kosmetiikka 
–10%  www.itasuomenyliopistonapteekki.fi 
 
SIILINJÄRVI 
Kunnonpaikan liikuntaedut 2022 
Tervetuloa nauttimaan liikunnan ilosta yksin tai yhdessä kavereiden kanssa. 
Liikuntaetu on henkilökohtainen ja sen saa näyttämällä kylpylän vastaanotossa 
toimialan korttia tai tunnistautumalla erikseen sovitulla tavalla. 

o kylpylä 95 € / 10 kerran sarjalippu, aikuinen (norm. 99 €) 
o 10 € / kylpylälippu (norm. 13.50 €) 
o 6 € / kylpylälippu, 4-14 –vuotias (norm.7.50 €) 
o 59 € / 10 kerran sarjalippu, 4-14 -vuotias 
o kuntosali 57 € / 10 kerran sarjalippu (norm. 62 €) 
o 6.50 € / kuntosalilippu (norm. 8 €) 
o kuntosali ja kylpylä 15 € yhteislippu/ hlö (norm. 18 €)  

JÄSENYYSVAIHTOEHDOT (henkilökohtaisia, kuukauden irtisanomisaika) 
 

https://pohjoissavo.allergia.fi/jasenedut/jasenalennukset/www.itasuomenyliopistonapteekki.fi


 
All-jäsenyys: 
Sport- & Aqua Sport -ryhmät sekä kuntosalit ja kylpylän 85 €/ kk 
Aqua-jäsenyys: 
Kylpylä ja AquaSport -ryhmät 69 €/ kk 
Sport, Spa ja Gym -jäsenyys: 69 €/ kk 
Sport-ryhmätunnit, kylpylä ja kuntosalit 
Sport & Gym -jäsenyys: 
Sport-ryhmäliikunnat, kuntosali 49 €/ kk 
Gym- jäsenyys: 39,90 €/ kk 
Gym-jäsenyys: määräaikainen, 12 kk 34,90 €/kk 
Kylpyläjäsenyys: 39.90 €/ kk 
Lisätietoja palveluistamme ja mm. aukioloajoista löytyy osoitteesta 
www.kunnonpaikka.com 
 
Fontanella 
KYLPYLÄ- JA LIIKUNTAPALVELUT FONTANELLASSA  
Aika 2.5.-31.12. 2022  
Hinnat  
Kylpylä  
arkisin ma-pe: aikuinen 10 € ja lapsi 6 €  
la, su, pyhäpäivät: aikuinen 11,50 € ja lapsi 6,80 €  
• aikuisten kylpylälippuun sisältyy kylpyläkäynti 2 tuntia tai yhdistelmäkäyttö 1 
tunti kuntosali + 1 tunti kylpylä tai ½ squash + 1 ½ tuntia kylpylä  
Squash 5,50 € / ½tuntia  
Kuntosali 5,50 € / hlö  
Tarjoushinta edellyttää jäsenkortin esittämistä kassalla lipun ostohetkellä. 
Tarjoushinnat ovat tarkoitettu jäsenille ja jäsenen mukana tuleville 
perheenjäsenille. Tarjoushinnat ovat voimassa 31.12.2022 saakka. 
 
Huom! Pohjois-Savon Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistys ja Allergia-, Iho- ja 
Astmaliitto eivät vastaa mahdollisesti virheellisistä tai muuttuneista 
jäseneduista. Jäsenetu kannattaa tarkastaa aina palveluntuottajalta. 
 

________________________________________________________________ 

Kiitos kannattajajäsenillemme! 
o Puijonlaakson Apteekki  

o Vuorelan apteekki 

o Juankosken apteekki 

https://pohjoissavo.allergia.fi/jasenedut/jasenalennukset/www.kunnonpaikka.com


 
 



 
 

Pohjois-Savon Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistys ry 
 

Hallituksen jäsenet 2022: 

Puheenjohtaja: Leila Kuoppamaa 

Erja Koponen 

Nina Pääkkönen 

Satu Korpi    

Kirsi Lukkarinen 

 

Toimisto: Kirjastokatu 5 A 1, 70100 Kuopio. Avoinna sopimuksen mukaan.  

 

Toiminnanjohtaja Teri Kari  

Olen tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. 

Puh. 050 360 1250 

@: pohjoissavo.allergia@gmail.com  

 

 

Facebook: Pohjois-Savon Allergia, Atopia- ja Astmayhdistys ry 

Instagram: ps.allergia.atopia.astma 
 

 

 

• Lähetämme jäsenkirjeen kaksi kertaa vuodessa jäsenillemme sähköpostitse. 

Jäsenkirjeestä toimitamme lyhyemmän version paperisena postitse vain niille, jotka 

ovat sen erikseen pyytäneet. Kerromme jäsentiedotteessa ajankohtaisemmat asiat ja 

tapahtumat.  

Päivitä jäsentietojasi 

Ovatko tietosi muuttuneet? Voit päivittää jäsentietosi sähköpostitse osoitteessa 
jasenet@allergia.fi tai lomakkeella Allergia-, Iho- ja Astmaliiton sivuilta. 

 
Saat tämän jäsenkirjeen, koska sähköpostiosoitteenne ovat Allergia-, Iho- ja Astmaliiton ry:n 

ylläpitämän jäsenrekisterissä. Mikäli et halua sähköpostitse tiedotteitamme, ystävällisesti 

ilmoitathan siitä osoitteessa jasenet@allergia.fi . 
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