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Osa tilaisuuksista järjestetään yhteistyössä muiden pääkaupunki-
seudun allergia- ja astmayhdistysten kanssa ja näihin tilaisuuksiin 
voi ilmoittautua myös suoraan kyseessä olevaan yhdistykseen. 
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ILMOITTAUTUMINEN 
TAPAH TUMIIN
neuvonta@allergiahelsinki.fi tai
puh. 044 0477 054 
ma–to klo 10–15. 
Ilmoittautumiset ovat sitovia.

MAKSUT yhdistyksen tilille:
FI25 2003 3800 0060 06. 
Viitenumerot löydät tapahtuman 
tiedoista. Huomioithan, että 
yhdistyksellä ei ole vakuutusta 
sairaustapausten, tapaturmien 
tai varkauksien varalta.

OSOITTEENMUUTOKSET
jasenet@allergia.fi

HELSINGIN ALLERGIA- JA ASTMA-
YHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI
Ilmestyy: kaksi kertaa vuodessa  
Painos: 3 500 kpl
Toimitus: Monica Honkanen
Kannen kuva: Shutterstock
Taitto: Vitale Ay
Paino: Grano Oy

LÄMMIN KIITOS JÄSEN
LEHTEMME ILMOITTAJILLE 
JA KAIKILLE YHTEISTYÖ
KUMPPANEILLEMME.

Tervehdys 
yhdistyksestä
Ensinnäkin kiitos, kun olet 
 tarttunut Syyspääsky- jäsen-
lehteemme. Tämän lehden 
sivuilta löydät jäsentapahtuma-
tarjontaamme tälle syksylle, 
uusimmista tutkimuksista tietoa sekä 
meidän asiantuntevan  neuvonnan yhteistiedot. 

Jäsentarjonta on tänäkin syksynä hyvin moni puolista ajan-
kohtaisista luennoista aina liikuntaan ja virkistymiseen 
yhdessä kylpylässä. Tänä syksynä nostamme esille lapsi-
perheitä ja tarjoamme hyvin monipuolista toimintaa ja 
arjen vinkkejä. Kierrämme  perhekeskuksissa ja avoimissa 
perhekahviloissa luennoimassa, järjestämme astmarasteja 
sekä mukavia koko perheen tapahtumia ulkosalla ja mu-
seossa.  Maanantaisin Kampin liikuntakeskuksessa alkaa 
myös lapsille suunnattua toimintaa. Tervetuloa mukaan 
toimintaamme koko perheen tai vaikka lastenlasten kanssa!

Kevään jäsenkyselyssä saimme huiman määrän  vastauksia, 
kiitosta ja ideoita tulevaan. Olemme niitä parhaamme 
 mukaan toteuttaneet nyt syksyn tarjonnassa. Kaikki eivät 
mahtuneet syksylle, mutta olemme säilöneet ideat tulevaa 
varten. Iso kiitos aktiivisuu desta!

Laajennamme astmailtoja myös Helsingin kaupungin tiloi-
hin ja järjestämme syksyllä Myllypuron terveys- ja hyvin-
vointikeskuksessa Astman ensitietoillan. Maisa-palveluun 
on aukeamassa astmaatikoille  astman omahoitokysely, 
jonka perusteella pääsee tarvittaessa hakeutumaan astma-
vastaanotolle  terveysasemalle. Yhdistys tekee laajaa vai-
kuttamistyötä myös sosiaali- ja terveysuudistuksen ede-
tessä paikallisella tasolla.

Vertaisryhmät jatkavat tuttuun tapaan ja autamme mielel-
lämme uusien perustamisessa. Meille olet aina tervetullut 
myös erilaisiin vapaaehtoisten ja aktiivien rooleihin. 
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kiinnostuit! Tehdään yhdessä 
syksystä ikimuistoinen!

Lämpimin terveisin,
Monica 🙂

ILMOITTAUTUMINEN KAIKKIIN 
TAPAHTUMIIN JA LIIKUNTARYHMIIN
neuvonta@allergiahelsinki.fi tai 
puh. 044 0477 054 (ma–to klo 10–15)

PÄIVITÄ 
SÄHKÖPOSTISI 

niin saat 
kuukausittaisen 

jäsenkirjeen 
sähköpostiisi.
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HALLITUS    
Heli Kuusela (puheenjohtaja)
Minna Kontro, Johanna Lahti, 
Paula Lundmark, Tanja Utriainen 

HELSINGIN ALLERGIA- JA 
ASTMAYHDISTYS RY
Pihlajatie 34, 00270 Helsinki  
www.allergiahelsinki.fi
 
Allergia- ja astmaneuvonta sekä iho- ja 
kosmetiikkaneuvonta palvelevat 
ma–to klo 10–15. Ota rohkeasti yhteyttä 
puhelimitse, sähköpostitse, tai sovi 
tapaaminen toimistollemme.  

ALLERGIA JA ASTMANEUVONTA  
Monica Honkanen 
terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, 
terveydenhuollon maisteri (YAMK), 
asiantuntija, koordinaattori

puh. 044 0477 054 
neuvonta@allergiahelsinki.fi

IHO JA KOSMETIIKKA
NEUVONTA  
Merike Laine  
farmaseutti, kosmetologi,  
iho- ja kosmetiikka-asiantuntija 

puh. 040 834 8803 
kosmetiikka@allergiahelsinki.fi  
www.kosmetiikka-allergia.fi  

VA. TOIMINNANJOHTAJA 
Tuulia Hongisto 
puh. 045 1664 900 
toiminnanjohtaja@allergiahelsinki.fi

Hei kaikille yhdistyksen jäsenille! 
Aloitin vuodenvaihteessa toiminnanjohtajan 
sijaisena ja ilokseni olemme saaneet suunnitella 
ja kehittää paljon uutta kuluneen vuoden aika-
na. Olemme muun muassa uudistaneet netti-
sivumme, kehittäneet sosiaalisen median näky-
vyyttä ja suunnitelleet uutta. Syksyn aikana yh-
distyksessä starttaa helsinkiläisten ikääntyvien 
omaehtoista liikkumista tukeva hanke, jossa 
tavoitteena on lisätä ikääntyvän väestön liikku-
mista unohtamatta yhdessä tekemisen ja olemi-
sen iloa ja merkitystä. Hyvinvointimme perus-
palikat ovatkin nukkumisen ja ravinnon lisäksi 
sopiva määrä liikuntaa, sosiaalisia suhteita ja 
mielekästä tekemistä. Lisätietoa hankkeesta on 
tulossa syksyllä kuukausikirjeissä, sosiaalisessa 
mediassa ja nettisivuillamme.
 Syksyllä aloitamme käynnistämään myös 
perhetoimintaa aivan uudella vaihteella. Perheil-
le suunnattu toiminta tulee olemaan yhdistyk-
semme kehityskohteena tulevat vuodet unohta-
matta toki muuta toimintaa. Allergiat ja astma 
koskettavat huomattavaa osaa väestöstämme ja 
varsinkin lapsiperheissä nämä kysymykset tule-
vat esiin ehkä varsin yllättäenkin, jolloin apua, 
tukea ja tietoa olisi hyvä saada nopeasti. Tapah-
tumakalenteristamme löytyy jo muutamia lapsi-
perheille suunnattuja toimintoja ja neuvontam-
me palvelee myös lapsiperheitä ma–to klo 10–
15. Kuulisimme myös mielellämme perheiden 
toiveita ja tarpeita toiminnasta, jotta voimme 
kehittää sitä tarpeen mukaan. Ole siis yhteydes-
sä allekirjoittaneeseen ideoidesi osalta!
 Yhdistyksenä tulevat vuodet tulevat ole-
maan haastavia, mutta myös erittäin mielen-
kiintoisia. Sote-uudistus ja sen tuomat muutok-
set järjestökentälle haastavat yhdistykset tutki-
maan omaa olemassaoloaan. Itse näen muuttu-
van yhteiskunnan tuomat muutokset myös posi-
tiivisena asiana ja mahdollisuutena. Uskon, että 
Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksellä tulee 
olemaan tulevaisuudessakin vahva asema jäsen-
tensä edunvalvojana ja tukijana. Yhdistyksen 
erilaiset neuvontapalvelut, vertaisryhmät ja 
asiantuntijatieto luentojen ja muiden tapahtu-
mien merkeissä ovat toiminnan ytimessä ja 
 uutta kehitetään jatkuvasti. 

Värikästä syksyä toivottaen 
Tuulia Hongisto, va. toiminnanjohtaja

VERTAISTUKEA HELSINGIN ALLERGIA JA ASTMAYHDISTYKSESSÄ

Vertaistuki on samankaltaisessa elämän
tilanteessa olevien ihmisten halua jakaa 
kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa 
ilmapiirissä. Omaan tilanteeseen voi avau
tua kokonaan uusi näkökulma ja voit saada 
vinkkejä arjen helpottamiseksi. Kaikissa 
vertaisilloissa on kahvitarjoilu ja osallistu
jille tuoksuton tuotenäyte. Lämpimästi 
 tervetuloa myös uusille osallistujille! 

ASTMARINKI
Aikuisten keskusteluillat astmaatikoille. 
Astmarinki kokoontuu syksyllä klo 16.00–
18.00 Helsingin Allergia- ja astmayhdistyksen 
toimistolla, Pihlajatie 34, 00270 Helsinki. 

Ti 30.8. Tervetuloa uudet jäsenet! 
  Yhdistyksen asiantuntija paikalla 
  vastailemassa kysymyksiin. 
  Illan aikana arvotaan 
  PEF-mittari osallistujien kesken.
Ti 20.9.  ”Astma ja mennyt kesä”
Ti 25.10.  ”Astmaatikko syksyn ja talven 
  tullen” 
Ti 22.11.  ”Astman omahoitovinkkejä”

Ryhmän vertaisohjaajana toimivat Pekka ja 
Eine. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Pekka 
Vartiainen (pekka.vartiainen@pp3.inet.fi) ja 
Eine Akinsha (eine.akinsha@outlook.com).
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ASTMATREFFIT
Laila ja Sinikka kutsuvat taas Astmaringin 
 yhteen tällä kertaa Astmatreffeille! Lämmin-
henkiset tapaamiset tuttuun tapaan kahvi-
kupposen äärellä kuulumisia vaihdellen ja 
omaan astmaan vinkkejä saaden sekä jakaen. 

Ti 13.9. klo 16 
Tervetuloa uudet jäsenet! 
Yhdistyksen asiantuntija paikalla 
vastailemassa kysymyksiin. Illan aikana 
arvotaan PEF-mittari osallistujien kesken.
Ke 5.10. klo 16 
Ohjelma suunnitellaan yhdessä 
ensimmäisellä kerralla.
Ti 8.11. klo 16 
Ohjelma suunnitellaan yhdessä 
ensimmäisellä kerralla.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Astmatreffeille: neuvonta@allergiahelsinki.fi, 
p. 044 0477 054

Laila ja Sinikka ovat 
astmaatikkoja ja pitkään 
toimineet meillä vapaa-
ehtoisina ja vertaisvetäjinä.

LUONTOPOLKU
Mariannin ohjaama luontopolku-ulkoilut 
ovat samalla vertaistoimintaa, 
tarkemmat tiedot kts. s. 10.

Uusia ryhmiä alkaa
tarpeen mukaan ja 
halutessasi voit
perustaa oman ryhmän! 

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen 
 vertaisryhmät ovat tarkoitettu yhdistyksen 
jäsenille. Tervetuloa siis tutustumaan 
toimintaan ja jakamaan kokemuksia, 
tukea sekä  tietoa astmasta ja allergioista!

Pekan astma todettiin 
vuonna 2014. Hän on 
kiinnostunut astman 
omahoidosta. Toisten 
kanssa keskustellessa 
tulee kerrattua myös 
omaa tietoa astman 
omahoidosta. ”Itselleni 
omahoitoa koskevien 
asioiden jatkuva ker-
taaminen on tärkeää, 
 astmassani kun on niin 
paljon muuttuvia teki-
jöitä.” Eine: ”Astmaati-
kon perheenjäsenenä haluan mahdollisimman 
paljon tietoa astman hoidosta.”
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LIIKUNTAA

HUOMIOI ETUSI 
ERITYISUIMAKORTTI 
ASTMAA SAIRASTAVILLE 
Helsinkiläiset astmaatikot, joilla on 
 Kela-kortissa koodi 203, voivat ostaa 
uima kortin, jolla voi uida omaehtoisesti 
uimahallien aukioloaikoina. Kortin hinta 
on 56 € + henkilökohtainen ladattava 
kulunvalvonta- ja asiakaskortti 4 €. 
Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä. 
Asiakkaalle voidaan myöntää harkinnan 
mukaan kortti 2, joka oikeuttaa yhden 
 aikuisen avustajan sisäänpääsyyn.

Katso lisää liikuntaviraston sivuilta 
www.hel.fi

Liikunta on yksi parhaista tavoista edistää 
ter veyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Se on 
yleis lääke, jolla oikein annosteltuna voi
daan vaikuttaa edullisesti useimpiin eli
mistön toimintoihin. Säännöllinen liikunta 
vaikuttaa positiivisesti henkiseen hyvin
vointiin sekä unen laatuun. Sopiva liikunta 
vähentää hengitystieoireita ja sillä on suo
tuisa vaikutus immuuni järjestelmään. 
 Osallistu yhdistyksemme liikunta
ryhmien toimintaan ja löydä omaa ter
veyttäsi tukeva liikuntamuoto. Pidetty 
 liikunnanohjaaja Anna Samrina ohjaa 
 yhdistyksemme  torstain ja perjantain 
 vesiliikuntaryhmiä Kampin liikunta
keskuksessa.
 Voit osallistua myös yksittäiselle tun
nille, jonka hinta on 12 €. Ilmoittautu
minen ja maksu aina yhdistykseen! 
Ilmoittautuminen ensisijaisesti nettisivujem-
me kautta: https://www.allergiahelsinki.fi/
toiminta/liikuntaryhmat/

VESIJUMPPA
Vesijumppa on monipuolista ja hauskaa lii-
kuntaa, jonka avulla voi vahvistaa kuntoa hel-
posti. Vesijumppa sopii mainiosti ikääntyneil-
le ja niille, joilla on hengityssairauksia tai yli-
painoa. Vesi jumpan avulla voidaan parantaa 
hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa ja 
vahvistaa lihaskuntoa sekä kehittää tasa-
painoa ja koordinaatiota. Vesijumppa sekä 
virkistää että rentouttaa.

VESIJUMPPA TORSTAIRYHMÄ
Kampin liikuntakeskus, Malminkatu 3, 
Kamppi, 1.9.–15.12.2022 torstaisin 
klo 19.30–20.15, yhteensä 16 kertaa 
(ohjattu tunti 45 min). Hinta 90 €/kausi. 

VESIJUMPPA PERJANTAIRYHMÄ
Kampin liikuntakeskus, Malminkatu 3, 
Kamppi, 2.9.–16.12.2022 perjantaisin 
klo 14.30–15.30, yhteensä 16 kertaa 
(ohjattu tunti 55 min). 96 €/kausi.

SV- korvattava

Ceraderm Voide on 
erittäin rasvainen pe-
rusvoide, joka  hillitsee 
tehokkaasti kosteuden 
liiallista haihtumista ja 
suojaa ihoa ulkoisilta 
ärsykkeiltä. 

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

Vedetön, lisäaineeton 
ja hellävarainen - ei 
kirvele!

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

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

Ceraderm Ihoöljyä 
voidaan käyttää koko 
keholla, myös kasvoilla, 
ohuilla ihoalueilla, li-
makalvoilla ja genitaali-
alueella. 

Vedetön, lisäaineeton ja 
hellävarainen.

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

Xyliderm sitoo tehok-
kaasti kosteuden iholle, 
vahvistaa ihoa sekä 
hillitsee ärsytystä ja 
kutinaa. 

Soveltuu erinomaisesti 
muiden voiteiden alla 
käytettäväksi niin kas-
voilla kuin koko keholla.

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

Xyliderm on CE-mer-
kitty terveydenhuollon 
laite.

Markkinoija Decem Pharma Oy

VALMISTETTU
SUOMESSA

Ceraderm Betaglucan 
sisältää kauran beeta- 
glukaania. Hellävarai-
nen ja monikäyttöinen 
vaurioituneen ihon 
voide!

Soveltuu pinnallisten 
palovammojen sekä 
vaurioituneen, ärtyneen 
ja kuivan ihon hoitoon.

Vedetön, lisäaineeton 
ja hellävarainen - ei 
kirvele!

Pakkauskoot:  30g ja 
150g.

Ceraderm Betaglucan 
on CE-merkitty tervey-
denhuollon laite.

Kotimaiset SV-korvattavat perusvoiteetKotimaiset SV-korvattavat perusvoiteet
koko perheen ihon hoitoon!koko perheen ihon hoitoon!

SV- korvattava

SV- korvattava

0537

0537
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PERHETOIMINTA

Perheliikuntakerho
29.8.–12.12. maanantaisin klo 18.30–19.30  
(15 kertaa, syyslomaviikolla 17.10. ei ole 
kerhoa), Kampin liikuntakeskus 
Perheliikuntakerho on suunnattu lapsiperheille, 
joissa lapsilla on erilaisia allergia- tai astmaoireita. 
Kerhoon osallistutaan yhdessä van hemman tai 
vaikka isovanhemman kanssa. Suositusikä lapsille 
on 2–6 v.  Kerhon tavoitteena on tukea lasten ja 
myös perheiden hyvinvointia ja jaksamista sekä 
innostaa liikkumaan. Toiminnassa otetaan huo-
mioon allergioihin ja astmaan liittyvät erityis-
piirteet. Osallis tumismaksu 150 € / perhe syys-
kausi. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
https://www.allergiahelsinki.fi/lapsiperheille/
perheliikuntakerho/

Voihan astma! rastit 
ti 6.9. klo 17–19, Keskuspuistossa,  
lähtöpaikka Tullinpuomin leikkipuisto
Voihan astma! -rasteille on koottu tietoa astman 
hoidosta. Lisäksi rasteilla on  hyvinvointirasteilta 
tuttuja luonto liikuntatehtäviä. Lisätietoja ja il
moittautuminen: neuvonta@allergahelsinki.fi.

Yhdistys tavattavissa Uuden 
lasten sairaalan Olkapisteellä 
24.8., 14.9. ja 15.11. Tervetuloa 
keskustelemaan allergioista ja astmasta!

Perhekahvila yhteistyössä 
Pienperheyhdistyksen kanssa
lokakuussa 2022 (tiedotamme 
ajankohdasta myöhemmin), 
Jätkäsaaren Hyvän toivon kappeli, 
Länsisatamankatu 26–28
Yksihuoltajalapsiperheille suunnattu 
perhe kahvila, jossa aikuisille luento las-
ten aller gioista sekä vapaata keskustelua 
aiheesta. Voit lähettää etu käteen mieltäsi 
askarruttavan kysymyksen osoitteeseen 
neuvonta@allergiahelsinki.fi. Lapsille 
lastenhoito luennon ajan. Tarjolla 
pientä iltapalaa. Luento suunnattu 
täysin yksin  lastaan kasvattaville. 
Katso ilmoittautumis ohje ja lisätiedot 
Pienperheyhdistyksen  kotisivuilta, 
osoitteesta https://www.pienperhe.
fi/ajankohtaista/

Lasten ruokaallergiat 
 verkkoluento ja 
 vertaistapaaminen
to 13.10. klo 17.10, Pihlajatie 34
Vietetään yhdessä ruoka-allergiapäivää! 
Tervetuloa yhdistyksen toimistolle kahvi-
kupposen, pillimehun ja pienen purta-
van äärelle. Illan aikana:
• Pienten lasten ruoka-allergiat -lääkärin 

luento, lasten allergologi 
• Ihanat synttärit allergialapselle, ruoka-

allergianeuvoja Ilona Mähönen, 
Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys

• Tukea lapsiperheen arkeen, 
asiantuntija Taru Karonen, 
Marttojen Lapsiperheiden arjen 
tukeminen -toiminta

• Jaetaan kokemuksia ja kohdataan 
vertaisia

• Paikalla yhdistyksen asiantuntija 
Monica Honkanen

Ilmoittautumiset viimeistään 12.10. 
yhdistykseen, neuvonta@allergiahel
sinki.fi tai puhelimitse 044 0477 054.

Museo Leikki lelumuseo, 
opastus
ke 26.10. klo 17,  
Ahertajantie 3, 02100 Espoo
Museo Leikki on lapsuuden, lelujen 
ja  leikin oma museo Espoon Tapio-
lassa, Näyttely keskus WeeGeen 
piha piirissä. Se tarjoaa mielen-
kiintoisia, nostalgisia ja koskettavia 
kulttuurielämyksiä kaikenikäisille. 
Museo Leikki toimii eri aikojen 
 lapsuuden peilinä sekä oivaltavilla 
vaihtuvilla näyttelyillään että yllä-
tyksellisellä Leikin laboratorio -pää-
näyttelyllään. Museo tallentaa valta-
kunnallisesti leluja kokoelmien 
 aarrearkkuunsa ja pitää leikin lippua 
korkealla. Tule kohtaamaan sisäinen 
lapsesi monipuolisten tapahtumien 
ja palveluiden parissa. Museo Leikki 
on loputtoman leikin valtakunta!
 Pääsylipun hinta: aikuinen 12 €, 
 alennuslippu 6 € (opiskelijat, työt-
tömät, varusmiehet, eläkeläiset). 
 Ilmainen sisäänpääsy: alle 18-vuo-
tiaat, yli 70-vuotiaat, henkilökohtai-
set avustajat, sekä Museokortilla, 
ICOM-kortilla, Kaikukortilla ja Pressi-
kortilla. Yhdistys tarjoaa opastus-
kierroksen. Ilmoittautumiset vii
meistään 17.10. yhdistykseen, 
neuvonta@allergiahelsinki.fi tai 
puhelimitse 044 0477 054.

Toivoisitko apua ja tukea päiväkodissa tai koululla lapsen ruokaallergioiden 
tai allergioiden ymmärtämiseen? Ota yhteyttä yhdistyksen asiantuntijaan, 
joka voi kouluttaa henkilökuntaa.

Allergia- ja astmaneuvontamme palvelee myös lapsiperheitä ma–to klo 10–15 
sähköpostitse neuvonta@allergiahelsinki.fi tai puhelimitse 044 0477 054.

Perhekahvila
ke 16.11. klo 9.30–11.30,  
Kallion perhekeskus, Toinen linja 4 C
Neuvolaikäisten lasten perheille suunnattu perhe-
kahvila, jossa aikuisille luento pienten lasten aller-
gioista ja ihonhoidosta sekä vapaata keskustelua 
 aiheesta. Voit lähettää etu käteen mieltäsi askarrutta-
van kysymyksen osoitteeseen neuvonta@allergiahel-
sinki.fi. 1–6-vuotiaille lap sille ohjattua toimintaa leikki-
huoneessa luennon ajan. Luennon jälkeen kahvitarjoi-
lu. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Lapsen allergiat ja astma luento
ke 16.11. klo 17.30, Petter Wetterin tie 6, 
Herttoniemenranta
Yksinhuoltajalapsiperheille suunnattu luento-
kokonaisuus, jossa teemana lasten allergiat ja astma. 
Voit lähettää etukäteen mieltäsi askarruttavan kysy-
myksen osoitteeseen neuvonta@allergiahelsinki.fi. 
Lapsille lastenhoito luennon ajan. Tarjolla pientä ilta-
palaa. Luento näytetään myös verkossa ja verkko-
luento on avoin kaikille. Ilmoittautuminen viimeis
tään 7.11. Katso ilmoittautumis ohje ja lisätiedot 
Pienperhe yhdistyksen kotisivuilta, osoitteesta 
https://www.pien perhe.fi/ajankohtaista/

Tonttupolku
su 27.11. klo 17–19, Seurasaari
Tule koko perheen voimin Tonttupolulle. Mitä Seura-
saari kätkeekään sisälleen? Liikutaan ja nautitaan 
yhdessä! Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
neuvonta@allergahelsinki.fi.

Apua ja tukea vertaisista! 
Pikkumyyt vertaisryhmä kokoontuu 
ensimmäisen kerran ti 20.9. klo 16–17.30. 
Ryhmä on allergiaa ja astmaa sairasta vien 
lasten vanhemmille, ja lapsille. Tervetuloa 
uudet jäsenet! Paikalla yhdistyksen 
asiantuntija Monica Honkanen. tarjolla 
pientä purtavaa ja kahvia sekä mehua. 
Lisätietoja: neuvonta@allergiahelsinki.fi

8 9
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TAPAHTUMIA ELOKUUSSA 2022
Suomen luonnon päivän 
 retki Sipoonkorven 
 kansallispuistoon
la 27.8., kokoontuminen klo 10, 
Cafe Kuusijärvi, Kuusijärventie 3, 
01260 Vantaa
Retkeillään yhdessä Sipoonkorven 
upeassa luonnossa! Tarjolla on kaksi 
eri pituista retkeä. Kuusijärven 
 ympäristössä noin 3km retki ja noin 
6 km retki Bisajärvelle. Retkiaika on 
noin 2–3 h. Retkellä pysähdytään 
syömään omia eväitä.  Retkeä 
 vetävät Ympäristöinstituutin Juha 
Jantunen ja Tiina Vitikainen.
 Ilmoittautumislinkki on: 
https://q.surveypal.com/Luon
nonpaivanretkiSipoonkor
peen 27.8.2022 tai neuvonta@
allergiahelsinki.fi tai 044 0477 
054.

Lasten leikkirata ja leikkiauto Martti 
ke 31.8. klo 17, Valpurin puisto, Meilahti
Perinneleikit ry:n leikki-innovaattori sekä oikea leikki-
auto Martti jakavat leikki-iloa sekä liikuttavat leikkijöi-
den kehoa ja mieltä. Tulkaa yhdessä kokeilemaan 
 monipuolista leikkirataa ja tutustumaan oikeaan 
 leikkiautoon Marttiin, jossa saa painaa KAIKKIA nappe-
ja. Leikkitempaus järjestetään yhteistyössä Perinne-
leikit ry:n kanssa. Onneksi leikki-ikä on koko ikä ja 
kaikki ovat tervetulleita 😊
 Sitovat ilmoittautumiset neuvonta@allergia
helsinki.fi tai 044 0477 054.

Kuva Antti Kallio

SYYSKAUDEN TEEMA
POLUT LUONNOSSA
– yhdessä luonnossa liikkuen ja 
vahvistuen syyskausi 2022

Raittiissa ilmassa liikunta lisää hyvin-
vointia monin verroin ja tavoin, näin-
hän toistettiin viime talvena useaan 
kertaan. Yhdessä näin tehden hyvin-
vointi korostuu lisäksi vielä eri tavoin 
ja vahvistumme fyysisesti sekä henki-
sesti yhtäaikaisesti. Talven ja kevään 
eri luontopolkuteemojen kautta vah-
vistimme luontoyhteyttämme aistien, 
elämysten ja oman kiinnostuksenkin 
kautta. Runsas osallistujamäärä sekä 
toistuvat osallistumiset loivat hyvää 
pohjaa jatkoon! Edellisen kauden 
ollessa enemmän elämyksellisen ja 
puhtaasti fyysisen kokemisen kautta 
koettua, syyspuolen poluilla käänny-
tään hieman enemmän sisäänpäin. 
Lähestymme luontoa ja luontoyhteyt-
tämme syksyllä enemmän oman hen-
kilökohtaisen sisäistämisen ja havain-
noinnin kautta.

Ta p a h t u m a p a i k at  j a  a i h e e t :

Munkkiniemestä 
Tarvaspään kautta 
luontotalo 
Villa Elfvikiin. 

Teemana mielen 
sadonkorjuu. 

Keskuspuisto. 
Teemana lempeys. 

Mustavuori, 
Vuosaari. 
Uutta kohti.

ke 
24.8.

ke 
21.9.

ke
26.10.

Elokuun polku on kahden tunnin kestoinen, syys- ja lokakuun 
polut n. 1,5 h. Tapahtumapaikoille pääsee yleisillä 
kulkuneuvoilla. Muutokset ovat mahdollisia, esim. sääolot. 
Ilmoittautumiset viimeistään vuorokautta ennen sekä 
mahdolliset tiedustelut: leinonenmarianni@gmail.com

Vertaisohjaaja 
Marianni 
Kallahden 
luonnossa.
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Ulkoiset ärsyttävät tekijät, kuten sääolosuhteet, 
ilmansaaste – tai väärät hoitotuotteet – voivat 
pahentaa herkän ja atooppisen hiuspohjan 
oireilua. Herkkä hiuspohja vaatiikin mietoja, 
hiuspohjaa suojaavia ja kosteuttavia tuotteita.

RAUSCHIN SYDÄNSIEMEN-SARJAN 
sulfaatiton shampoo ja hoitoaine on kehitetty 
erityisen herkän ja allergisen hiuspohjan tarpeisiin. 
Ne eivät sisällä väriaineita, silikoneja tai gluteenia.

TAPAHTUMIA SYYSKUUSSA 2022
Hemmotteluilta 
ma 5.9. klo 17, SKYOpisto, 
Alppikatu 2, 00530 Helsinki
Kosmetologioppilaat tekevät illan 
aikana rentouttavia hoitoja edulli-
sin opiskelijahinnoin. Hoitoja voi 
varata 1–3 tunniksi/hlö. Saatavilla 
seuraavat hoitovaihtoehdot:
• Kasvohoito 50 € (2 h)
• Jalkahoito 40 € (2 h)
• Käsihoito 22 € (1 h)
Illan aikana myös mahdollisuus 
ostaa ihonhoitotuotteita 10 %:n 
alennuksella. Mukaan mahtuu 
10 ensin ilmoittautunutta. 
Ilmoitathan kosmetiikka-allergiasi 
ilmoittautuessasi. Hoidot voidaan 
halutessa tehdä tuoksuttomilla 
tuotteilla, mutta tuoksuherkille 
tiedoksi, että tiloissa voi olla käy-
tössä myös tuoksullisia tuotteita. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
30.8. yhdistykseen, neuvonta@
allergiahelsinki.fi tai puhelimit
se 044 0477 054. Maksu paikan 
päällä.

Atopiapäivän luentotilaisuus
ke 14.9. klo 17.30–19, yhdistyksen toimisto, 
Pihlajatie 34
Tule kuuntelemaan ihotautien erikoislääkäri Laura 
Korhosen puheenvuoro atooppisesta ihottumasta 
ja sen hoidosta. Lisäksi on mahdollisuus esittää 
kysymyksiä lääkärille. Luento toteutetaan etäyhtey-
dellä. Samalla voit testailla atooppiselle iholle sopi-
via perusvoiteita ja yhdelle onnekkaalle arvomme 
atooppiselle iholle sopivan tuotepaketin. Illassa 
mukana myös yhdistyksemme iho- ja kosmetiikka-
asiantuntija ja allergia- ja astma-asiantuntija. 
Illan aikana halukkaat voivat myös perustaa vertais-
tukiryhmän. Toimistolla kahvia ja teetä sekä pientä 
iltapalaa. Ilmoittautumiset viimeistään 13.9. 
yhdistykseen, neuvonta@allergiahelsinki.fi tai 
puhelimitse 044 0477 054. 

ONKO HIUSPOHJASI USEIN 
PUNOITTAVA, ÄRTYNYT TAI KUTIAVA?

SYDÄNSIEMENKÖYNNÖKSEN 
(Suomessa myös rakkoköynnös) 
 sydänkuvioisista siemenistä saatava 
uute on ns. luonnon kortikoidi 
 (fytokortikoidi), joka rauhoittaa kutinaa 
ja tulehdusta suojaten ja kosteuttaen 
ärtynyttä, erittäin herkkää ihoa.

Uutuustuote Sydänsiemen-
seerumi sisältää lisäksi 
prebioottisen ainesosan, 
joka auttaa palauttamaan 
hiuspohjan luonnollisen 
tasapainon. 

Haluatko päästä 
testaamaan Rauschin 
Sydänsiemen-sarjaa?

YHTEISTYÖKUMPPANIMME 
ETSII KULUTTAJATESTIIN 

ATOPISIA
Testiryhmään pääsee mukaan 
10 allergiasta ja/tai atopiasta 
kärsivää, jotka saavat Sydän-

siemen-paketin testattavakseen.
Ilmoittaudu ja lisätietoja: 

neuvonta@allergiahelsinki.fi.
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Tamminiemeen tutustuminen
to 22.9. klo 16–17,  
Seurasaarentie 15, 00250 Helsinki
Tamminiemen opastuskierroksella kuulet 
presidenttien entisen virka-asunnon vaihe-
rikkaasta historiasta ja erityisesti Urho ja 
Sylvi Kekkosen ajasta Tamminiemessä. 
Opastuksella käydään tutustumassa myös 
Tamminiemen kuuluisaan saunaan. 

ETSINTÄKUULUTUS: 

Sykkiikö sydämesi somelle? 
Haluaisitko tulla yhdistykseemme tekemään vapaaehtoistyötä sosiaalisen 
median parissa? Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä! 🙂 👋
KAHVILAKIERROS
Haluaisitko lähteä vapaaehtoisena tarkkaile-
maan, miten kahviloissa huomioidaan ruoka-
allergioita? Järjestämme yhdessä Allergia-, 
iho- ja astmaliiton sekä Kuluttajaliiton kanssa 
kahvilakierroksen lokakuussa 2022. Kuukau-
den ajan vapaaehtoiset Pirkanmaalla, 
Uudella maalla ja Turun seudulla kiertävät 
alueensa kahviloita ja kirjoittavat ylös, miten 
ruoka-allergiat on huomioitu. Kahviloiden 
työntekijöille jaetaan samalla esite ruoka-
allergioista. Kahviloita voi kiertää yhden 
tai useampia, yksin tai kaverin kanssa. 
Lisätiedot ja ilm. ruoka-allergia@kolumbus.fi 
(Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys).

Yhdistyksessä on paljon erilaisia vapaaehtoi-
sen rooleja. Yksi niistä on päivitellä yhdistyk-
sen sosiaalisenmedian kanavia. Alla pieni 
 terveyhdys vapaaehtoiseltamme Sarilta. 😊

Kesä tuli, kesä meni!
Siltä se nyt syksyn alkaessa tuntuu. Olen ajoit-
tain vuosien aikana pohtinut, loppuuko kesä 
elokuussa?
 Vastaukseni itselleni on, että ei lopu.
Onneksi syksy tuo tullessaan taas jotain uutta 
ja pääsen jalkautumaan Uuden lastensairaa-
lan Olka-pisteelle.
 Tervetuloa siis moikkaamaan sinne kasvo-
tusten, muuten pääset seuraamaan kuulumi-
siani somessa yhdistyksen Instagram-tilillä.
 Jos et ole jo ottanut seurantaan, niin ota-
han viimeistään nyt: @helsinkiallergiajaastma.
 Sanonta kuuluu: ”kyllä kesä on ihmisen 
parasta aikaa”. Ei, minä ajattelen että ”kyllä 
elämä on ihmisen parasta aikaa”.
 Ihanaa syyskauden alkua sinulle, lukija.

Terveisin,  ”some” Sari Turunen

ALOITUSTAPAHTUMA VERKOSSA
to 29.9. klo 17.30–18.15
Aloitustapahtumassa kerrotaan tiiviisti 
ruoka-allergioista ja annetaan ohjeet 
vapaaehtoisille kahvilakierrosta varten. 
Ilmoittautumiset 28.9. mennessä.

PÄÄTÖSTAPAHTUMA VERKOSSA
ti 22.11. klo 17.30–18.15
Päätöstapahtumassa kuulet, 
millaisia tuloksia kahvilakierros tuotti. 
Lisäksi vapaaehtoiset saavat kertoa 
kokemuksiaan kierrokselta. 
Ilmoittautumiset 21.11. mennessä.

Pääsylipun hinta: Mikäli yli 10 henkilön ryh-
mä, opiskelija tai eläkeläinen pääsylippu 
9 €/hlö, alle 10 henkilön ryhmä 12 €/hlö, myös 
museokortti käy maksuksi. Maksut voi hoitaa 
paikan päällä kortilla tai käteisellä. Yhdistys 
tarjoaa opastuksen. Ilmoittautumiset 
viimeistään 15.9. yhdistykseen, 
neuvonta@allergiahelsinki.fi tai puheli
mitse 044 0477 054. Maksu paikan päällä.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
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TAPAHTUMIA LOKAKUUSSA 2022

Jumalainen näytelmä 
(TUOKSUTON NÄYTÖS!)
ti 4.10. klo 19, Espoon Kaupunginteatteri 
(Revontulentie 8, Tapiola)
Armoitettu kynäniekka, Finlandia-palkittu 
Juha Hurme on tunnettu Suomen varhaisia 
vuosia käsittelevistä teoksistaan. Tällä kertaa 
päästään seikkailuun, jossa mukana vilahtele-
vat Eino  Leino, L. Onerva ja muut suomalai-
suuden  aamunkoiton merkkihahmot. 
 Jumalainen näytelmä perustuu oikeisiin 
ihmisiin ja aitoihin tapahtumiin, mutta loppu-
tulos on täyttä fiktiota ja hillitöntä todellisuu-
den ylittävää kuvitelmaa. Näytelmän inspiraa-
tion lähteenä on ollut historiantutkija Timo 
Stewartin kirja Valter Juvelius ja kadonneen 
arkin metsästys. Teos palkittiin Lauri Jäntin 
säätiön tietokirjapalkinnolla vuonna 2021 ja 
oli tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdo-
kas vuonna 2020. Kantaesitys  Espoon Kau-
punginteatterin Revontulihallissa 
8.9.2022. Lippu 37 €. Sitovat ilmoittautumi
set Espoon yhdistykseen allergiayhdis
tys@kolumbus.fi tai 050 522 6268, maksu 
Espoon yhdistyksen tilille 2.9. mennessä: 
FI 715833000111713, viite: 25140.

Retki Ruissalon kylpylään
la 15.10. klo 13 – su 16.10. klo 17
Tervetuloa mukaan retkelle Ruissalon kylpy-
lään Turkuun. Matkaan lähdemme Helsingis-
tä, kokoontuminen Kiasman turistipysäkillä 
lauantaina klo 12.45. Menomatkalla yksi 
 pysähdys, jossa mahdollisuus nauttia oma-
kustanteisesti iltapäiväkahvit.
 Perillä kylpylässä majoitumme kahden 
hengen huoneisiin. Ennen illan buffet-illallista 
ehdit hyvin rentoutumaan kylpylän allasosas-
tolla tai ulkoilla Ruissalon merellisessä ympä-
ristössä. Allasosastolla on suomalainen sauna 
ja kolme allasta; lämmin poreallas, virkistys-
allas ja liikunta-allas. Myös kuntosalin käyttö 
kuuluu hintaan.  Kylpylässä on mahdollista 
varata ennakko tilauksesta myös omakustan-
teisia hoitoja. Hoitovaraukset pyydämme il-
moittamaan suoraan kylpylään. 
 Sunnuntaina ennen kotiin lähtöä järjes-
tämme kokoustiloissa yhdistyksen omaa 
 ohjelmaa klo 13–14.30. Samalla nautimme 
kahvitarjoilusta. Takaisin Helsinkiin saavum-
me n. klo 17.
 Retken hinta on jäsenille 168 euroa/hlö, 
muilta 178 €/hlö. Hinta sisältää 
– bussikuljetuksen
– majoituksen 2 hengen huoneessa (yhden 

hengen huoneesta lisämaksu 50 €)
– allasosaston, saunan ja kuntosalin käyttö
– lauantaina buffet-illallinen ravintola 

Loistossa klo 19.30–21.00
– sunnuntaina buffetaamiainen 
 klo 7.00–10.30
– sunnuntaina ennen kotiin lähtöä 
 kahvi/tee + suolainen välipala

Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 
30 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset 
Espoon yhdistykseen allergiayhdistys@
kolumbus.fi tai 050 522 6268, maksu 
Espoon yhdistyksen tilille 14.9. mennessä: 
FI47 1583 3000 1117 13, käytäthän 
 maksaessasi viitettä 25137.

Astman ensitietoluento
ke 19.10. klo 16–17, Myllypuron 
terveysasema, Jauhokuja 4,  
00920 Helsinki
Luennon aikana kuulet astmasta sairautena, 
sen omahoidosta sekä omahoitovälineistä. 
Luennon pitää yhdistyksen asiantuntija 
Monica Honkanen. Kuulet myös yhdistyk-
semme toiminnasta ja kosmetiikan Allergia-
portaali -verkkopalvelusta. Tervetuloa! 
Lisätietoja: neuvonta@allergiahelsinki.fi 
tai puhelimitse 044 0477 054.

Salon Sensitive
Töölönlahdenkatu 3

00100 Helsinki 
P. 09 248 62211

info@salonsensitive.fi

Käytämme ainoastaan 
hajusteettomia 

allergiatestattuja 
tuotteita. 

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!
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TAPAHTUMIA MARRASKUUSSA 2022

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen 
ylläpitämästä kosmetiikan Allergiaportaa-
lista saat tietoa allergioittesi suhteen sopi-
vista kosmetiikka- ja hygieniatuotteista. 
Tee Allergiaportaaliin oma allergiaprofiili 
epikutaanitestitulostesi pohjalta ja saat 
tuotelistan tuotteista, jotka eivät sisällä 
aineita, joille olet allerginen. Ohjelma 
 huomioi myös ristikkäisallergiat. 
 Tuotelistauksia voit tehdä esimerkiksi 
tuotesarjakohtaisesti, ostopaikan mukaises-
ti tai valitsemalla laajan listauksen, johon 
on kerätty monipuolisesti erilaisia tuotteita 
eri ostopaikoista, kuten apteekeista, tavara-
taloista ja marketeista. Uutena palveluna 
voit hakea itsellesi sopivia tuotteita myös 
tuotenimellä. Tuotelistausten ja -hakujen 
tekeminen on maksutonta.
 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 kos-
metiikka- ja hygieniatuotteiden ainesos-
aluettelot, jotka yhteistyökumppanimme 
ovat antaneet allergisten hyväksi. Kosme-
tiikka- ja hygieniatuotteiden lisäksi Allergia-
portaalista löytyy lisäksi myös pyykinpesu- 
ja huuhteluaineita sekä kodin puhdistus-
aineita. 
 Allergiaportaalista löytyy lisäksi asian-
tuntija-artikkeleita kosmetiikka-allergioista 
ja kosmetiikkalainsäädännöstä sekä muuta 
ajankohtaisia kosmetiikkaan ja ihonhoitoon 
liittyvää tietoa.  
 Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksel-
lä on myös valtakunnallinen maksuton iho- 
ja kosmetiikkaneuvonta, josta voit kysyä 
tietoa kosmetiikka-allergioista ja ihon-
hoidosta. Iho- ja kosmetiikkaneuvontaan 
voit olla yhteydessä sähköpostitse, 
 kosmetiikka@allergia-
helsinki.fi, tai soitta-
malla numeroon 
040 834 8803 
(ma–to klo 10–15). 

Kosmetiikan Allergiaportaali – maksuton verkkopalvelu 
kosmetiikkaallergisille ja tuoksuherkille
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Hemmotteluilta
ke 2.11. klo 17, SKYOpisto, Alppikatu 2, 
00530 Helsinki
Kosmetologioppilaat tekevät illan aikana ren-
touttavia hoitoja edullisin opiskelijahinnoin. 
Hoitoja voi varata 1–3 tunniksi/hlö. Saatavilla 
seuraavat hoitovaihtoehdot:
• Kasvohoito 50 € (2 h)
• Jalkahoito 40 € (2 h)
• Käsihoito 22 € (1 h)
Illan aikana myös mahdollisuus ostaa ihon-
hoitotuotteita 10 %:n alennuksella. Mukaan 
mahtuu 8 ensin ilmoittautunutta. Ilmoitathan 
kosmetiikka-allergiasi ilmoittautuessasi. 
Hoidot voidaan halutessa tehdä tuoksuttomil-
la tuotteilla, mutta tuoksuherkille tiedoksi, 
että tiloissa voi olla käytössä myös tuoksullisia 
tuotteita. Ilmoittautumiset viimeistään 
27.10. yhdistykseen, neuvonta@allergia
helsinki.fi tai puhelimitse 044 0477 054. 
Maksu paikan päällä.

Ihoviikko – Ihoviikon luentotilaisuus
ke 16.11., paikka avoin
Tule kuulemaan luento Ihoaiheesta. 
Lisätietoja löydät lähempänä osoitteesta 
www.allergiahelsinki.fi.

Musikaali: Viulunsoittaja katolla
la 12.11., klo 17, Keravan ooppera,  
Keudatalo, Kerava
Tule mukaan Keravalle katsomaan kuuluisa 
musikaalien helmi Viulun soittaja katolla, joka 
on samalla kaunis, koskettavan musiikin ja 
lämpimän elämänmyönteisen huumorin 
 siivittämä rakastettu tarina. Musikaalin on 
ohjannut Anu Hälvä, musiikin johto Tapio 
Von Boehm ja koreografia Jari Saarelainen. 
Ooppera on juutalaisen perheen tarinan ker-
tova musikaali, jonka kuuluisia kappaleita 
ovat ”Rikas mies jos oisin” sekä ”Nousee päivä, 
laskee päivä”. Ensiesitys oli 1964. 
 Tiedustelut ja sitovat varaukset 16.10. 
mennessä vantaanallergiayhdistys@
gmail.com tai 050 344 5636. Liput 37 €/
hlö, maksut Vantaan yhdistyksen tilille 
FI 12 4055 0012 4949 08, viite: 5704.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS
ke 9.11. klo 17 toimistolla, 
Pihlajatie 34
Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Ilmoittautumiset viimeistään 
7.11. yhdistykseen, 
neuvonta@allergiahelsinki.fi tai 
puhelimitse 044 0477 054.

Kuva on otettu kosmetiikan Valmistuskurssilta.

Seuraa 
Allergiaportaalia 

myös Instassa 
ja Facessa.
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PERINTEISET 
JOULUGLÖGIT
ti 13.12. klo 16–18, 
Pihlajatie 34
Tule kanssamme virit-
täytymään joulun 
 tunnelmaan ja nautti-
maan yhdessäolosta! 
Tarjolla perinteiseen 
tapaan glögiä ja joulu-
herkkuja. Tervetuloa! 
Ilmoittautumiset 
viimeistään 12.12. 
yhdistykseen, neu
vonta@allergiahel
sinki.fi tai puhelimit
se 044 0477 054.

Apurahan saajan raportti
Tiina Kauppila 05/2022 

Maitosiedätettyjen 
potilaiden terveyteen  
liittyvä elämänlaatu 
ei poikkea muusta väestöstä

Tutkiessa eri hoitomuotojen vaikuttavuutta 
on tärkeä mitata potilaan itsensä raportoimaa 
laatu- ja vaikuttavuustietoa. Yleisesti käytetty 
lähestymistapa on mitata terveyteen liittyvää 
elämänlaatua, jota voidaan mitata yleis-
luonteisilla tai sairauskohtaisilla mittaristoilla 
(terveyteen liittyvä elämänlaatu, health- 
related quality of life). Yleisluonteiset mitta-
ristot mahdollistavat vertailun potilaiden ja 
verrokkiväestön välillä, mutta eivät välttämät-
tä ole riittävän herkkiä kaikissa tilanteissa. 
Sairauskohtaiset mittarit pureutuvat tietyn 
sairauden erityispiirteisiin, mutta eivät yleen-
sä mahdollista vertailua potilaiden ja väestön 
välillä. 

Ruoka-allergia on läsnä jokaisessa 
 ruokailutilanteessa, mutta se ei näy päälle  
tai aiheuta oireita, mikäli välttöruokavalio 
 onnistuu. Ruoka-allergian on aiemmissa 
 tutkimuksissa osoitettu heikentävän lasten  
ja heidän perheidensä terveyteen liittyvää 
yleistä  elämänlaatua. Käypä Hoito 
-suosituksen mukainen hoitolinja vaikeissa 
ruoka-allergioissa on välttöruokavalio ja 
varautuminen mahdollisiin allergisiin 
reaktioihin. Kokeellisissa olosuhteissa 
 ruokasiedätyksellä voidaan nostaa sietokykyä 
aiemmin allergisen reaktion aiheuttaneelle 
ruoka-aineelle, mutta hoitoon liittyy usein 
sivuvaikutuksia ja kaikki potilaat eivät hyödy 
hoidosta. 

Maitosiedätystä on tutkittu Helsingin Iho- 
ja allergiasairaalassa vuodesta 2005 alkaen. 
Mittasimme suomalaisten maitosiedätykseen 
osallistuneiden potilaiden terveyteen liittyvää 
elämänlaatua sekä yleisellä mittarilla että 
sairauskohtaisella mittarilla. Tutkimustulokset 
julkaistiin kansainvälisessä allergia-alan leh-
dessä vuonna 2021 (Kauppila ym. Allergy 
2021). Tutkimuksessa osoitettiin, että maito-
siedätettyjen potilaiden yleinen elämänlaatu, 
mitattuna suomalaisten kehittämällä ja laa-
jasti käytetyllä 15D mittaristolla, oli samalla 
tasolla kuin saman ikäisillä ja samaa suku-
puolta olevilla väestössä yleensä. Maitosiedä-
tyksen onnistumisen ei havaittu vaikuttavan 
tilastollisesti merkitsevästi yleistä elämän-
laatua mittaaviin pisteisiin.

Maitosiedätetyillä potilaille esiintyi run-
saasti muita allergisia sairauksia (atooppinen 
iho, astma, muita ruoka-allergioita ja aller-
gista nuhaa). Potilaista astmaa sairasti 66 
(106/160) prosenttia. Näillä astmaa sairasta-
villa potilailla havaittiin merkittävästi alentu-
neet pisteet hengitystä mittaavassa osuudes-
sa. Onnistunut maitosiedätys oli yhteydessä 
parempaan ruoka-allergiakohtaiseen elämän-
laatuun lapsilla ja nuorilla, mitattuna ruoka-
allergiakohtaisella elämänlaatumittarilla (food 
allergy related quality of life questionnaires, 
FAQLQs), mutta aikuisilla vastaavaa eroa ei 
havaittu. 

Teatteri: Kultalampi
to 8.12. klo 19, Helsingin kaupunginteatteri, Helsinki
Kultalampi on haikea ja koskettava kuvaus perheestä, pitkäs-
tä parisuhteesta, väistämättömän muutoksen ja kaiken ka-
toavaisuuden kohtaamisesta ja lopulta hyväksymisestä. Kun 
menneisyys on eletty eikä tulevaisuus tarjoa laajoja näkö-
aloja, on kuikan huuto järvimaisemassa ja kahden ihmisen 
harvinainen kyky aidosti jakaa iloja ja suruja keskenään eri-
tyisen merkittävää. Näytelmä sai ensi-iltansa Broadwaylla 
1979 ja oli huikea menestys. Näytelmää on sen jälkeen esi-
tetty eri puolilla maailmaa. Kultalammesta tehtiin elokuva 
vuonna 1981, päärooleissa Henry Fonda, Katharine 
 Hepburn ja Jane Fonda. Elokuvasta tuli yleisön rakastama 
klassikko. Se sai kolme Oscaria ja kolme Golden Globea sekä 
Bafta-palkinnon. Liput 42 €/henkilö (+ mahdollinen posti
maksu 1,95 €) Vantaan yhdistyksen tilille FI 12 4055 
0012 4949 08, viite: 5694. Tiedustelut ja sitovat varauk
set 8.11. mennessä vantaanallergiayhdistys@gmail.com 
tai 050 344 5636.
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Testaa onko 
astmasi hallinnassa

Astman yleisimmät 
oireet ovat:
• yskä
• limaisuus
• käheys
• hengenahdistus
• heikko rasituksen sieto

Tee itsetesti omaastma.fi  ja 
keskustele lääkärisi kanssa astmasi 
hoitotasapainosta.

Nämä voivat olla merkki astman 
huonosta hoitotasapainosta ja 
ongelmista pienissä ilmateissä. 
Sinun ei pitäisi hyväksyä astman 
oireita, sillä niitä on mahdollista 
hallita. Nykyään oireet voidaan 
saada hallintaan yksilöllisellä 
hoidolla.

Klara Norra Kyrkogata 34, 111 22 Stockholm | +46 8 753 35 20 | infonordic@chiesi.com | chiesi.fi 

GINA Report 2021. Global Strategy For 
Asthma Management and Prevention.
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Allergiaapu Oy: alennus 10 % kaikista 
 normaalihintaisista tuotteista. Myös ilman-
puhdistimien vuokrausta jäsenhintaan. 
P. (09) 323 8962. Tuotteita myymälästä ja 
postimyyntinä. www.allergia-apu.fi 

Etuja hammashoidosta. Ensimmäinen 
 hoitokäynti Oralin uusille asiakkaille 
–50 % yleishammaslääkärin tarkastuksesta tai 
suuhygienistin tekemästä hammaskiven 
 poistosta. Seuraavista käynneistä –10 %. 
Ientulehdusta ja hampaan kiinnityskudos-
sairautta mittaava Periosafe-testi 20 € (norm. 
29 €). Kotihoitotuotteista –20 %. Varaa aika 
oral.fi tai 010 400 3400. Käytä varatessasi 
kampanjakoodia ALLERGIA.
www.oral.fi

EkokampaamoParturi Peppeco –10 % 
kampaamopalveluista. Opri Karttunen, Eko-
kampaaja, parturi-kampaaja, Oulunkyläntie 7, 
Helsinki, puh. 09 795 570. www.peppeco.fi 

Helsingin Suolahuone tarjoaa  ensim
mäisen tutustumiskerran15 € hintaan. 
Koroistentie 4, C-talo, Ruskeasuo, 
00280 Helsinki, puh. 040 518 35 87. 
www.helsinginsuolahuone.fi  

Laadukkaista silkkikukista –10 %,
toimisto@marjutuote.fi

Etu Wello2hengitystukilaitteesta,
www.wello2.fi

JÄSENEDUT 2022

ILMANPUHDISTIMIEN 
VUOKRAUSTA JÄSENHINTAAN:

Allergia- ja Sisäilma-apu
Sturenkatu 43–45, puh. 09 323 8962.
www.allergia-apu.fi

Ilmalinja Oy 
harri.tiihonen@ilmalinja.fi, 
p. 050 370 2350 tai 09 455 8055.

Oy Sonesta Ab 
janne.trontti@sonesta.fi, 
p. 040 5738 234.

TOIMISTOLTA VOI OSTAA 
JÄSENHINTAAN

• FFP2-tason kertakäyttöisiä 
 hengityssuojaimia
• Jonaspro-kasvosuojaimia
• Jonaset-hengitysilmanlämmittimiä
• NHS-vesipiippuja
• PEF-mittareita
• Sarvikuono-nenähuuhtelukannuja
• Suolapiippuja
• Suojavisiirejä

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton jäsenetukokonaisuus on uudistunut ja nyt saat jäsenenä 
huomattavan määrän merkittäviä etuja erilaisista tuotteista ja palveluista! 

Käy katsomassa jäsenedut liiton nettisivuilta osoitteesta: 

Jäsenedut – Allergia.fi

Pidetään erityistä huolta hymystäsi
Hyödynnä nyt jäsenetusi Oralissa! Helsingin Allergia- ja 
Astmayhdistyksen jäsenenä saat etuja hammashoidostasi. 
Edun saat jäsenkorttiasi näyttämällä.

• Ensimmäinen hoitokäynti Oralin uusille asiakkaille -50 % 
yleishammaslääkärin tarkastuksesta tai suuhygienistin tekemästä 
hammaskiven poistosta. Seuraavista käynneistä -10 %. 

• Ientulehdusta ja hampaan kiinnityskudossairautta mittaava 
       Periosafe-testi 20 € (Norm. 29 €). 
• Kotihoitotuotteista -20 %.

Edut eivät koske erikoishammaslääkärin hoitoa eikä esteettistä hammashoitoa, 
laboratoriokuluja tai muita erillisveloitettavia kuluja. Ei voi yhdistää muihin etuihin. 
Puh. hinta: matkapuh. 0,0835€/puh. + 0,1717€/min ja lankapuh. 0,0835€/puh. + 0,06€/min.

Varaa aika oral.fi tai 010 400 3400. 
Käytä aikaa varatessa kampanjakoodia 
ALLERGIA.



Helsingin Allergia ja Astmayhdistys ry

LIITY JÄSENEKSI – jäsenyys kannattaa!

Jäsenenä saat
• maksutonta neuvontaa allergia-, astma- ja ihokysymyksissä puhelimitse, 
 sähköpostitse tai toimistollamme joko ajanvarauksella tai ilman
• mahdollisuuden osallistua jäsenille tarkoitettuihin tapahtumiin, 
 kuten asiantuntijaluennoille, teemailtoihin, liikuntaryhmiin, 
 virkistys- ja hemmottelutapahtumiin ja vertaisryhmiin
• edullisia omahoitotarvikkeita toimistoltamme tai postitse
• jäsenalennuksia useista liikkeistä
• Allergia, Iho ja Astma lehden postitse neljä kertaa vuodessa
• yhdistyksemme jäsenlehden Kevätpääskyn tammikuussa ja 
 Syyspääskyn elokuussa postitse
• kuukausittain jäsenkirjeemme sähköpostitse
• mahdollisuuden osallistua myös Allergia, Iho ja Astmaliiton tapahtumiin

JÄSENYYDEN HINTA ON VAIN 27 € VUODESSA/TALOUS

Liittymislahjaksi saat tuoksuttoman tuotteen tai PEFmittarin. 
Tuote tulee noutaa toimistoltamme.

JÄSENEKSI VOIT LIITTYÄ
• Nettisivuilla www.allergiahelsinki.fi tai 
 www.allergia.fi
• Sähköpostitse neuvonta@allergiahelsinki.fi
• Puhelimitse puh. 044 0477 054

ILMOITATHAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI, 
JOS HALUAT SAADA KUUKAUSITTAIN 
LÄHETETTÄVÄN JÄSENKIRJEEMME 
SÄHKÖPOSTITSE.


