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Alaselän kivut ja vireysongelmat ovat yleisiä – lue
miten näyttelijä Monika Lindeman selätti selkäkivut
Kymmenen vuotta jatkunut alaselän kipu,
huonontunut unenlaatu ja heikentynyt vireystila korjaantuivat lopulta uuden sängyn
avulla. Sänky on muuten paras paikka repliikkien opetteluun, paljastaa Monika Lindeman.
Salatuista Elämistä tuttu näyttelijä Monika Lindeman kärsi alaselän rakenteellisen vian aiheuttamasta kivusta ja siitä seuranneesta heikentyneestä unenlaadusta vuosia.
Lindeman oli jo Tempur-tyynyn käyttäjä, mutta
sänkynä oli pitkään tavallinen joustinpatja. Sen
jouset väsyvät käytön myötä, ja heikon tuen seurauksena alaselkä kipeytyi entistä helpommin.
Pika-apuna vaivaan toimi yöksi alaselän alle
asetettu tyyny ja uusi, kova joustinpatja, mutta
vaikka ranka suoristuikin niiden avulla ja kivut
hellittivät hetkeksi, tuli eteen toinen ongelma:
käden epämiellyttävä puutuminen nukkuessa.
Heikko nukkumisergonomia ja painepisteitä aiheuttava patja vaikuttavat suoraan kehon kipui-

hin ja unen laatuun sekä vireystilaan, minkä myös
Lindeman havaitsi.
Uusi sänky vei kivut mennessään
Noin kymmenen vuotta sitten alkanut vaiva helpotti viimein Tempur-sängyn myötä.
- Mietimme puolisoni kanssa uuden sängyn
hankkimista aivan liian kauan. Kun lopulta ostimme Tempur-sängyn, ongelmat hävisivät. Sänky
muotoilee kehoa aivan täydellisesti, sillä se tukee
ja muotoutuu ergonomisesti, Monika Lindeman
kertoo.
Nykyisin Lindeman nukkuukin sanojensa mukaan todella hyvin. 35-vuotias näyttelijä on aina
arvostanut hyvää unta ja satsannut riittävään
unenmäärään. Hänen unirytminsä on hyvin säännöllinen, ja uuden sängyn myötä laatukin viimein
parani.
- Unen laatu on muuttunut todella paljon patjan
vaihtamisen jälkeen, sillä uuden sängyn myötä ei

Varaa aika nukkumisergonomian kartoitukseen osoitteesta www.sleepcenter.fi/
varaa-aika/ tai soittamalla suoraan myymälään. Ajanvaraajalle lahja ja kahvit!

Talviunet tarjouksessa
Sänkytarjous!
TEMPUR North Box -parivuode TONNI POIS
esim. 160x200 cm, 7 cm petauspatjalla
alk. 4592€ (norm. 5592€), sinkkusängyn
alennus 500€

Tyynytarjous!

Sijauspatjatarjous!

TEMPUR Ombracio-tyyny 159€
(norm. 189€). Tukee hyvin, korkeus
muokattavissa ja sopii kaikkiin
nukkuma-asentoihin

Uudista sänkysi aidoksi TEMPURvuoteeksi! TEMPUR-sijauspatjan voi
laittaa minkä tahansa hyväkuntoisen
patjan päälle. TEMPUR 7cm
-sijauspatja -15%

ole ollut yöllisiä heräämisiä. Kun sänkyyn menee,
aamulla tuntuu siltä, että yöllä ei olisi liikkunut ollenkaan! Patja muotoutuu kehon ympärille hyvin,
mikä varmasti on vaikuttanut myös unen laatuun.
Monikan mukaan Tempur-patja tukee selkää
sekä mukautuu erinomaisesti kehon muotojen
mukaan. Nykyään hyvä nukkuma-asento löytyy
heti, ja hyvässä asennossa yöllinen kääntyilykin
on vähentynyt.
Sängyn vaihtamisen myötä vaikutus selän kiputiloihin on ollut ilmeinen.
- Tempur-sängyssä ei tarvitse hakea tyynyjä
alaselän alle, sillä sänky tukee koko kehoa. Patja
ei aiheuta paineen tunnetta, joten mikään raaja
ei puudu vaan veri kiertää ihan normaalisti koko
kehossa.

TEMPUR ESPOO
BRAND STORE & OUTLET
Kauppakeskus Iso-Omena 2. krs
040 215 7560
www.sleepcenter.fi

Sängystä kodin uusi lempipaikka
Nykyisin Lindeman viihtyy sängyssä todella hyvin
ja viettää siellä aikaa nukkumisen lisäksi myös
esimerkiksi tulevien jaksojen repliikkejä opetellen.
- Sänky on hyvin mukava istua ja rentoutua sekä
katsella maisemia ikkunasta. Lukemiseen ja äänikirjojen kuunteluun tämä on aivan paras paikka,
vastaa Lindeman sängystään käsin.
- Luemme pojan iltasadut yhdessä tässä sängyllä,
ennen kuin hän menee omaan sänkyyn nukkumaan. Sekin onnistuu todella mukavasti.
Uuden sängyn vaikutukset Lindemanin yöuneen
ovat olleet ilmeiset.
- Yöunista sanoisin, että nukun 99 prosenttia kaikista öistä todella hyvin, Lindeman summaa.

TEMPUR VANTAA
BRAND STORE & OUTLET
Kauppakeskus Tikkuri 2. krs
09 5868 360
www.sleepcenter.fi

TEMPUR HYVINKÄÄ
BRAND STORE & OUTLET
Kauppakeskus Willa, Torikatu 7
050 548 9933

www.sleepcenter.fi

Tapahtumakalenteri kevät 2021
HELMIKUU
To 11.2. klo 18.00

Suuri anafylaksiailta verkossa Teams-verkkoalustalla.......................................7

MAALISKUU
Ti 2.3. klo 18–19.30
To 25.3. klo 18.00

Ensitieto-ilta verkossa Teams-verkkoalustalla.....................................................8
Sääntömääräinen kevätkokous...............................................................................8

HUHTIKUU
			
Ti 6.4. klo 16.30–17.30
Ke 7.4. klo 17.30–19.30
To 15.4. klo 15.00–16.30
Ti 20.4. klo 16.30–17.30
			
Ke 21.4 klo 17.00

James Bond ennakkonäytös, tarkempi aika selviää alkuvuodesta............ 10
Yhdessä liikkeelle ryhmä: Kävelylenkki jokivarressa, Heureka.................... 11
Luonnonkosmetiikan kurssi maalaismaisemassa, Sipoo.............................. 10
Opastettu kierros Olympiastadionilla ja urheilumuseoon, Helsinki.......... 12
Yhdessä liikkeelle ryhmä: Kuntolaitteisiin tutustuminen
Tikkurilan uimahallin nurmikkoalue................................................................... 11
Opastettu kävely: ”Suomisen Olli asui täällä”, Töölö, Helsinki...................... 13

TOUKOKUU
Ti 4.5. klo 16.30–17.30
Ke 5.5. klo 17
Ti 11.5. klo 16.30–18.30
			
Pe 14.5. klo 10–14
Ti 18.5. klo 16.30–17.30
			

Yhdessä liikkeelle ryhmä: Kävely jokivarressa, Heureka................................ 11
Kysy lapsen astmasta – allergia/astmaneuvojat vastaavat, verkossa........ 14
Opastus liikuntapuiston käyttöön ja kehonhuoltoa
Kartanokoskella, Vantaa......................................................................................... 14
Kukanpäivän tapahtuma Keravalla..................................................................... 15
Yhdessä liikkeelle ryhmä: Möskärin kuntoportaat,
lammen ympäri kävely............................................................................................ 11

KESÄKUU
La 5.6. klo 11.30–13.00 Purjehtimaan Helsingin edustalle 1700-luvun hengessä,
			
lähtö Halkolaituri, Helsinki..................................................................................... 16
Seuraa Facebookia, Instagramia ja yhdistyksen kotisivuja tapahtumista ja koronavirustilanteen aiheuttamista rajoituksista ja muutoksista. Ilmoitathan aina yhteystietosi ilmoittautuessasi, jotta voimme olla yhteydessä muutoksien sattuessa.
Mikäli haluat jäsentiedotteen sähköisenä, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi yhdistykselle.

Osa tilaisuuksista järjestetään yhteistyössä
pääkaupunkiseudun allergia- ja astmayhdistysten
kanssa ja Opintokeskus Siviksen tuella.
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VANTAAN JA KERAVAN 		
ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYS
Ratatie 22 B, 01300 Vantaa (vain kirjeposti)
vantaanallergiayhdistys@gmail.com
p. 050 344 5636
Toiminnanjohtaja: Marja-Riitta Kytö
SEURAA meitä: vantaakerava.allergia.fi
Facebook ja Instagram (vantaankeravanallergia)
NEUVONTAA JA JÄSENTAPAAMISET
Neuvontaa sopimuksen mukaan Vantaalla
ja Keravalla. Ota rohkeasti yhteyttä ja
sovitaan tapaaminen Sinua lähellä!
PUHELINNEUVONTA 050 344 5636
ti, ke ja to klo 12–15.
NEUVONTAA myös sähköpostitse
vantaanallergiayhdistys@gmail.com.
ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMIIN
vantaanallergiayhdistys@gmail.com
tai 050 344 5636. Maksut yhdistyksen tilille:
FI 12 4055 0012 4949 08, viitenumerot
löydät tapahtumatiedoista. Huomioithan,
että yhdistyksellä ei ole vakuutusta tapa
turmien, sairastapauksien tai varkauksien
varalta. Huolehdithan vakuutusturvastasi.
HALLITUS 2021
Anne Parttimaa (pj), Anne Kotakorva,
Aino Törmälä, Kati Heiskari, Minna Tiittanen
Pirjo Kahelin, Satu Nystedt
LAHJOITUKSET
TOIMINTAMME TUKEMISEEN
Vastaanotamme lahjoituksia ja testamentteja
toimintamme tukemiseen. Saadut varat suunnataan allergiaa ja astmaa sairastavien hyväksi
lahjoittajan toivomukset huomioiden yhdistyksen tilille FI12 4055 0012 4949 08.
ILMOITUKSET JA OSOITEMUUTOKSET
jasenet@allergia.fi
VANTAAN JA KERAVAN ALLERGIA- JA
ASTMAYHDISTYS RY:N JÄSENTIEDOTE
Ilmestyy: kaksi kertaa vuodessa
Painos: 2000 kpl
Toimitus: Marja-Riitta Kytö
Kannen kuva: Shutterstock
Taitto: Vitale Ay | Paino: Grano Oy

Toivon vuosi 2021
Toiveikkaina aloitamme vuoden 2021 uudesta paremmasta
vuodesta. Rokotukset koronaa
vastaan ovat alkaneet ja toiveet uudesta suunnasta ovat
jokaisen mielessä. Vielä on oltava varuillaan ja siten tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti verkossa. Tulossa
on myös Facebook-live lähetyksiä ja tietoiskuja.
Kannattaa seurata viestintää tulevista lähetyksistä
ja liittyä mukaan.
Allergiaviikkoa vietetään viikolla 12 astmateemalla ja silloin on live verkko lähetyksiä Facebookissa
ja Teams-alustalla. Huhtikuussa on kulttuurikävelyjä ja käymme mm. tutustumassa remontoituun
Olympiastadioniin. Kevään edetessä näemme,
mitä kaikkea voimme toteuttaa ja lopullinen
ohjelma muotoutuu sen mukaan. Toukokuussa
on tulossa liikunta aiheisia tapahtumia. Ulkona
järjestettävät tapahtumat ovat turvallisempia
järjestää ja liikunta tekee hyvää kaikille.
Luontoliikkujat-hanke jatkuu vuonna 2021 ja
kaiken epävarmuuden keskellä pilkahduksen
toivosta tuo meitä ympäröivä luonto, joka on
avoinna aina ja tarjoaa meille turvapaikan hengähtää ja eheytyä. Kesän kynnyksellä järjestämme
purjehduksen merelle ja pääsemme hengittämään raikasta meri ilmaa. Siitä on hyvä jatkaa
kesän viettoon.
Yhdessä selviämme tästä ja jatkamme eteenpäin.
Toivossa elää aina mahdollisuus ja vuodesta 2021
tulee parempi. Lähdetään luontoon liikkumaan ja
pysytään terveinä!
Hyvää vuotta 2021!

Marja-Riitta Kytö
toiminnanjohtaja

Lämmin kiitos
jäsentiedotteemme ilmoittajille!
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•

Kosmetiikkaa allergikoille

•

Kotiinkuljetus Tikkurilan alueella

•

Moniosaava henkilökunta

•

Tervetuloa palveltavaksi!

Ilmainen pysäköinti ensimmäisen tunnin Tikkurissa!

Ma - pe 8 - 20 La 9 - 16
Asematie 4 - 10, Kauppakeskus Tikkuri. Puh: 09 8603 6501, www.asemaapteekki.fi

Tapahtumia ja toimintaa • helmikuu 2021
SUURI ANAFYLAKSIAILTA VERKOSSA
To 11.2. klo 18.00
Suuri anafylaksiailtailta toteutetaan Teamsverkkoalustalla, joka on hyvin helppokäyttöinen. Tarvitset vain tietokoneen, tabletin tai
kännykän, jossa on nettiyhteys ja kaiutin.
Anafylaksiailtaan ei tarvitse ilmoittautua mukaan. Mukaan pääsee ihan vain klikkaamalla
to 11.2. klo 18.00 tätä linkkiä. Tietokoneella
kannattaa valita vaihtoehdoksi ”Liity sen sijaan verkossa”, tabletilla tai puhelimella on
hyvä ladata Microsoft Teams -sovellus etu
käteen. Sinun kuvaa tai ääntä ei näy. Voit
esittää kysymyksiä tai kommentteja kysymysosion kautta.Tervetuloa mukaan!
Järjestäjä: Allergia-, iho- ja astmaliitto

Kosmetiikan Allergiaportaali www.kosmetiikka-allergia.fi
on maksuton palvelu
Valtakunnallisesta iho- ja kosmetiikkaneuvonnasta voit kysyä tietoa kosmetiikkaallergioista ja ihonhoidosta joko sähköpostitse kosmetiikka@allergiahelsinki.fi tai
soittamalla numeroon 040 834 8803 (ma–to klo 10–15).

H U O M I O I L I I K U N TA E T U S I !
Erityisuimakortti astmaa sairastaville
Kelakortissa oltava tunnus 203. Uimakortin voi ostaa uimahalleilta, kun on Kela tunnus
203 ja mukana yksi valokuva.
VANTAALLA: Kortin hinta on 50 € aikuisilla ja lapsilla, lunastettaessa k
 ulkukortti 5 €.
Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä alkaen. Alle 10-vuotiailla on mahdollisuus
korttiin, jolla täysi-ikäinen avustaja pääsee mukaan uimahalliin.
KERAVALLA: Erityisryhmien vuosikortti käy Keravan uimahalliin. Kortin hinta on
60,00 €/vuosi + rannekemaksu 7,50 €. Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä.
Kortti myydään Kela-kortin tunnusta tai hyväksyttyä hakemusta vastaan uimahallin
kassalta ja se oikeuttaa uimiseen ja kuntosalin käyttöön uimahallin aukioloaikoina.
LIIKUNTAVINKKEJÄ:
www.vantaa.fi/liikunta • www.eslu.fi
				
www.vantaanlatu.com • www.keravanlatu.net
				www.taitokolmio.net
				www.frisbeegolfradat.fi/rata/keinukallio_kerava/
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Tapahtumia ja toimintaa • maaliskuu 2021
ENSITIETOILTA VERKOSSA:

Ruoka-allergisen lapsen
arjen haasteet
-verkkoluentoilta
Ti 2.3. klo 18–19.30
klo 18.00
Ruoka-allergisen lapsen arjen haasteet
– vinkkejä arkeen ja korvaavat tuotteet
Tuula Jokinen, valtakunnallinen
ruoka-allergianeuvoja, Pirkanmaan
Allergia- ja Astmayhdistys
klo 18.45
Vinkkejä sosiaaliturvaasi erityisesti
ruoka-allergiaan liittyen
Risto Heikkinen, erityisasiantuntija,
sosiaalityöntekijä, Allergia-,
Iho- ja Astmaliitto
Ilta järjestetään verkossa ja toteutetaan
Teams-verkkoalustalla, joka on hyvin
helppokäyttöinen. Voit osallistua vaikka
kotisohvalta! Tarvitset vain tietokoneen,
tabletin tai kännykän, jossa on nettiyhteys
ja kaiutin. Ilmoittautuneille lähetetään
osallistumislinkki ja -ohjeet ennen iltaa.
Ilmoittautuminen 26.2. mennessä
neuvonta@allergiahelsinki.fi tai
p. 044 0477 054.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
To 25.3. klo18.00, Tempur Brand
Store, Kauppakeskus Tikkuri, Vantaa
Käsittelemme sääntömääräiset asiat.
Jokaiselle osallistujalle yllätyslahja ja
illan tarjoukset. Kaikki jäsenet ovat
lämpimästi tervetulleita! Kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset vantaanallergiayhdistys@gmail.com tai
050 344 5636 (22.3. mennessä).

Erityisruokavalioita huo
mioivia ruokaohjeita ja elintarviketietoa saat maksutta
Erimenu.fi-verkkopalvelusta.
Rekisteröitymättä voit suodattaa sisältöä yleisillä ruokavalioilla,
ruokakategorioilla tai kirjoittamalla nimeä.
Rekisteröityen voit tallentaa ruokavalioita
ja suodattaa tarkasti omilla rajoitteillasi.
Erimenun on kehittänyt ja sitä ylläpitää
ruoka-allergioiden ammattilainen Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys. Ruokaallergioihin ja allergiaruuanlaittoon
liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä
maksuttomaan valtakunnalliseen ruokaallergianeuvontaan. Yhteystiedot:
ma–to klo 10–14 tai sopimuksen mukaan,
045 235 2861 tai ruoka-allergia@kolumbus.fi
(www.pirkanmaanallergia.fi).
Lisätietoa yhdistyksille:
Jonna Nurminen, 050 442 0880,
erimenu@kolumbus.fi ja
Tuula Jokinen, 045 235 2861,
ruoka-allergia@kolumbus.fi
Kannattaa kurkistaa myös
Erimenun some-kanaviin
(Facebook, Twitter ja Instagram).
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ALLERGIAVIIKON
verkkoluentoilta viikolla 12
(22.3.–28.3.2021),
ajankohta ja aiheet
tarkentuvat myöhemmin.
Seuraa viestintää
verkkosivuiltamme
ja Facebookista!
Ihoilta järjestettiin Allergiatalolla 10.11.2020.

Tapahtumia ja toimintaa • huhtikuu 2021
UUSI JAMES BOND
“NO TIME TO DIE”
-ELOKUVAN
ENNAKKONÄYTÖS
(TUOKSUTON)
Ennakkonäytös on maaliskuun lopulla klo 17.00–19.30
ja tarkempi päivä
selviää alkuvuodesta.
Finnkino Premium-sali, Sello,
Ratsukatu 3, Espoo
Tule mukaan ensimmäisten
joukossa kauan odotetun
uuden James Bond elokuvan
tuoksuttomaan ennakko
esitykseen. ” No Time to Die”
-nimisessä James Bond elo
kuvassa nähdään tuttuun
tapaan tiukkaa toimintaa,
kuten näyttävä hyppy moottoripyörällä. Daniel Craigin
esittämä Bond nähdään klubilla, ja lasin läpi heijastuu
mystinen hahmo.

OPI VALMISTAMAAN ITSE LUONNON
KOSMETIIKKAA – luonnonkosmetiikan kurssi
Ke 7.4. klo 17.30–19.30, Pornaistentie 411, 04130 Sipoo
Tule mukaan valmistamaan luonnonkosmetiikkaa
Ann-Marien kanssa Sipoon maalaismaisemaan Näsiksen yli
120 vuotta vanhalle tilalle. Suuri osa kurssilla käytettävistä
yrteistä on poimittu talon puutarhasta ja pihapiiristä. Kodinomainen kurssipaikka luo kursseille rennon ja lämpimän
tunnelman. Kurssilta saat tietoa ja taitoa luonnonmukaisen
kosmetiikan raaka-aineista ja valmistuksesta sekä opit erilaisista luonnollisista raaka-aineista, niiden toimivuudesta
ihonhoidossa sekä reseptiikasta.
Kurssi järjestetään yhdessä Porvoon Allergiayhdistyksen
kanssa ja kurssin ohjaa Nature by Ampusta Ann-Marie
Hagman. Aluksi käymme läpi raaka-aineita ja sen jälkeen
voit valinnaisesti valmistaa kaksi tuotetta (mm. voiteita, ihoöljyä, vartalovoita, kasvovettä jne). Lisähinnasta voi tehdä
extra tuotteita. Kurssi toteutuu, jos osallistujia on vähintäåän
8–10. Hinta 35 €/hlö, joka maksetaan paikan päällä vetäjälle.
Sitovat ilmoittautumiset 31.3. mennessä vantaan
allergiayhdistys@gmail.com tai 050 344 5636.

Lippuja rajoitetusti.
Varaa lippusi ajoissa.
Maksut 32 €/hlö (sisältäen
sisäänpääsyn Premium
teatteriin ja leffaherkkuja)
yhdistyksen tilille FI12
40550012 4949 08, viite
5034.Tiedustelut ja varaukset alustavasti 23.2. mennessä joko 050 344 5636 tai
sähköpostilla vantaanallergiayhdistys@gmail.com.
Tapahtuman peruuntuessa
ilmoittautumismaksut
maksetaan takaisin.
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24.11.2020 järjestettiin Valmista itse luonnonkosmetiikkaa -kurssi
Vantaan Invalidien toimistolla.

Lähdetään yhdessä liikkeelle!
Yhdessä liikkeelle -ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka
kaipaavat lisämotivaatiota liikkumiseen, haluavat saada
vinkkejä lähiliikuntamahdollisuuksien hyödyntämiseen
tai kaipaavat vertaisten seuraa. Ryhmä kokoontuu neljä
kertaa kevään aikana ulkoilemaan eri puolille Vantaata.
Tule mukaan liikkumaan yhdessä!
6.4. Jokivarsikävely.
Tapaaminen Heurekan pihalla.
20.4. Ulkokuntolaitteisiin tutustuminen.
Tapaaminen TIkkurilan uimahallin nurmikkoalueella.
4.5. Jokivarsikävely.
Tapaaminen Heurekan pihalla.
18.5. Kuntoportaiden testaus ja lammen ympäri kävely.
Tapaaminen Möskärin kuntoportailla.
Ryhmän toiminta on osallistujille maksutonta.

Kokoontumiset
neljänä tiistaina
klo 17.30-18.30 eri
puolilla Vantaata

Lisätietoja ja
ilmoittautuimiset:
Anne Parttimaa
puh.040 4167541
parttimaaanne@gmail.com

LUONTOLIIKKUJAT
ALLERGIA.FI

OPASTETTU VIERAILU OLYMPIASTADIONILLA JA URHEILUMUSEOSSA
To 15.4. klo 15.00–16.30, Paavo Nurmentie 1, 00250 Helsinki
Lähde mukaan opastetulle kierrokselle uudistetulle Olympiastadionille. Tule katsomaan
millainen siitä tuli, mitä uutta ja miten ainutlaatuinen stadionin arkkitehtuuri on herätetty
uuteen loistoon. Olympiastadionin tornin
juuressa on vierailukeskus, josta vierailu käynnistyy. Vierailukeskuksessa palvelee myös
Stadion Bistro ja halutessasi voit omakustanteisesti nauttia kahvit ennen opastettua kierrosta. Opastettuun kierrokseen sisältyy vierailu ja opastus Olympiastadionilla ja Urheilumuseossa sekä käynti Olympiastadionin tornissa. Stadionkierroksen hinta on noin 20 €/
hlö aikuiset, 10 € lapset ja nuoret sekä alle
7-vuotiaat veloituksetta. Ryhmän koko on
rajattu korona suositusten mukaisesti (maksimi 19henkilöä). Lopullinen hinta kierrokselle
määräytyy osallistujamäärän mukaan. Opastetun kierroksen hintaan sisältyy Urheilu
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museon näyttelyn pääsymaksu, sisäänpääsy
Olympiastadionin torniin sekä opastus Olympiastadionin sekä Urheilumuseon tiloissa. Itse
kierros kestää reilun tunnin verran. Kierroksen
jälkeen voi halutessaan jäädä tutustumaan
Urheilumuseon näyttelyihin (kierros päättyy
museoon) ja myös tornivierailu tehdään kierroksen jälkeen. Kokonaisuudessaan suositus
on varata aikaa vähintään puolitoista. Varaathan paikkasi ajoissa! Opastettu kierros sisältää
portaita, mutta kierros on mahdollista toteuttaa myös esteettömänä. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut 1.4. mennessä joko vantaanallergiayhdistys@gmail.com tai 050 344 5636.
Tarkemmat ohjeet saapumiseen Olympiastadionille löydät täältä: https://www.stadion.fi/
stadion-info/saapuminen-olympiastadionille.
Edellytämme kierroksilla osallistujilta kasvomaskin käyttöä.

OPASTETTU KÄVELY:
”SUOMISEN OLLI ASUI TÄÄLLÄ”
Ke 21.4. klo 17, Töölö
Kierroksella kuullaan tarinoita Töölössä asuneiden tunnettujen elokuva-alan tekijöiden vaiheista sekä kuvitteellisten elokuvahahmojen
elämästä. Samalla nähdään elokuvien kuvauspaikkoja ja opitaan filmitähtien osoitteita.
Pääpaino on 1930–1950-lukujen kotimaisissa
elokuvissa. Kierroksen pituus noin 2 kilometriä,
kesto noin 1,5 tuntia.
Lähtöpaikka: Sandelsinkatu 4:n edusta,
Töölöntori, tapaaminen klo 17. Oppaina:
Helsinki-opas Marja Hakola ja tutkija, elokuvalavastaja Minna Santakari. Hinta 12 €/hlö.
Ilmoittautuminen 12.4. mennessä
neuvonta@allergiahelsinki.fi tai
p. 044 0477 054. Maksu 15.4. mennessä
FI25 2003 3800 0060 06, viite 21775.

2021 Pieni ele keräys
kuntavaalien yhteydessä,
vaalipäivä 18.4.2021
Ilmoittaudu mukaan
vapaaehtoiseksi.
Jokainen lipasvahti
saa yhdistykseltä
pienen palkkion.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
järjestää kursseja allergiaa, astmaa ja
ihon sairauksia sairastaville ja heidän
läheisilleen. Kurssien ohjelmassa
on tietopainotteisia luentoja
sekä erilaista ryhmämuotoista
toimintaa, kuten keskustelu-,
rentoutus- ja liikuntaryhmiä.

LAPSIPERHEILLE
Pelon kanssa eläminen
9.–11.4.2021, Espoo
Ihon sairauksia sairastavat (Kela)
14.–18.6.2021, Kangasala
Koulutiellä allergioiden kanssa
28.6.–2.7.2021, Kangasala
Pikkulapsiaika allergioiden kanssa
5.–9.7.2021, Kangasala

AIKUISET JA NUORET
Paino hallintaan
26.1.–23.3.2021, verkkokurssi
Liikkumisen iloa
12.–14.2.2021, Espoo (kurssi jatkuu
verkossa 16.2.–16.3.2021)
Pihisee ja puhisee
2.3.–6.4.2021, verkkokurssi
Voimavaroja alopeetikoille
5.–7.3.2021, Espoo
Rentoutta ja stressinhallintaa
7.4.–4.5.2021, verkkokurssi
Anafylaksia ja parisuhde
4.5.–1.6.2021, verkkokurssi
LISÄTIETOJA
https://www.allergia.fi/jarjesto/
kurssit/#4bb2e297
Kotimaan sopeutumisvalmennus
kursseille haetaan sähköisen haun
kautta tai tulostettavalla hakulomakkeella https://www.allergia.fi/jarjesto/
kurssit/hakuohjeet/#4bb2e297
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Tapahtumia ja toimintaa • toukokuu 2021
KYSY LAPSEN
ASTMASTA
– allergia- ja astmaneuvojat vastaavat!
Ke 5.5. klo 17
Lähetä kysymyksesi etukäteen
neuvonta@allergiahelsinki.fi
30.4. mennessä.
Vastaamme kysymyksiin Facebookin
livelähetyksessä. Saat tarkemmat
tiedot tapahtumasta myöhemmin
verkkosivuiltamme ja
yhdistyksemme Facebook-sivulta.

TUTUSTUMINEN OPASTETTUNA
KARTANOKOSKEN LIIKUNTAPUISTOON
JA LOPUKSI KEHONHUOLTOA
Ti 11.5. klo 16.30–18.30,
Kartanonkosken liikuntapuisto
Lähde mukaan liikkumaan Mariannan ohjauksessa Kartanokosken liikuntapuistoon. Liikutaan yhdessä ja opetellaan käyttämään puistoa ja puistosta löytyviä laitteita. Lopuksi tutustutaan kehonhuoltoon ja rentoutukseen kauniissa puistomaisemassa. Ohjaajana Marianna Sillanpää.
Tavataan ulkokuntosalipuistossa, josta lähdemme
pienelle kävelylenkille ja sen jälkeen ohjattua
lihaskunto-ja liikkuvuusharjoittelua. Liikkeet ovat
kaikille sopivia iästä ja kuntotasosta riippumatta.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 4.5. mennessä
joko vantaanallergiayhdistys@gmail.com tai
050 344 5636.

LÄHIAPTEEKKISI SIMONKYLÄSSÄ
palvelee joka päivä. Ma-pe 8–19, la 9–17, su 11–15.
Leinikkitie 22, Vantaa
Puh. 050 590 3662
www.simonkylän.ﬁ

Voit tilata halutessasi reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet ja muut apteekkituotteet nettiapteekin
kautta ja noutaa ne apteekista.

Meiltä saat edullisesti suomalaisen
puhtaan kosmetiikan Olivia Klein
-luonnonkosmetiikkasarjan tuotteet.
14

KUKANPÄIVÄ
TAPAHTUMA
KERAVALLA
Pe 14.5. klo 10–14,
Kauppakaaren ja Asematien
läheisyydessä
Tule mukaan Kukanpäivän
tapahtumaan tapaamaan meitä,
juttelemaan ja vaihtamaan
kuulumisia. Tapahtumassa
saatavilla neuvontaa, arpajaiset,
oppaita ja tuotenäytteitä sekä
tietysti kukansiemeniä.
Lämpimästi tervetuloa!

Pirkko Mannola

Suosittelen!
PYCNOGENOL®

Strong

Rannikkomännyn kuoriuute
Monivaikutteinen luonnon
bioflavonoidi elimistösi tueksi

Saatavana myös suusuihkeena!

PYCNOGENOL STRONG 40 MG
TARJOUS 18,90 €/ 60 TBL (25,90 €); 36 €/ 2 LTK
P.S. saatavana myös suihkeena ja geelinä.

VASTUSTUSKYKY
Vahvistaa immuunijärjestelmää.

puhdas+ -tuotteet:
TERVEYTTÄ ILMAN LISÄAINEITA
Ei keinotekoisia makeutusaineita,
ei magnesiumstearaattia, pintakäsittelyaineita,
säilöntäaineita, sidosaineita, makuaineita,
väriaineita eikä gluteenia.

HENGITYSTIET
Vahvistaa limakalvojen kollageenia.
Suositellaan käytettäväksi
erityisesti siitepölyaikana.

Tällä kupongilla saat 1:stä

IHO
Vahvistaa ihon kollageenia. Auttaa
ihoa säilyttämään nuorekkuutensa.

puhdas+ -tuotteesta –25 %
Allergia- ja astmaliiton jäsenet
saavat –10 % alennusta
normaalihintaisista tuotteista.

VERENKIERTO
Ylläpitää tervettä verenkiertoa
sekä pitää sydämen ja verisuonet
toimintakunnossa.

Valmistettu Suomessa
Terveyskaupoista,
-osastoilta ja apteekeista
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Tapahtumia ja toimintaa • kesäkuu 2021
LÄHDE MERELLE HELSINGIN
EDUSTALLE PURJEHTIMAAN
1700-LUVUN TYYLIIN

KUVA: SUOMENLINNATOURS.COM

La 5.6. klo 11.30–13.00,
lähtö Halkolaituri, Kruunuhaka, Helsinki

Purjehdus tarjoaa merimatkan entisaikain
aluksella sekä historian havinaa elämyksellisellä tavalla. Matkantekoa elävöittää 1700luvun miehistö. Diana on avovene, joten säänmukainen varustus on tärkeä. Mukaan on
hyvä varata lämmin ja rento vapaa-ajan asu
sekä matalat kengät. Sateen sattuessa on
hyvä ottaa mukaan sadetakki. Mukaan kannattaa ottaa myös vesipullo. Lapset saavat
osallistua purjehdukselle vain aikuisen seurassa. Hinta 35 €/hlö sisältäen purjehduksen ja
piknik eväät (ilmoittautuessa tieto ruokaallergioista ja toivomuksista). Tiedustelut ja
ilmoittautumiset 21.5. mennessä joko
vantaanallergiayhdistys@gmail.com tai
050 344 5636. Maksut yhdistyksen tilille:
FI12 4055 0012 4949 08, viite 5254.
Huomioimme senhetkiset rajoitukset ja
toimimme sen mukaan.

Lisätietoa ja tilaukset:

www.ilmanhaltija.fi

Turvallisempaan
Olemiseen
Hengityssuojain, jossa
• FFP2-suojainluokitus
• CE-merkintä
• saatavissa myös
venttiilin sulkija
16

Apteekin kotimaiset perusvoiteet
koko perheen ihon hoitoon!
SVkorva
ttava

SVkorva
ttava
SVkorva
ttava

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

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

Ceraderm Ihoöljyä voidaan
käyttää koko keholla, myös
kasvoilla, ohuilla ihoalueilla,
limakalvoilla ja genitaalialu- Erinomainen hoito- ja
eella.
suojavoide käsille, jaloille,
kyynär- ja kantapäille sekä
Vedetön, lisäaineeton ja
vaippa- ja intiimialueille.
hellävarainen.
Vedetön, lisäaineeton ja
hellävarainen - ei kirvele!
Markkinoija: Decem Pharma Oy ja Bitelab Oy, info@bitelab.fi

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.

VALMISTETTU
SUOMESSA

Korona-arkea Englannissa
Vuosi 2020 osoittautui toisenlaiseksi, kuin
kukaan olisi osannut siltä odottaa. Koronan
tuomia suuria muutoksia ei osattu odottaa
myöskään Briteissä, jossa tänä vuonna oli
tarkoitus valmistautua Brexitiin ja siirtymäajan jälkeiseen aikaan.
Maaliskuussa maa lyötiin melkein kiinni ja
arkea vietettiin käytännössä erityisen rajatuissa olosuhteissa seuraavat kolmisen kuukautta.
Avoinna saivat olla ainoastaan ruokakaupat ja
apteekit. Kaikki muut liikkeet, ravintolat, kahvilat ja pubit pitivät ovensa säpissä. Tänä aikana maassa hypättiin maksutavoissa harppaus
eteenpäin, kun käteinen ei yleisesti ottaen
ollut enää käypää valuuttaa ja maksut tapahtuivat pääosin lähimaksuominaisuuksilla.
Myöskin ravintoloiden saadessa myydä ruokaa kotiintoimituksilla lisäsi se ruokalähettitoimintaa moninkertaisesti. Ulkoilua ei sallittu
enempää, kuin tunnin päivässä ja tarpeetonta
matkustamista rajattiin tarkasti.
Työt, joita oli mahdollista tehdä kotoa
käsin, alettiin tehdä niin nykytekniikan sen
salliessa. Itsellä oli onni saada tehdä töitä
kotoa, mutta toisaalta taas matkailualan kärsiessä, kesä meni lomautettuna valtion tuki
paketin turvin, joka mahdollisti 80 % palkansaannin.
Ajan kuluessa rajoitukset ovat vaihdelleet
suuresti ja jälleen ollaan tilanteessa ennen
joulua, jolloin eletään taas lähes eristäytyneenä muusta maailmasta. Syksy toi tullessaan
myös irtisanomiset niin omassa firmassa kuin
muuallakin.
Yliherkän ja allergikon näkökulmasta kotona työskentely on ollut helpottavaa. Kuitenkin maassa, jossa hajusteiden ja kemikaalien
käyttö on paljon runsaampaa, on myöskin
allergiaystävällisten käsidesien löytäminen
työlästä, puhumattakaan siitä, että pakolliset
kauppakäynnit saattavat olla ylivoimaisia
lisääntyneen tuoksukuorman johdosta.
Maskien käyttö on pakollista sisätiloissa ja
julkisessa liikenteessä ja niiden käyttämättö18

myydestä rapsahtaa kohtuusuuret sakot ilman pätevää syytä. Koska niiden käyttö on
pakollista, olen kokeillut erilaisia vaihtoehtoja
ja onnistunutkin löytämään paikallisen apteekkiketjun valikoimista pestävät ja käyttäjäystävälliset kangasmaskit, jotka eivät itselleni aiheuta ongelmia.
Keväällä kansalaiset kokoontuivat pihoilleen ja parvekkeilleen taputtamaan ja kolistelemaan äänekkäästi osoittaen kunnioitusta
julkiselle terveydenhuollolle, joka on tämän
vuoden aikana kuormittunut normaalia
enemmän. Toivoa onneksi antaa tällä hetkellä
juuri alkaneet rokotukset. Kaikki kunnia ja
kiitos hoitoalan henkilöstölle kaikkialla maailmassa ja toivomme vuodesta 2021 onnekkaampaa ja paljon parempaa.

Pakkanen
ei häiritse!

Tehokas Jonaspro
hengityssuojain

JONASET

Jonaspro on uudenlainen
kasvoja myötäilevä
hengityssuojain.
Suojaimessa on vaihdettava suodatin,
joka suodattaa tehokkaasti ilmassa
olevia hiukkasia.
Miellyttävä käyttää
sekä sisällä että
ulkona.

Hengitysilmanlämmitin
suojaa kylmän sään
haitoilta ja tekee
ulkona liikkumisen
vaivattomaksi.
Kylmä ilma
muuttuu helpoksi
hengittää ja
ulkoilusta voi
nauttia myös Valmistaja:
www.jonas.fi
pakkasella.

Suodatinluokka P2
Kysy omalta yhdistykseltäsi!

Soveltuu erityisen hyvin astmaatikoille sekä
keuhko- ja sydänpotilaille
Tuotteella

as 60-90indd.indd 1

-sertifikaatti

Nyt yhdistyksellä
myynnissä!
Siiteilmo fiks67-90.indd 1
18.10.2018 18.30

Valmistaja:
SUOMEN JONAS OY
Tel +358-9-724 3538
E-mail: jonas@jonas.fi
www.jonas.fi

27.5.2020 11.09

Sisäilma ongelmasta sairastunut
Ann-Marie vaihtoi ammattia
ja ryhtyi yrittäjäksi
Olen Ann-Marie Hagman 30v Sipoosta. Asun
ja työskentelen Sipoon maaseudun rauhassa
1800-luvun lopun hirsitalossa luonnonkosmetiikka alan yrittäjänä. Yritykseni Nature by
Amppu on 3v taapero iässä. Järjestän luonnonkosmetiikan valmistus kursseja Sipoossa
ja Uudellamaalla sekä myyn raaka-aineita ja
valmiita tuotteita verkkokaupassani www.
amppu.fi. Ammatiltani olen ympäristöalan
artesaani sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja.
Suurimman osan urastani olen tehnyt lasten
parissa.
Työskentelin edellisessä ammatissani
lastenhoitajana työpaikassa, joka sijaitsi
1970-luvun talossa. Ehdin työskennellä siellä
noin kolme vuotta, josta viimeisen puoli vuotta olin sijoitettuna toisissa tiloissa. Päätin irtisanoutua vuoden sairastelun ja useiden
sairausloma jaksojen jälkeen. Rakastin työtäni
ja en mistään hinnasta olisi halunnut lopettaa, mutta oireilin siinä vaiheessa jo kovasti.
Oireeni alkoivat noin vuoden päästä työn
aloittamisesta. Minulle ei tullut tyypillisiä
sisäilma- ja homesairastuneiden oireita, kuten
pääsärkyä tai hengitysteiden tulehduksia.
Ensimmäiset oireeni olivat vatsakivut ja suolistovaivat. Aloittaessani työpaikalla söin vielä
normaalisti viljoja sekä maitotuotteita, mutta
nykyään en niitä voi syödä kuin ihan pieninä
annoksina. Vatsani on ollut lapsesta asti herkkä ja en osannut liittää vatsaoireita sisäilmaan. Vatsaoireiden jälkeen alkoivat kummalliset nivelkivut. Olkapäät alkoivat kipeytyä ja
tuntui, kun ne lähtisivät sijoiltaan. En pystynyt
kantamaan kauppakassia painavampia asioita. Molemmat olkapäät kuvattiin ja mutta
niistä ei löytynyt mitään vikaa. Oireet hävisivät itsestään. Minulla ei aikaisemmin ollut
mitään kipuja nivelissä. Viimeisenä selkeänä
oireena tuli ihottuma ja vasta silloin ymmär20

sin, että kyseessä on sisäilma ongelma. Ihoni
ja varsinkin kasvojeni iho oli kauttaaltaan
pienen nokkosihottuman peitossa. Nämä
oireet alkoivat talvella ja pahenivat, kun kevät
aurinko alkoi paistaa. Sain diagnoosiksi urtikarian ja lääkkeiksi antihistamiinia. Minulla ei
aiemmin ollut siitepöly tai muita ihon allergisia oireita.
Aloin etsimään vastauksia ihmeellisiin
oireisiin. Kun vihdoin ymmärsin työpaikan
aiheuttavan oireita, kävin tietysti työpaikkalääkärillä yrittäen saada apua ja neuvoja vaikeaan tilanteeseen. Alkoi sairaslomakierre ja
lopulta siirto toiseen toimipisteeseen. Siinä
kohtaan astui kuvaan myös kemikaaliyli
herkkyys. Sain nokkosihottuma kohtauksia
kaupassa, kun edelläni olevalla asiakkaalla oli
liian voimakkaan tuoksuista hajuvettä tai pojastani, jonka koulussa oli sisäilmaongelma.
Kehoni oli yliherkkyystilassa ja allergisen kohtauksen pystyi laukaisemaan pienikin ärsyke.
Yksi oire, jonka olen vasta ymmärtänyt vuosia
altistumisen jälkeen, oli äänen häviäminen ja
rasittuminen. Pidin myös työssäni musiikkikoulua ja huomasin lauluääneni häiriytyvän.
Vielä tänä päivänäkin, jos puhun pitkään äänihuuleni rasittuvat.
Työpaikkalääkäri teki altistustestit monelle eri ruoka-aineelle sekä pölyille ja eläimille.
Allergia testeistä selvisi vain lievä kanamuna
allergia ja lievä allergia kissoille. Kävin myös
”urtikarian” takia iho- ja allergiasairaalassa.
Ongelmaani oli vaikea saada mistään apua.
Suurena ongelmana koen edelleen, että lääkäreiden kädet ovat sidotut, kun yhteiskunta
ei hyväksy homeesta aiheutuneita sairauksia
ja niitä on vaikeaa diagnosoida. Altistuminen
homeille, kosteudelle ja erilaisille kemikaalisille yhdistelmille aiheuttaa paljon enemmän
erilaisia oireita, kun yleisesti uskotaan. Astma

ja hengitystie oireet ovat yleisiä kuten myös
nivel, suolisto ja väsymysoireet ovat yleisiä.
Lopulta sain reaktioita myös tiloissa mihin minut oli siirretty ja työpaikan kolmessa
muussakin yksikössä, joten ei ollut muuta
vaihtoehtoa, kun irtisanoutua. Se oli raskas
päätös, olin juuri löytänyt yhteisön ja työn,
jota rakastin. Ja koska työyhteisössäni oli monia muitakin altistuneita ja oireilevia päätin,
että en jäänyt odottelemaan muiden tekemiä
päätöksiä. Mieheni oli suureksi avuksi päätöksen tekemisessä. Koska lastenhoitoalan työpaikat ovat niin usein sisäilma ongelmaisia en
uskaltanut hakea töitä siltä alalta. Olin niin
sairas, että en kestänyt lisä altistusta, joten
päätimme yhdessä, että ainut vaihtoehto on
työskennellä kotoa käsin. Pitkään harrastuksena ja kiinnostuksen kohteena ollut kosmetiikan ala tuntui järkevältä vaihtoehdolta. Myös
paha kemikaaliyliherkistyminen oli syynä tälle
alalle vaihtamiseen. Haluan jakaa tietoa ja
opettaa luonnollisemmasta vaihtoehdosta
pestä ja hoitaa ihoa. Kursseillani käy paljon
myös home- ja kemikaaliyliherkistyneitä,
oman kokemukseni perusteella osaan auttaa
heitä iho-ongelmien kanssa.
Olen nyt työskennellyt 2,5 vuotta kotona.
Saan vielä välillä allergisia kohtauksia, jos
altistun homeen hajulle, kasvoihini nousee
nokkosihottuma. Oireet ovat onneksi lieventyneet huomattavasti. Gluteiinia ja maito

tuotteita en voi syödä normaalisti. Ääneni voi
edelleen kadota puhuessani pitkään. Nivel
oireita ei juurikaan ole, jos en altista ihoani
turhille kemikaaleille, kuten käsidesille. En
enää käytä mitään kemikaalisia tuotteita, teen
suurimmaksi osaksi kosmetiikkani shampoosta, voiteisiin ja deodorantteihin. Siivousaineet
olen vaihtanut luonnonystävällisiin ja tuoksuttomiin itse tehtyihin tuotteisiin. Varsinkin
suihkutettavassa muodossa olevat kemikaalit
käyvät hengitykseen. Hajuaistini vähintäänkin
tuplaantui altistumisen myötä. Kaikki keino
tekoiset eli synteettiset hajut ärsyttävät.
Muista kuunnella itseäsi, älä päästä tilannetta liian pitkälle. On kyse sinun terveydestäsi ja loppu elämästäsi. Työpaikka tai jopa koti
on pieni hinta terveyden vuoksi. Ennen omaa
sairastumistani en osannut astua home- tai
kemikaalisairastuneiden asemaan. En ymmärtänyt miten pahat oireet voivat olla. Kuuntele
myös työtovereitasi ja tarkkaile lapsesi tilaa.
Ei ole normaalia olla kuukausittain tai jopa
viikoittain kipeänä. Tarkkaile myös ympäristöä, milloin ja mistä oireet ilmestyvät. Onko
oireet lievempänä, kun olet kotona vai työ
paikalla tai koulussa? Ikävä kyllä myös omassa
asunnossa voi olla ongelmia.
Tsemppiä kaikille, jotka tunnistatte itsenne ja voitte samaistua tarinaani. Tehkää itse
päätöksiä, kukaan muu ei tee niitä teidän
puolestanne.

ASIANTUNTIJAT VASTAAVAT KYSYMYKSIISI
■ MAKSUTON ALLERGIA- JA
ASTMANEUVONTA
Vantaan ja Keravan
Allergia- ja Astmayhdistys ry
Puhelinneuvonta ti, ke ja to
klo 12–15 p. 050 344 5636
Neuvontaa sopimuksen
mukaan Vantaalla ja Keravalla.
Hakunilan apteekilla
keskiviikkoisin 24.3., 7.4. ja 5.5.
klo 11–13.

■ IHO- JA KOSMETIIKKANEUVONTA
p. 040 834 8803 (ma–to klo 10–15)
tai sähköpostitse: kosmetiikka@allergiahelsinki.fi
■ ALLERGIA-, IHO- JA ASTMANEUVONTA
Neuvonta toistaiseksi maksuton. Puh. 09 4733 5520
ma,ti,to ja pe klo 8–12, ke klo 14–18
■ KYSY SOSIAALITURVASTA
ke klo 10–14, p. 045 114 4459
■ RUOKA-ALLERGIANEUVONTA
Erimenu.fi-palvelu, Jonna Nurminen, p. 050 442 0880,
erimenu@kolumbus.fi, www.erimenu.fi
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Vantaan ja Keravan Allergia- ja Astmayhdistys

LIITY JÄSENEKSI osoitteessa www.allergia.fi

Saat yhdistykseltä uuden jäsenen lahjan!

JÄSENEDUT
Toimistolta voit ostaa
✦ suolapiippuja
✦ hengitysterapiaharjoituslaitteita
✦ Vortex-inhalointilaitteita
✦ Pef-mittareita
✦ nenänhuuhtelukannuja
✦ vesipiippuja
✦ hengityssuojaimia
✦ Wello2-hengitysharjoituslaitteet

Yhdistykseltä saatavissa
yksittäispakattuja
Linghe-hengityssuojaimia
(FFP2/FFP3).
Tiedustelut yhdistykseltä.

HUOMIOI TEMPUR-ETUSI!
Hanki yhdistykselle jäsen ja
saat palkkiona valita yhden
seuraavista:
– 50 € etukortti
Tempur-peiton ostoon
– 35 € etukortti tyynyn ostoon
– 20 € etu lakanan tai
suojalakanan ostoon

ILMANPUHDISTIMIEN 		
VUOKRAUSTA JÄSENHINTAAN
Allergia- ja Sisäilma-apu Oy
Ilmanpuhdistimien vuokrasta –10 %
alennus. Useita eri malleja.
Puh. 09 323 8962,
www.allergia-apu.fi
Sonesta Healthcare Oy
Mahdollisuus vuokrata ja ostaa
Fellowes ilmanpuhdistimia. Sonesta
Healthcare Oy antaa –10 % alennuksen tuotteistaan. Puh. 09 825 6160,
www.sonestahealthcare.fi
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Allergia- ja Sisäilma-apu Oy –10 % sisäilmaa
parantavista ja allergiaa ehkäisevistä tuotteista.
Sturenkatu 43, Helsinki. Puh. 09 323 8962.
www.allergia-apu.fi
Aito-kauppa Tikkurila (Bio-Shop Ikinuori)
–10 % normaalihintaisista tuotteista.
Kielotie 14, Vantaa. Puh. 09 873 6431.
Bubula yöasut lapsille 10 % alennuksella.
Yöasut atoopikkolapsille Suomessa valmistetuista
100 % Öko-Tex-standartoidusta kankaasta.
Ympäristöystävälliset materiaalit. Verkkokauppa
www.bubula.fi, koodilla ALLERGIA.
Dammenbergin suklaaherkuista –10 %
Tehtaanmyymälästä –10 % kaikista tuotteista tai
ostoksista. Tuotteet ovat pähkinättömiä,
kananmunattomia ja gluteenittomia.
Myös sokerittomia tuotteita. Tummat suklaat ovat
lisäksi laktoosittomia tai maidottomia.
dammenberg.fi
Haikon kartano, luksusta jäsenetuhintaan
alkaen 90 €/2hh (Kylpylähotellissa 208:-)
www.haikko.fi/tarjouskoodi MEMBER. Lisätietoa http://
www.allergia.fi/yhdistykset/valtakunnalliset-jasenedut/
Hoitovaraukset suositellaan tekemään hyvissä ajoin
ennakkoon joko p. 0600 130 90 (0.81 €/min) tai sähköpostilla hoitovaraamo@haikko.fi; mainitse koodi
”ALLERGIA JÄSENETU” varauksen yhteydessä alennuksen saadaksesi. Tervetuloa!
Happy Waffle Kaikista 10 % alennus jäsenkortilla.
Vuorikatu 14,0010 Helsinki.
Puh. 040 365 5842, www.happywaffle.fi
Keravan Keskusapteekki
–10 % Vichy-tuotteista jäsenille.
Kauppakaari 4, Kerava. www.keravankeskusapteekki.fi

KultaHelmi (Tikkurilan Prisma)
Jäsenalennus normaalihintaisista tuotteista.
Tikkuraitti 20. Puh. 09 271 3060
Facebook/Instagram: kultahelmi
La Cure Kuolleenmeren ihonhoitosarja
–20 % alennus normaalihintaisista La Curen
tuotteista La Curen verkkokaupassa
www.lacure.fi tai 041 446 5593.
Laita lisätietoihin ”allergiayhdistys”.
Lastentarvikeliike OzBabyn
verkkokaupasta www.ozbaby.fi alennusta!
Alekoodilla: ALLERGIA JA ASTMA saat 12 %
alennusta normaalihintaisista tuotteista.
Alekoodi ei koske Britax Premium,
Cybex Platinum ja Stokke tuotteita.
Suomen Jonas Oy Jonaset-tuotteet,
hengitysilman lämmittimet, siitepöly
hengityssuojaimet jäsenhintaan
yhdistykseltä ostettuna.
Puh. 050 344 5636, www.jonas.fi
Silmäasema –20 % silmälaseista ja
aurinkolaseista. Etu jäsenkorttia näyttämällä.
Silmäasema tarjoaa kaikki silmien terveyteen
ja näkemiseen liittyvät palvelut.
Noin 120 optikkoliikettä ja 7 silmäsairaalaa
Rovaniemeltä Helsinkiin. Lisäksi
Silmäasemalla on silmälaboratorioita
useimmilla paikkakunnilla.
www.silmaasema.fi

Synsam Silmälaseista –30 %. Etu Allergia- ja
astmayhdistysten jäsenille perheineen henkilö
kohtaisista 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
TEMPUR-jäsenetu (koskee Vantaan ja
Keravan Allergia ja Astmayhdistyksen jäseniä)
Jäsenetuna 27 € alennus tyynyn ostoon
(jäsenmaksun suuruinen alennus). Max 2 tyynyä/
vuosi. Muuten –10 % ale kaikkiin tuotteisiin
(ei tarjoustuotteisiin). Puh. 09 586 8360.
http://www.sleepcenter.fi/myymala/vantaa/
Vekaravintti Oy, äitiys- ja lastentarvikeliike
Vähintään 30 € normaalihintaisesta
kertaostoksesta alennus –15 % sekä myymälässä
että verkkokaupassa (verkkokaupassa
maksutavaksi ennakkomaksu ja laita lisätietoihin
jäsennumero). Kauppakaari 6, Kerava.
Puh. 040 515 2057. www.vekaravintti.fi
Viking Line antaa alennusta jäsenillemme.
Tutustu etuhintoihin täällä:
www.vikingline.fi/edut/allergia.
WELLO2-LAITE
Wello2 -hengitysharjoituslaitteet yhdistykseltä
edulliseen hintaan 15 % alennuksella laitteen
hinnasta.

PALJON LISÄÄ JÄSENETUJA OSOITTEESSA:
http://www.allergia.fi/yhdistykset/valtakunnalliset-jasenedut/

V E R TA I S T U K I
Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten halua jakaa
kokemuksia ja tietoa toiselle. Vertaisryhmiemme toiminta perustuu avoimuuteen,
tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen ja kokemusten jakamiseen.
Lisätietoa vertaistoiminnastamme saat p. 050 344 5636 tai vantaanallergiayhdistys@gmail.com.
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kiinnostuisit aloittamaan uuden vertaisryhmän.
Facebook-vertaisryhmä Allergisten (anafylaksia) lasten vanhemmat, vetäjänä Suvi Jäminki
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MA - PE
LA
SU /PYHÄT

8 - 20
9 - 18
11 - 17

HAKUNILAN OSTOSKESKUS, LAUKKARINNE 6
PUH. 09 877 0580
info@hakunilanapteekki.fi

Tällä kupongilla näppärä
matkakokoinen
100 g Apobase
vain 4,90 ,Voimassa toukokuun 2021 loppuun.

Allergia-,
ja
Vantaan
ja ihoKeravan
allergia- jaedustaja
astmaastmaliiton
yhdistyksen
edustaja
tavattavissa
tavattavissa
apteekillamme
apteekillamme
keskiviikkoisin
keskiviikkoisin
24.3.,
7.4. ja
24.3., 7.4.,
ja 5.5.
5.5.
klo
klo 11–13.
11-13.

Sydämellisesti tervetuloa!

