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Allergiaongelmiin on käyty käsiksi – ja aikaan on myös saatu

”Olen arvioinut ajan kypsyneen, ja olen luopunut Allergia-
lehden kapteenin hommasta.” Kuka kirjoitti näin 1/1983 
Allergialehden pääkirjoituksessa? Jo edesmennyt mestari, 
Allergiasairaalan ylilääkäri, professori Klaus A.J. Järvinen, 
joka luotsasi lehteä 1973–1982. Klasun tunnuslause oli: 
allergiassa tieto on enemmän kuin lääke!

Lehden ensimmäinen päätoimittaja 1970–1972 oli Zaida Eriksson-Lihr, 
joka perusti Allergiasairaalan, ja jonka mukaan Iho- ja allergiasairaalan 
alapuolinen kulkuväylä nimettiin vastikään Zaidankaduksi. Hänen viimei-
nen pääkirjoituksensa 3/1971 kertoi uudesta havainnosta. ”Laboratoriossa 
voidaan päätellä potilaan seerumista niistä aineista, joille he reagoivat 
allergisesti.” Allergiavasta-aine (IgE) oli löytynyt Uppsalassa dosentti Gunnar 
Johanssonin johdolla tehdyissä tutkimuksissa. 

Nyt otsake on sama kuin ensimmäisen 2/1983 pääkirjoitukseni, josta 
on siis 32 vuotta. Kirjoitus alkoi toteamalla, että ”allergia-alalla on tapah-
tunut merkittävää”. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama allergiatoimi-
kunta (pj. Alf Backman) oli jättänyt ehdotuksensa allergiahaittojen vähen-
tämiseksi. Nähtiin allergian lisääntyminen ja kustannusten kasvu. 
Pohdittiin, miten epäsuotuisaan kehitykseen voisi vaikuttaa ehkäisyn keinoin. 
Kirjoitin, että ”allergia on vankasti sidoksissa ympäristön olosuhteisiin ja 
on puututtava ympäristöhaittoihin monella tavalla”. Ympäristöministeriö 
oli juuri perustettu, ja lääkintöhallituksen pääjohtaja Erkki Kivalo oli puhu-
nut ensimmäistä kertaa ympäristöterveydestä.

Mitä sitten tapahtui? Allergiahaitat sen kuin jatkoivat kasvuaan. Miksi?  
Tietoa on totisesti etsitty ja käsiksi on käyty, niin kansallisen astma-

ohjelman 1994–2004 kuin allergiaohjelman 2008–2018 avulla. Ympäristö-
kysymykset ovat joutuneet läpimurtomaisen tutkimuksen myötä uuteen 
valoon. Luonto paitsi aiheuttaa oireita (esim. siitepölyt) myös suojaa ja 
rakentaa sietokykyä, immuunitoleranssia. On ratkaisevaa ottaa luonto 
lähelle ja terveydeksi heti pikkulapsi-iästä alkaen. Mitä juomme, syöm-
me, hengitämme ja kosketamme muokkaa toista genomiamme, ihon, 
suoliston ja hengitysteiden mikrobiomia. Sen avulla omat solumme 
käyvät vuoropuhelua ympäristön mikro- ja makromaailman kanssa. 
Huippututkimuksen valokeila ei ole enää vain siinä 1 %:ssa mikrobeja, 
jotka aiheuttavat tauteja vaan myös siinä 99 %:ssa hyviä mikrobeja, 
joiden antama apu pitää meidät ylipäätään elossa!

Allergiaohjelma pohjaa uusiin ajatuksiin ja puolivälitulokset ovat 
todella lupaavia (Suomen Lääkärilehti 35/2015). Astmasta johtuvat ensi-
apukäynnit ja sairaalahoidon tarve ovat puolittuneet. Työperäiset aller-
giat (ammattitaudit) ovat vähentyneet 40 %. Lasten allergiaruokavaliot 
ovat vähentyneet monin paikoin. Allergiasta ja astmasta aiheutuvat 
terveydenhuollon ja työkyvyttömyyden kustannukset vähenivät 
2000-luvulla 15 %. Medikalisoimme vähemmän, siedämme enemmän, 
vaikka kemikalisoituminen ja sisäilmaongelmat riivaavat.

Ilkka Repo on seuraava päätoimittaja. Hänelle tukea ja onnea. Lukijoil-
le on kirjoitettu ja kirjoitetaan. He ovat joskus hurranneet, usein olleet hiljaa 
ja muutaman kerran vetäneet päin pläsiä. Minulla on kuitenkin tunne, että 
kavereita ollaan. On oltu jo yli 30 vuotta! Niin Teille kaikille kuin lehden 
tekijöille Kaija Lindströmille, Rille Revolle, Taina Hyväriselle ja pääkir-
joitusten ruotsintajalle Fred Björksténille – SYDÄMELLINEN KIITOS!

Teksti: Tari Haahtela

Paikallisesti käytetty LECROLYN-silmätippa 
on tärkeä osa kokonaisvaltaista allergiaoireiden hoitoa.

www.lecrolyn.fi

ALLERGIAOIREITA?

LECROLYN
– ALLERGISTEN SILMÄOIREIDEN HOITOON

LECROLYN
– ALLERGISTEN SILMÄOIREIDEN HOITOON
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ALLERGIAOIREITA?

LECROLYN®40 mg/ml -silmätipat. Vaikuttava aine: natriumkromoglikaatti 40 mg/ml. Käyttöaihe: Allerginen konjunktiviitti. Annostus: 1-2 tippaa kumpaankin silmään 2 kertaa 
päivässä. Alle 4-vuotiaille vain lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan viimeistään heti ensioireiden ilmaannuttua tai se voidaan aloittaa jo ehkäisevänä. Pipetti on yhtä antokertaa var-
ten. Yksi pipetillinen riittää kumpaankin silmään. Avattua pipettiä ei pidä annostuksen jälkeen säilyttää. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja 
käyttöön liittyvät varotoimet: Lecrolyn-silmätipat silmätippapullossa sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmän ärsytystä. Piilolinssit tulee poistaa en-
nen lääkkeen antoa ja asettaa takaisin aikaisintaan 15 min kuluttua. Lecrolyn-silmätipat kerta-annospipetissä eivät sisällä säilytysainetta ja sopivat täten säilytysaineille yliherkille po-
tilaille, ja niitä voidaan käyttää kaikentyyppisten piilolinssien kanssa.Yhteisvaikutukset: Ei tiedossa olevia haitallisia yhteisvaikutuksia. Fertiliteetti, raskaus 
ja imetys: Ei tiedossa olevia haittoja. Käyttöön tulee kuitenkin olla riittävät kliiniset syyt. Haittavaikutukset: Ohimenevä kirvely, paikallinen ärsytys, näön 
hetkellinen sumentuminen. Pakkaukset  ja hinnat: (VMH 11/2015): 40 mg/ml 5 ml 12,02 €, 40 mg/ml 20 x 0,25 ml 14,18 €, 40 mg/ml 60 x 0,25 ml  
21,04 €. Apteekeista. Oireiden pitkittyessä käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen. 5



Ajankohtaista
Ledare

Allergiproblemen åtgärdas

J ag har kommit till att tiden är mogen och lämnar posten som 
kapten för Allergitidskriften.” Vem skrev detta i Allergitidskriftens 
1/1983 ledare? Det var vår nu bortgångne mästare, Allergsisjuk-

husets överläkare, professor Klaus A .J. Järvinen, som lotsade bladet 
1973–1982. Klasus motto var: när det gäller allergi är kunskap mera 
värd än medicin!
Tidskiftens första chefredaktör 1970–1972 var Zaida Eriksson-Lihr, 
som grundade Allergisjukhuset. Vägen nedanför Hud- och allergisjuk-
huset har nyligen fått namnet Zaidagatan. I hennes sista ledare 3/1971 
berättade hon om en ny observation. ”I laboratoriet kan man nu genom 
att undersöka patientens serum dra slutsatser om de ämnen mot vilka 
patienten reagerar allergiskt.” Forskning i Uppsala ledd av docent Gunnar 
Johansson hade lett till upptäckten av allergiantikropparna (IgE).
Nu är rubriken den samma som för min första 2/1983 ledare för 32 år 
sedan. Texten inleddes med konstaterandet, ”att betydande utveckling 
har skett inom allergifacket.” Den av Social- och hälsovårdsministeriet 
tillsatta allergikommittén (ordförande Alf Backman) hade inlämnat 
sitt förslag angående åtgärder för reducerandet av men förorsakade av 
allergi. Man hade insett att allergierna och kostnaderna för dem ökar. 
Man övervägde förebyggande medel, som kunde påverka den ogynn-
samma utvecklingen. Jag skrev att ”allergin är starkt länkad till miljö-
förhållanden och det är nödvändigt att på många sätt ta itu med miljöp-
roblem.” Miljöministeriet hade just grundats och medicinalstyrelsens 
generaldirektör Erkki Kivalo hade för första gången talat om miljö och 
hälsa.

Vad hände sedan? Problemen försakade av allergi bara fortsatte att 
öka. Varför?

Information har sannerligen sökts och åtgärder har vidtagits, senast 
med hjälp av det Nationella allergiprogrammet 2008–2018. Miljöfrå-
gorna har kommit i nytt ljus tack vare forksningsgenombrott. Naturen 
både förorsakar symptom (t.ex. pollen) och ger skydd genom att bygga 
upp immuntolerans. Det är av avgörande betydelse att komma nära 
naturen och få hälsoeffekten redan i spädbarnsåldern. Vad vi dricker, 
äter, andas och berör inverkar på vår andra genom – mikrobiomet, som 
finns i hud, tarm och luftvägar. Med dess hjälp för våra egna celler en 
dialog med miljöns mikro- och makrovärld. Toppforskarnas sökarljus 
riktar sig inte längre bara på mikrober som förorsakar sjukdomar, utan 
också på de 99 % av av alla mikrober, som är nyttiga, som behövs för 
att hålla oss vid liv!

Allergiprogrammet har sin grund i nya tankegångar, och halvtids-
resultaten är verkligt lovande (Suomen Lääkärilehti 35/2015). Akutbe-
sök på grund av astma och behovet av sjukhusvård har halverats. 
Yrkesallergier (yrkessjukdomar) har minskat med 40 %. Allergidieter 
för barn har reducerats på många orter. Kostnaderna för hälsovård 
och arbetsoförmåga förorsakade av allergi och astma minskade med 
15% under 2000-talet. Vi medicinerar mindre och vi har bättre tolerans 
trotts att kemikalisering och inneluftproblem plågar.

Ilkka Repo är nästa chefredaktör. Lycka till! Vi skriver för våra 
läsare. Ibland har de hurrat, ofta har de tigit, och några gånger har vi 
fått veta hut. Men jag har en känsla av att vi är vänner. Och har varit 
det redan i mer än 30 år! Med som redaktörer har Kaija Lindström, 
Rille Repo och Taina Hyvärinen varit. Till dem och alla läsare – ETT 
HJÄRTLIGT TACK.

P.S. Även översättaren Fred Björksten (80 år) pensionerar sig.

Text: Tari Haahtela

TULOSSA!
Jäsenristely keväällä 2016

Järjestämme ensi keväänä jäsenristeilyn 
yhdessä A-lehtien kanssa. Lisää tietoa 
risteilystä seuraavassa lehdessämme.

Toimivat palkeet Salossa 
– missä mennään?
Teksti: Marjo Tähtinen

T oimivat palkeet – ikääntyvän hengityssairaan arki 
-projekti alkoi Salossa vuonna 2014 ja on edennyt 
mukavasti. Hankkeen tavoitteena on, että ikääntyvien 

valmiudet hoitaa hengityssairauttaan paranevat sosiaali- ja 
terveydenhoitoalan ammattilaisten, ryhmien ja vertaistuen 
avulla. 

Alkuvuoden ja kevään ohjelmassa on astman ja keuhko-
ahtaumataudin omahoitopajoja ja vertaisryhmätoimintaa. 
Omahoitopajoissa on aikaa keskustella sairaudenhoidosta, 
tarkastaa lääkkeenottotekniikka sekä kysyä mieltä askar-
ruttavista asioista. Omahoitopajat ja neuvonta ovat osal-
listujille maksuttomia. 

Omahoitopajat
Astma
19.1.2016 klo 13.00–15.30
8.3.2016   klo 13.00–15.30

Hanketta hallinnoi Filha ry yhteistyökumppaneinaan 
Hengitysliitto ry, Allergia- ja Astmaliitto ry, Salon 
kaupunki ja Apteekkariliitto. 

Lisätietoja hankkeesta sekä ilmoittautumiset omahoitopajoihin:
Ulla Veteläsuo, projektivastaava p. 040 5753050
Sari Knaapi-Junnila, projektityöntekijä p. 044 5674337
Marjo Tähtinen, terveydenhoitaja p. 040 1522024
Anu Maimonen, projektityöntekijä p. 044 5487333

Allergia- ja sisäilma- ja
korjausneuvonta joulutauolla

Allergia- ja astmaliiton allergianeuvonta on 
suljettuna 23.12.2015–6.1.2016.

Sisäilma- ja korjausneuvonta on joulutauolla 
18.12.2015–8.1.2016.

Järjestöpäivillä palkittiin 
yhdistyksiä

Allergia- ja astmaliiton järjestöpäivillä 
Tampereella palkittiin tuttuun tapaan 
eniten jäsenmääriään kasvattaneita 
yhdistyksiä. Palkinnon saivat Tunturi -
Lapin ja Etelä- Karjalan Allergia- ja 
Astma yhdistykset sekä Allergia- ja 
Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa.

Tuula Nevala Koillismaan Allergia- 
ja Astmayhdistyksestä palkittiin vuoden 
vapaaehtoistoimijana. 

Kiitokset järjestöpäiviä isännöineelle 
Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdis-
tykselle! (Kuvassa)

Lämpimät kiitokset
kaikille Tuoksuton viikko
-kampanjaan osallistuneille!

www.tuoksutonviikko.fi Erimenu.fi
– Apua ruokavalion hallintaan 
on ammattilaisten ylläpitämä ruokava-
lioiden hallintaan kehitetty verkkopalvelu. 
Siinä on yhdessä paikassa kattavasti 
ajantasaista tietoa erilaisiin ruokavalioi-

hin soveltuvista ruokaohjeista, elintarvikkeista, niiden 
tuottajista ja saatavuudesta. 

Erimenu helpottaa erityisruokavaliota noudattavien 
ja heidän lähipiirinsä arkea. Se auttaa myös juhlien järjes-
täjää erityisruokavalioiden huomioimisessa. Myös ravit-
semus- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset sekä erilaisista 
ruokavalioista kiinnostuneet ovat Erimenun käyttäjiä.

Palvelussa voi suodattaa ruokaohjeita ja tuotteita eri-
laisilla ruokarajoitteilla. Ilman rekisteröitymistä voi valita 
yhden rajoitteen: maidoton, munaton, laktoositon, soija-
ton, gluteeniton, erittäin vähägluteeninen.

Rekisteröityen saa valittua näistä useamman rajoitteen 
tai valittua ruoka-aineen tarkkuudella kielletyt tai sallitut 
ruoka-aineet. Omalle käyttäjätunnukselle saa tallennettua 
useita ruokavalioita, jolloin seuraavalla kirjautumiskerralla 
rajoitteita ei tarvitse valita uudelleen.

EriMeno.fi – Verkko-
palvelu ruokarajoite- 
ja esteettömyys-
matkailuun
luotiin helpottamaan ruoka -
-allergisten ja muiden eri-

tyisryhmien (liikunta-, näkö-, kuulorajoittei-
set, allergiset ja astmaatikot, lapsiperheet) 
arkea. Se on karttapohjainen ja käyttäjiensä päivittämä 
verkkopalvelu.

Rekisteröitymättä voi etsiä maksutta tietoa erityisruo-
kavalioita tai esteettömyyttä huomioivien ravitsemis-, 
majoitus- ja matkailuyritysten palveluista: kahvilat, ravin-
tolat, myymälät, pitopalvelut, majoitusyritykset. Kohteita 
on mahdollista suodattaa eri kriteerien perusteella: ruoka-
rajoitteet, kohdetyyppi, esteettömyys.

Rekisteröitymällä pääsee lisäämään uusia kohteita sekä 
päivittämään, kommentoimaan ja tykkäämään jo nähtävillä 
olevia paikkoja.

Molempien palveluiden käyttö on maksutonta.

Keuhkoahtaumatauti
16.2.2016 klo 13.00–15.30
17.5.2016 klo 13.00–15.30

            Jäsenkortit 2016 
Allergia & Astma -lehden mukana!

Uudet jäsenkortit ja maksut lähetetään jälleen helmikuussa 
Allergia & Astma -lehden mukana. Vuoden ensimmäinen 
lehti ilmestyy 5.2.2016.

Tarkkaile postiasi ja irrota jäsenkorttisi talteen!

Joko olet
tutustunut
omakanta.fi- 
pal veluun?

Omakanta.fi on portti omiin terveystie-
toihisi ja sähköisiin resepteihisi! Omakanta 
on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu, 
jossa näet omat hoitotietosi ja sähköiset 
reseptitietosi sekä päätät terveyteesi 
liittyvistä asioista.

Omakanta on osa Kanta-palveluita. 
Niiden taustalla ovat Sosiaali- ja terveys-
ministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos ja Kela.

Lue lisää omakanta.fi 
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Brysselistä tuulee

Allergiatalon Kongressikeskus Helsingin Meilahdessa on suosittu paikka järjestää seminaareja, kongresseja, 
kokouksia ja koulutuksia. Suomalaista valoisaa funkkisarkkitehtuuria edustavassa talossa on modernien 
puitteiden lisäksi ainutlaatuisen raikas ja puhdas sisäilma. 

•	 Auditorio	130	hengelle	hiilidioksidimäärän	 
 mukaan automatisoidulla ilmanvaihdolla.  
•	 Valoisa	galleria-aula.
•	 Kaksi	valoisaa	neuvotteluhuonetta.
•	 Takalla	varustettu	kokoustila.
•	 Saunaosasto	uima-altaineen.
•	 Lounasravintola.
•	 Tarjoilut	A-oikeuksin.	

Kongressikeskuksen	eteen	pääsee	helposti	lähi-	ja	seutuliikenteen	linja-autoilla	sekä	
raitiovaunulla. 

Allergiatalon	edessä	on	4	kpl	P-tunnuksella	varustettua	paikkaa,	joihin	pysäköinti-
luvan saa talon aulapalveluista. Kallioportaankadulla on joitakin kadunvarsipaikkoja 
lyhytaikaiseen	(2	h)	pysäköintiin.	Kuusitien	Q-park	on	myös	lähietäisyydellä	(huomioi	
Q-parkin	maksutavat,	ainoastaan	Amex,	Diners	Club,	Visa	ja	MasterCard,	ei	käteinen).

Kongressikeskus	on	avoinna	8.30-16.00.	Kokoustilaisuuksissa	talo	on	tilaisuuksien	 
mukaan	auki	myös	aina	klo	22.00	asti.

ALLERGIATALO
Kokous-	ja	kongressitilat
Paciuksenkatu	19,	00270	Helsinki
www.allergiatalo.fi

Pyydä tarjous ja tee varaus 
puhelimitse	(09)	473	351	tai 
allergiatalo.info@allergia.fi

JärJestä raikas tilaisuus 
kaupungin puhtaimmassa sisäilmassa

Allergiatalo_ilmo_2208_a4.indd   1 25.8.2014   9.04

Ilma on
kaikkien huulilla

B
ryssel on Euroopan ruuh-
kaisimpia kaupunkeja. 
Näissä ruuhkissa seisovat 
autot heikentävät paikal-
lista ilmanlaatua – erityi-

sesti, jos ne käyvät dieselillä. Euroo-
pan komissio nosti kesällä kanteen 
Belgiaa vastaan siitä syystä, että 
Brysselin kaupungin ilmassa on jatku-
vasti pienhiukkasia ja typen oksi deja 
yli enimmäisrajan.

Ilmansaasteiden vaikutus ihmis-
ten terveyteen, viihtyvyyteen ja 
kansantalouteen on otettava vaka-
vasti. On ollut jo pitkään tiedossa, 
että autojen päästöt ovat todellisuu-
dessa jopa seitsemän kertaa suurem-
mat kuin laboratorio-olosuhteissa 
tehdyt mittaukset antavat ymmärtää. 

Euroopan komissio onkin aikeissa 
ottaa pakollisiin laskelmiin mukaan 
RDE-päästöt, eli todellisissa ajo-olo-

suhteissa syntyvät päästöt. Kaikkien 
uusien autojen tulisi siis Euro-stan-
dardien lisäksi pysyä RDE-raja-arvojen 
sisällä. Tämä määräys koskee vuodes-
ta 2017 eteenpäin alkuun diesel-auto-
jen typen oksidi-arvoja ja kaikkien 
autojen pienhiukkasarvoja (PN). 

Autojen lisäksi kaupunki-ilmaa 
saastuttavat myös työkoneet, joiden 
päästöraja-arvoja tulisi niin ikään 
tiukentaa.

Ensi viikolla parlamentissa äänes-
tetään tiukennuksista jäsenmaiden 
enimmäispäästöihin. Rikin ja typen 
oksideille, ammoniakille, metaanil-
le ja pienhiukkasille asetetaan vuotui-
set enimmäispäästöarvot suhteessa 
käytettävissä olevaan poltto- ja suoda-
tustekniikkaan. Parlamentti tulee 
esittämään myös ensi kertaa EU-ta-
son toimenpiteitä elohopeapäästöjen 
hillitsemiseksi. 

 Osallistuin Euroopan 
ympäristöjärjestö EEB:n 
ilmanlaatukampanjaan Brys-
selissä. Sain mitata oman 
kotikatuni ilmanlaadun 
aamuruuhkan aikaan. Hiuk-
kasten määrä ilmassa oli 
80-kertainen hyvän ilman-
laadun tasoon verrattuna.

Europarlamentaarikko
Sirpa Pietikäinen

Ilmansaasteiden 
vaikutus ihmisten 
terveyteen, 
viihtyvyyteen ja 
kansantalouteen on 
otettava vakavasti.
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Gourmet-kokki Kari Aihiselta on 
hengenvaarallinen tattarijauhoallergia.

leipominen kielletty
Urheiluasenteella ja 

periksiantamattomalla 
luonteella tässä ollaan 

menty eteenpäin.

E
splanadin huipulta on 
hulppeat näkymät 
Helsingin paraati-
paikalle – aurinko 
kultaa puiston käytä-
vät ja kauppatorin 
rannan. Ravintola 

Savoyn kattoterassilla keittiöpääl-
likkö Kari Aihinen nyppäisee viljel-
mältä yrttejä hyppysiinsä. Ryytimaa 
viheriöi edelleen, vaikka syystalven 
viileys tuntuu jo ilmassa.

Aihisella on iso persoona. Kun 
hän astuu vielä tyhjillään olevaan 
ravintolasaliin, leveä Turun murre 
raikaa ilmoille. Nuotti on tv:stä 
tuttu – keittiöpäällikkö kisailee 
Kädettömät kokit -sarjassa.

Miehellä on tavattoman monta 
rautaa tulessa. Keittiöpäällikön 
työnsä ohella hän osallistuu 

parhaillaan Katastrofikokki-ohjel-
man kuvauksiin. Kohta Aihinen 
lähtee kiertämään Finnairin 
uuden A350-koneen kyydissä 
Sanghaihin, Pekingiin ja New 
Yorkiin.

– Lentokoneessa esittelen 
bisnesmatkustajille omaa nimik-
komenuani, tarjoilen ruokaa ja 
kerron filosofiastani sekä inspiraa-
tiosta ruokaan, Aihinen sanoo.

Kovat on kovia

Aihinen kehaisee jaksavansa 
maagista kiirettä, koska ”kovat on 
kovia”. Saman tien mies palautuu 
maan pinnalle.

– Sitä jaksaa niin kauan, kun 
kaikki asiat toimivat eli kun töissä 
kateprosentti näyttää hyväksyttä-

Kari Aihinen | Syntynyt v. 1972 Turussa, asuu 

Helsingissä. | Perhe: Vaimo ja kaksi poikaa: Kasper (6 v.) ja Verner (3 v.). 

| On työskennellyt mm. Palace Gourmet’ssa, Sundmansissa, kahden 

Michelin tähden Chez Dominiquessa ja Ravintola Savoyssa. | Kirjat: 

Kaappaus keittiössä (2015) ja Savoy – matkalla huipulle (2012).

Motto: ”Joka päivä olen hyvä ja joka päivä haluan olla vielä parempi”.

 TEKSTI: ARJA KRANK      KUVAT: SEPPO SAMULI

Huippukokilta 
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vää ja perhe voi hyvin. On hienoa, 
että saan tehdä innostavia projek-
teja omalla persoonallani.

Aihinen nauraa, kun häneltä 
kysyy harrastuksista.

– En mä ehdi mitään harrastaa. 
Kolme- ja kuusivuotiaat pojat on 
meikäläisen harrastus. Poikien 
kanssa pelataan ulkona palloa 
aina, kun vaan ehditään. Jos ulko-
na on huono ilma, tehdään peli-
kenttä sisälle.

 Kokin työt vievät helposti 
mukanaan. Perhe on Aihisen 
mukaan tärkeä vastapaino työlle.

– Jos minulla ei olisi perhettä, 
olisin jo varmaan tappanut työllä 
itseni.

43-vuotias Aihinen on kokkina 
”myöhäisherännäinen”. Hän pelasi 
ammattimaisesti ensin jääkiekkoa, 
sitten salibandya ja toimi myös 
salibandyvalmentajana. Samaan 
aikaan hän opiskeli ravintola-
koulussa kokiksi.

– Kuvittelin kolmekymppiseksi 
asti, että urani on ammattiurhei-
lussa. Kun olin tehnyt jonkin aikaa 
peli- ja kokkihommia päällekkäin, 
urheilu sai jäädä.

Aihinen on tehnyt gourmet -
uraa helsinkiläisissä huippuravin-
toloissa. Hän osallistui myös 

Adrenaliinipiikki aina 
valmiina työlaukussa.

kokkimaajoukkueeseen vuosina 
2002–2007 – kahtena viimeisenä 
vuonna joukkueen kapteenina.

– Urheiluasenteella ja periksi-
antamattomalla luonteella tässä 
ollaan menty eteenpäin.

Muotidieetit rasittavat

Aihisen pojat voivat leikkiä ja 
potkia palloa puistoissa ilman 
huolta allergiasta. Perheessä kenel-
läkään muulla kuin Karilla ei ole 
yliherkkyyksiä.

– Mulla on aina ollut atooppi-
nen iho, joka reagoi stressiin. 
Lapsesta saakka olen potenut 
myös eläinpölyallergiaa, se todet-
tiin testeillä lukioiässä. Salasin 
allergiaa aikani, kun en halunnut, 
että perheen kissoista jouduttai-
siin luopumaan.

Viime vuosikymmenen vaih-
teessa, tuolloin jo kokkina työs-
kennellyt Aihinen ihmetteli käsis-
sään olevia punaisia läikkiä ja 
meni lääkäriin.

– Ajattelin, että stressi aiheut-
taa oireita, mutta allergiatesteissä 
paljastuikin yliherkkyys ruis- ja 
tattarijauhoille. Voin kyllä syödä 
hapankorppua ja ruisjauhoilla 
leivitettyjä, paistettuja silakoita, 

mutta en pysty käsittelemään 
raakaa jauhoa. Henki menee heti 
tukkoon.

Tattarijauho on Aihiselle todel-
la vaarallista. Kerran edessä oli 
sairaalakeikka.

– Ajattelin juhlissa, että kyllä 
nyt yhden blinin pystyn syömään. 
Seuraavaksi sitten lykättiin 
adrenaliinia ja kortisonia Salon 
sairaalassa suoneen. Kurkku oli 
turvonnut umpeen.

Aihinen pelästyi kohtausta 
todella paljon. Miehellä on sen 
jälkeen ollut adrenaliinipiikki aina 
valmiina työlaukussa.

– Tämä on onneksi ollut ainoa 
paha kohtaus, Aihinen kertoo. – 
Leipuri en voisi olla. Hallinnollista 
työtä tekevänä keittiöpäällikkönä 
voin vältellä ruis- ja tattarijauho-
jen käsittelyä.

Huippukokit ovat viime aikoina 
purkautuneet julkisuudessa 
trendi allergioiden aiheuttamasta 
ylimääräisestä työstä ravintolois-
sa. Ruokarajoitteisia asiakkaita on 
Aihisen mukaan nyt todella paljon.

– Ryhmissä saattaa puolella olla 
erityistoivomuksia, ja se – suoraan 
sanoen – välillä rasittaa. Todelliset 
allergiat ovat sitten asia erikseen.

Aihinen suosittelee, että vaka-
vasti yliherkkä ilmoittaisi soitta-
malla tai sähköpostilla allergiansa 
ja sen erityispiirteet ravintolaan 
hyvissä ajoin ennen ruokailua.

– Silloin kokille jää kunnolla 
aikaa varmistaa turvallinen 
ruokailu, Aihinen vinkkaa. 

12 Allergia & Astma 5|2015 13



 TEKSTI: EEVA VÄNSKÄ      KUVAT: TOMMI YLÄKANGAS JA THINCKSTOCK

Kansantaudeista eroon
elintavoilla?

Liiku luonnossa ja syö vihanneksia

A
llergia- ja Astmaliiton Koko kansanterveys 
– ei yksin allergiaa -seminaarissa 2.10.2015 
kuultiin geenien, ympäristön ja niiden väli-
sen suhteen vaikutuksesta kansantautien 
synnyssä.

Tulehdukselliset sairaudet, kuten diabetes, allergiat 
ja suolistolliset taudit ovat lisääntyneet samalla, kun 
jostain muista vitsauksista on päästy eroon. Esimerkik-
si tuberkuloosi oli vain vähän aikaa sitten merkittävä 
pelon aihe Suomessa. Uusien kansantautien synnyn 
takana vaikuttavat samat tekijät.

Geeni ei riitä

Helsingin yliopiston professori Jaakko 
Kaprio kertoo, että kansantautien synnyn 
selittämiseen tarvitaan sekä geenejä että 
ympäristövaikutusta. 

Geenimuutos on vain pieni osa totuu-
desta: pelkkä geeni ei sinänsä selitä taudin puhkeamis-
ta, vaan pitää katsoa ”kokonaisuuksia ja yhteyksiä”. 

- Vaikka geeni olisi kahdessa eri ihmisessä identtinen, 
ilmiasu voi kuitenkin olla erilainen yksilöstä toiseen 
perimän ja ympäristön vaikuttaessa yhdessä. 

Monet geenit vaikuttavat yhtä aikaa, minkä lisäksi 
asumisen olosuhteet vaikuttavat. Vaikuttavia geenejä 
voi olla kymmeniä, ellei satoja, esimerkiksi diabeteksen 
synnyssä. Kaprio muistuttaa, että geeneistä huolimatta 
asioihin voidaan vaikuttaa ja kansanterveyttä parantaa. 

Hyvää ja huonoa

Jaakko Kaprion mielestä Suomen tilanne on kohtuullisen 
hyvä: elinajan odote on jo yli 80 vuotta, meillä on toimi-
vat neuvola- ja koulupalvelut ja saamme rokotuksia.

- Työikäisten miesten kuolleisuus on laskenut jyrkästi. 
Sydäntautien ilmaantuvuus on pudonnut huikeasti. Tämän 
johdosta meillä on Suomessa isoisiä, Kaprio toteaa.

Hän ottaa myös kantaa tupakointiin: Suomi voisi olla 
savuton parissa vuosikymmenessä.

- Jos säätäisimme lailla maksiminikotiinipitoisuuden 
tupakassa, voisi tämä olla yksi merkittävä askel savut-
tomuuteen pääsemisessä.

Tupakan ja alkoholin käytössä takana on geneettisiä 
ominaisuuksia siinä, miten aineeseen jää koukkuun. 
Kaprio sanoo kuitenkin, että keskeisin haasteemme on 
lihavuuden ehkäisy. 

- Lihavuus ennustaa tyyppi2-diabeteksen ilmaantu-
vuutta. Lihavuuden kokonaisperiytyvyys on noin 50 
prosenttia. Mutta, jos tehdään elintapainterventio, niin 
diabeteksen riski pienenee.

Elintapojen muutos niin, että paino putoaa viisi 
prosenttia, riittää jo aikaansaamaan positiivisen vaiku-
tuksen. Jos ihminen liikkuu paljon, lihavuusgeenien 
vaikutus vaimenee.

Kansansairauksien 
syntyyn vaikuttavat sekä 

geenit että ympäristö. 
Monet tulehdukselliset 
kansantaudit saataisiin 

vähenemään, jos ihmisillä 
olisi terve mikrobisto 
ja elämäntavat ja jos 

käyttäisimme antibiootteja 
oikein. 
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Kuntoutus

Ihon sairaudet
Aikuisten, nuorten ja lasten
sopeutumisvalmennuskurssit 2016

Ihon sairauksia sairastavien lasten perhekurssi 
 27.6.–1.7. (kurssinumero 58993)   
 4.–8.7. (kurssinumero 58994)

Kurssipaikka: Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus
(Janakkala)

Ihon sairauksia sairastavien nuorten
osittainen perhekurssi 

 13.–17.6. (kurssinumero 58991)  
 27.6.–1.7. (kurssinumero 58992)

Kurssipaikka: Liikuntakeskus Pajulahti (Nastola)
 
Psoriasista tai nivelpsoriasista sairastavien
sopeutumisvalmennuskurssi

 15.–19.2. (kurssinumero 59009)
 25.–29.4. (kurssinumero 59010)
 1.–5.8. (kurssinumero 59011)
 12.–16.12. (kurssinumero 59012)

Vaikeita ja pitkäaikaisia ihon sairauksia sairastavien
sopeutumisvalmennuskurssi 

 3–7.10. (kurssinumero 59013)
Kurssipaikka: Kuntoutumiskeskus Apila (Kangasala)

Kurssien tavoitteena on auttaa sairastuneita ja heidän 
perheitään sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ihon 
sairauden kanssa. Kurssit järjestetään yhteistyössä Iholii-
ton kanssa.

Hakeminen:
Kursseille on jatkuva haku. Kurssille haetaan täyttämällä 
Kelan kuntoutushakemus KU 132. Hakemukseen liitetään 
B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketie-
teellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteet. 
Hakemukset toimitetaan liitteineen Kelaan.

Lisätietoja:
www.allergia.fi/kuntoutus 
www.iholiitto.fi/ palvelut/kurssit ja kuntoutus

Köyhtynyt mikrobisto?

Turun yliopiston professori Pentti Huovi-
nen kertoo mikrobiston vaurioista. Hän 
sanoo, että antibioottien käyttö on tuhon-
nut ihmisten mikrobistoa. 

Samalla kun antibiootit ovat vallan-
kumouksellisesti parantaneet ihmisten terveyttä, ne 
ovat taustalla mikrobiston köyhtymisessä ja sitä kautta 
kansantautien synnyssä. Huovisen sanoo, että suoliston 
puolentoista kilon bakteerimäärän merkitys on alkanut 
selvitä vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

- Nyt on vallalla avuttomuuden tunne, kun soudellaan 
tiedonjyvien valtameressä.

Aiemmin normaalitilanne ihmisen elämän alussa 
oli se, että lapsi syöksyi suoraan steriilinä äidin ulostee-
seen alatiesynnytyksessä. Lapsi sai lisää bakteereja 
rintaruokinnassa ja sitten kiinteän ruuan kautta.

Mutta mitä tapahtuu, kun lapsi saa antibioottikuurin? 
Myös ”hyvät” bakteerit kuolevat. Immuunijärjestelmää 
ei ole ilman mikrobistoa. 

Dysbioosissa taudinaiheuttajat eli hankalat baktee-
rit vaurioittavat suolen pintaa, ja bakteerit pääsevät 
suolen seinämän läpi. Ne ovat väärässä paikassa ja 
aiheuttavat tulehduksen, suoliston mikrobisto ei ole 
tasapainossa. 

- Suolistossa on noin parituhatta bakteerilajia. Jokai-
nen bakteeri tuottaa aineenvaihduntatuotteita, joita on 
satoja. Olemme vasta alkamassa ymmärtää, miten moni-
mutkaisista asioista on kysymys.

Lähemmäs luontoa?

Ennen oli normaalia, että imettiin mikrobeja ympäris-
töstä, kuten maaperästä, kasveista ja eläimistä. Mutta 
kaupungistumisen myötä ihmisten elämä on muuttunut, 
ja sillä on dysbioosia lisäävä vaikutus. Silittämällä possu-
ja ja olemalla tekemisissä luonnon rikkaan mikrobiston 

kanssa ylipäänsä saataisiin vahvistusta elimistöön. 
Huovinen kertoo hätkähdyttävän tiedon: antibioottien 

käytöllä ja lihavuudella on korrelaatio. Antibiootit muut-
tavat bakteeristoa, joka muuttaa jollain tavalla rasva-
aineen vaihduntaa. Mitä enemmän ihminen on syönyt 
laajakirjoisia antibiootteja, sitä suurempi riski lihavuu-
teen on. 

- On suuri merkitys, mitä syömme. Esimerkiksi bak-
teeri Faecalibacterium prausnitzii näyttää hiljentävän 
dysbioosia ja vähentävän lihavuutta. 

Myös Akkermansia muciniphilaa on pidetty ”laihdutus-
bakteerina”. 

Pentti Huovinen muistuttaa, että ravintosuositukset 
eivät ole hatusta vedettyjä, vaan että runsaasti kasvik-
sia, marjoja ja hedelmiä sisältävä ruokavalio on meille 
hyväksi. Vielä parempi, jos kasvattaa itse multaporkka-
noita tai vaikka ruukkusalaattia. 

Lisäaineet vältettäviä

Huovinen tuo esiin myös emulgaattorit, aineet, jotka 
auttavat sekoittamaan rasvaa ja vettä. Hiljattain julkais-
tun tutkimuksen mukaan emulgaattorit muuttavat 
mikrobistoa siten, että dysbioosi lisääntyy ja suolen 
seinämään tulee vaurioita. 

Tällaisia emulgaattoreita ovat esimerkiksi CMC eli 
karboksimetyyliselluloosa ja P80 eli polysorbaatti 80.

- Näitä emulgaattoreita on laajasti käytössä muun 
muassa elintarvikkeissa ja kosmetiikassa. Tarvitsemme 
kuitenkin ehdottomasti lisää tutkimuksia asiasta, ennen 
kuin kaikki emulgaattorit tuomitaan.

Huovisen mukaan, jos jokin tauti on mikrobistoon 
liittyvä, siihen voidaan vaikuttaa enemmän kuin geeni-
sairauksiin. Esimerkiksi rikas bakteeristo suolessa vähen-
tää tulehdusreaktiota keliakiassa.

- Toivon mukaan tulevaisuudessa on mahdollisuus 
valita lääkitys sen mukaan, mikä on suolen mikrobisto. 
Jo nyt genomianalyysin pohjalta voidaan suositella parin-
kymmenen lääkkeen annostelua vaihtelevasti.

Mutta entäs se, että mikrobisto vaikuttaa myös aivo-
jen toimintaan! Hiirikokeissa mikrobittomat hiiret olivat 
häkeissä levottomia. Ihminen ei tietenkään ole hiiri, 
mutta tämä tieto heilauttaa: jopa 90 prosenttia hermos-
ton välittäjäaineista syntyy suolistossa. 

Suoliston bakteeriston epätasapainoa aiheuttavat 
muutkin asiat: pienen lapsen erottaminen äidistä, stres-
si ja se jo mainittu antibioottien käyttö. Huovinen sanoo, 
että lääkärit tarvitsevat pikaisesti mittarin, jolla saadaan 
heti selville, tarvitaanko antibiootteja tässä tapaukses-
sa vai ei, sellaiselle on kliinisessä työssä huutava tarve.

Emeritusprofessori Tari Haahtela kysyi Huoviselta, 
miten paljon geenit vaikuttavat siihen, mitkä mikrobit 
pärjäävät? Pentti Huovinen vastasi, että ei osaa sanoa, 
taas soudetaan. 

Vielä kerran antibiootit

HUSin professori, gastroenterologi Martti Färkkilä kertoo 
tarkemmin keliakiasta ja tulehduksellisista suolistosai-

Uusien kansantautien 
syntyyn vaikuttavat
samat tekijät.

rauksista (IBD). Miksi ne lisääntyvät – 
samaan aikaan kun diabetes, astma, 
allergiat ja paksusuolen syöpä lisäänty-
vät?

Keliakiaa sairastaa kaksi prosenttia 
väestöstä, ulseratiivista koliittia ja Crohnin tautia noin 
prosentti väestöstä. Keliakian esiintyvyys on kaksinker-
taistunut Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana. 

Gluteiiniherkkyys on kolme kertaa keliakiaa yleisem-
pi; siinä potilas saa oireita viljatuotteista, vaikkei kysees-
sä ole keliakia. 

- Keliakiassa taustalla on selkeä geenialtistus. Glutee-
niherkkyys on samalla tasolla kuin ärtyvän suolen 
oireyhtymän esiintyvyys. Osin kysymys lienee samasta 
taudista. 

Keliakia-geenin esiintyvyys ja viljan käyttö yhdessä 
johtaa keliakin kehittymiseen, mutta tämä ei ole riittä-
vä selitys, on muutakin. 

- Jollain tavalla ympäristötekijät lisäävät gluteenin 
haitallisuutta suolessa. 

Keliakian riski kasvaa 1,2-kertaiseksi, jos ihminen on 
syönyt ensimmäisen elinvuoden aikana antibiootteja. 

- Tällöin antibioottien käyttö muuttaa suolisto-
mikrobistoa pysyvällä tavalla. 

Syö paljon vihanneksia

Entä sitten IBD? Tulehdukselliset suolistosairaudet lisään-
tyvät aikuisilla sekä lapsilla, poikkeuksena aikuisten 
Chron. 

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat geneettises-
ti määräytyviä suoliston limakalvojen poikkeamia, jonka 
tuloksena on elimistön yliampuva vaste. D-vitamiinin 
puutteellinen saanti on liitetty taudin pahenemiseen. 
On totta, että mitä idemmäs ja etelämmäs maantieteel-
lisesti mennään, sitä harvinaisempi IBD on.

Tulehduksellisten suolistosairauksien lisääntymisen 
taustalla on ainakin antibioottien käyttö, mikrobiston 
muutokset, rasvahapot ruokavaliossa, hygienian paran-
tuminen ja stressin lisääntyminen. 

Mikä merkitys ruokavaliolla on?
- Punaisen liha ja sokerin käyttö on lisääntynyt. 

Samaten saamme rasvaa ja hiilihydraatteja liikaa; ne 
lisäävät tulehduksellisia suolistosairauksia. 

Hedelmien, vihannesten ja kuidun käyttö ruokava-
liossa suojaa tulehduksellisilta suolistosairauksilta.

Ulseratiivisen koliitin lisääntyminen johtuu 25 prosent-
tisesti linolihapoista, joita saa muun muassa margarii-
nista. Jo mainittu D-vitamiini korreloi IBD:n sairastumis- 
ja pahenemisriskin kanssa. Färkkilä suosittelee 
D-vitamiinilisää kaikille suomalaisille. 
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Suomalaisten lapsiperheiden puolella

UUSI 
KUNINGATAR 
ON TÄÄLLÄ 

Piltti Makuraadin testaama ja Suomessa valmistettu 
Pohjoisen maut Kuningatar on saapunut kauppoihin. 
Se on herkullisen marjaisa, mustikasta ja vadelmasta 

valmistettu sose, joka ei sisällä lainkaan 
omenaa tai päärynää. 

• Pohjoisen luonnon  
   maut – vadelmaa ja  
   mustikkaa

• Runsaasti marjoja ja 
   C-vitamiinia 

• Sose ei sisällä lainkaan  
   banaania, omenaa tai   
   päärynää 

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT aika haku
astma, allergia, atooppinen ihottuma    päättyy 
  
3–6-vuotiaiden lasten perhekurssi, Kiipulan kuntoutuskeskus, Janakkala 13.–17.6. 15.4.
Nuorten kurssi, Härmän kuntokeskus, Ylihärmä 13.–17.6.  15.4.
7–8-vuotiaiden lasten perhekurssi, Kiipulan kuntoutuskeskus, Janakkala 27.6.–1.7. 15.4.
9–12-vuotiaiden lasten perhekurssi, Kiipulan kuntoutuskeskus, Janakkala 4.–8.7. 15.4.
Työikäisten kurssi, Härmän kuntokeskus, Ylihärmä 7.–11.11.   7.10.
Eläkeläisten kurssi, Härmän kuntokeskus, Ylihärmä 7.–11.11. 7.10.

   
VIIKONLOPPUKURSSIT aika haku   
  päättyy
Ruoka-allergiaa sairastavat lapsiperheet, 8.–10.4. 4.3.
Allergiaa ja/tai astmaa sairastavien lasten isovanhemmat 8.–10.4. 4.3.
Astmaa sairastavat miehet 15.-17.4. 4.3.
Atooppista ihottumaa ja allergiaa sairastavat aikuiset  15.–17.4. 4.3.
(Iholiiton kanssa yhteistyössä)
Atooppista ihottumaa ja allergiaa sairastavat lapsiperheet 7.–9.10. 9.9.
(Iholiiton kanssa yhteistyössä)  
Astmaa ja allergiaa sairastavien lapsiperheet 18.–20.11.  7.10.
Kurssipaikka: Kiipulan kuntoutuskeskus, Janakkala

      
KUNTOUTUSJAKSO 4 KERTAA aika haku   
  päättyy 
Ruoka-allergiaa sairastavat lapset perheineen, Tampere  2.–29.4. 4.3.
Astmaa ja allergiaa sairastavat aikuiset, Jyväskylä 25.10.–22.11.  30.9.
Astmaa ja allergiaa sairastavat aikuiset, Tampere 25.10.–22.11.  30.9.
Astmaa ja allergiaa sairastavat aikuiset, pääkaupunkiseutu 5.10.–2.11.  30.9.

Kuntoutukseen vuonna 2016

Kurssille ja viikonloppuun haetaan 
täyttämällä Allergia- ja astmalii-
ton hakulomake. Hakemuksen 
liitteeksi tarvitaan lääkärin/hoita-
jan suositus, jossa tulee olla 
riittävät tiedot sairaudesta ja 
lääkityksestä sekä perustelut 
kurssin tarpeellisuudesta haki-
jalle. Valinnat kursseille tehdään 
näihin tietoihin pohjaten. Mikäli 
haluatte hakea Kelan kuntoutus-
rahaa aikuisille tai matkakustan-
nusten korvausta, tulee mukaan 
liittää korkeintaan vuoden vanha 
lääkärin B-lausunto. Perhekurs-
seille haettaessa tiedot täytetään 
lapsen nimellä. Hakulomakkeita 
ja lisätietoja saa Allergia- ja astma-
liitosta tai www.allergia.fi/kuntou-
tus.

Sopeutumisvalmennuskurssit 
ovat osallistujille maksuttomia ja 
sisältävät täysihoidon. Viikonlop-
pukurssien  omavastuu on perheil-
tä 50 €/perhe ja aikuisilta 30 €.

Hakemukset lähetetään

Allergia- ja astmaliitto/Kun toutus
Paciuksenkatu 19
00270 HELSINKI

Astma, allergia ja atooppinen ihottuma 
Tietoa, vertaistukea ja vinkkejä omahoitoon 

Kuntoutus
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ettei tuollainen kokonaisuus synny 
hetkessä.

- Blogiini käyttämä aika vaihtelee 
kovin. Yhteen postaukseen voi mennä 
mitä tahansa parista tunnista yli 
kymmeneen tuntiin. Ensin reseptin 
suunnittelu muutamasta minuutis-
ta tuntiin, sitten kehitys- ja valmis-
tustyö, joka saattaa mennä puoles-
sakin tunnissa, mutta myös kestää 
vaikkapa kahdeksan tuntia. Sitten 
kattaukset, valaistus ja kuvaaminen, 
mitä tahansa vartista tuntiin. Kuva-
käsittelyt ja kirjoitustyö vartista 
tuntiin. Viikossa blogiin menee aikaa 
noin parista tunnista joskus jopa 15 
tuntiin. Toki pitää ottaa huomioon, 
että kehittelen reseptejä perheel-
lemme, joten en voi koko kehitys- ja 
valmistustyöaikaa ajatella blogiin 
käytetyksi. 

Matkan varrella Minna on oppinut 
paljon – ei pelkästään kokkaamaan 
erityisruokia sekä valokuvaamaan 
ja kirjoittamaan paremmin, vaan 
myös itsestään ja elämästä.

- Ennen kaikkea olen oppinut 
nauramaan itselleni. Olen ollut hyvin 
rehellinen tekosistani ja olen kerto-
nut niin onnistumista kuin epäonnis-
tumisistakin. Rakastan ruokaa ja 
kirjoittamista, niinpä blogi on toimi-
nut minulle myös henkireikänä ja 
harrastuksena yli vaikeiden aikojen. 
Pelkästään kirjoittaminen ja kerto-
minen Neidin öistä tai muista vaikeuk-
sista on toiminut terapiana.

Minnan mielestä kaikki vaivan-
näkö on ollut sen arvoista, sillä hän 
kertoo saaneensa paljon uusia ystä-
viä, jotka kamppailevat samojen 
pulmien kanssa kuin hänkin. 

- Muutamien vertaistukiäitien 
kanssa lähettelemme sähköpostia 
puolin ja toisin sekä jaamme yhdes-
sä iloja ja suruja. Olen kokenut monta 
kertaa onnistumisen tunnetta, kun 
olen saanut henkilökohtaista kiitos-
ta blogista. Alun alkaen ajattelin, että 
olen tyytyväinen, jos autan edes yhtä 
ihmistä. Nyt niitä kiitoksia on tullut 
jo melkoinen määrä alkutilannetta 
ajatellen. 

Blogista 

iloa ja vertaistukea
Kaksi ahkeraa bloggaajaa kertoo, mitä iloa 
tästä yhä suositummasta harrastuksesta on.

B logi on ikään kuin sähköi-
nen päiväkirja, jossa voi 
kertoa vaikkapa arjen 
ihanista hetkistä tai 
vaikeuksista ja kommel-

luksista. Aiheina allergiayhteisöä 
kiinnostaa tietysti erityisesti erikois-
ruokavaliokokkailu ja arki allergian 
kanssa. 

Nelikymppinen keskisuomalainen 
perheenäiti Minna Salin aloitti blogin 
pitämisen muutama vuosi sitten, vähän 
sen jälkeen kun hänen nyt nelivuo-
tiaalla tyttärellään todettiin vilja-aller-
gia. Jauhoton taikina -blogi keskittyy 
kokkailukokeiluihin, mutta mahtuu 
sinne muutakin allergia-arkea.

- Olen aina ollut todella innostu-
nut kotikokki ja -leipuri. Tietenkin 
halusin tehdä lapselle ruoat itse. Eikä 
siinä oikeastaan vaihtoehtoja ollut, 
sillä munattomia, maidottomia ja 
viljattomia (ruis, vehnä, ohra, kaura) 
ruokia on valmiina vähän. Yllätyk-
senä tuli reseptien vähäisyys, niitä 
oli melko vähän löydettävissä suomen-
kielisenä, englanniksi skaala oli paljon 
laajempi.

Minna kertoo rakastavansa ruokaa 
ja uusien ohjeiden kehittelyä. Sitkey-
dellä, tuurilla ja silkalla itsepäisyy-
dellä hän oppi tekemään erilaisia 
erikoisruokavalioleivonnaisia ja -ruokia. 

-Tein kokeiluja ja testejä, kunnes 
ylin kriitikkoni hyväksyi ruuan. Tulok-
set olivat monta kertaa omastakin 
mielestäni hyviä ja halusin jakaa 
oppini, jottei kaikkien tarvitse nähdä 
samaa vaivaa kuin minun. Niinpä 
aloitin Jauhottoman taikinan auttaak-
seni muita erityisruokavalioiden 
kanssa eläviä.

Nykyisin, kun tytär on jo toipu-
massa allergioista, reseptien kirjo on 
laajentunut tavallisiin ruokiin, mutta 
aina Minna pyrkii ottamaan huomioon 
myös allergiset tarjoamalla vaihto-
ehtoisia reseptejä. Hänen blogissaan 
on herkullisten ohjeiden lisäksi syötä-
vän ihanat kuvat. Kaikesta näkee, 

- Halusin jakaa oppini, 
jottei kaikkien tarvitse 
nähdä samaa vaivaa 
kuin minun.

Myös näistä kirjoitetaan blogeissa:
- elämästä allergisen koiran kanssa: www.sulosonninen.blogspot.fi
- matkailusta ruoka-allergioiden kanssa: www.allerginenperheseikkailee.blogspot.fi
Instagram = Internetissä toimiva kuvanjako- ja viestipalvelu.

Minnan vinkit blogin pitämistä suunnitteleville
 Valitse blogisi aihe omien kiinnostuksiesi ja intohimojesi mukaan. Lukijat huo- 

 maavat aitouden ja innostuksen paremmin kuin voit itse näytön takana edes ajatella. 

 Hyvät kuvat ovat nykyisin vaatimuksena, jos haluaa paljon lukijoita.
 Kuvaamisen oppii kyllä, kun kärsivällisesti harjoittelee. 

  Kirjoita aitona itsenäsi ja rakkaudella, se palkitaan. 

- Blogin pitämisen hyöty on jo 
silloin plussalla, jos yksikin perhe on 
saanut vertaistukea sitä kautta. 
Muutamasta blogin lukijasta on tullut 
jopa ystäviäni, ja monien lukijoiden 
kanssa sähköpostittelen.

Hei meillä valvotaan -blogista 
Emmin saama palaute on lähes pelkäs-
tään positiivista. Lukijat ovat kerto-
neet saaneensa niin henkistä vertais-
tukea vaikeassa arjessa jaksamiseen 
kuin konkreettistakin apua tarkkojen 
vinkkien muodossa. 

- Suurin osa läheisistämme on 
kertonut tykkäävänsä lukea blogista 
perheemme peruskuulumiset, joita 
sitten kasvotusten syvennetään 
henkilö kohtaisemmalle tasolle. Myös 
pohdintapostausten sisällöt ovat 
saaneet allergiapiireissä kiitosta niiden 
suorasanaisuutensa vuoksi. Siihen 
yhteen, huonon palautteen prosent-
tiin kuuluvat todennäköisesti ne 
somemaailman perusnegistelijät sekä 
muutama lähipiirin ihminen, jotka 
luultavimmin ovat loukkaantuneet 
teksteistä, joissa olen todenmukai-
sesti harmitellut tukiverkkomme 
heikkoutta. 

Hei meillä valvotaan!
- Blogin pitäjä, 28-vuotias Emmi on 
aina rakastanut kirjoittamista. Hän 
perusti blogin kolme ja puoli vuotta 
sitten hetken mielijohteesta. 

- Olin väsymyksestä uupunut 
kotiäiti, joka taisteli lapsensa sairauk-
sien kanssa ja yritti selittää kaikille 
läheisille, miksi meidän arki oli sellais-
ta hullua kuin se oli. Koin hyvänä 
ajatuksena sen, että saisin rauhassa 
käsitellä kirjoittaen eteemme tulevia 
vaikeuksia, saisin jakaa vertaistukea 
samassa tilanteessa oleville vanhem-
mille ja pystyisin päivittämään ylei-
set sairauskuulumisemme kaikille 
tutuille samalla kertaa.

Blogissaan Emmi kertoo arjestaan 
taaperoikäisten lasten sairauksien 
kanssa (refluksitauti, astma, suolisto-
allergiat ja aistiyliherkkyydet). Vaik-
ka arkeen kuuluu väsymystä, itkua 
ja ärsytystäkin, hän kertoo kaikesta 
lempeänrehellisellä, koskettavalla 
otteella. 

- Blogin pitäminen on antanut 
loistavia omia oivalluksia niin elämäs-
tä yleensäkin kuin tästä sairaus-
arjestakin. Blogin kautta olen saanut 
lukijoilta monia hyviä vinkkejä, joil-
la on konkreettisesti helpotettu 
lastemme oloa. 

Emmi luonnehtii blogiaan väsy-
neiden, ärsyyntyneiden ja yksinäis-
ten äitien tukipaikaksi. 

Emmin vinkit blogia suunnitteleville

  Ole aito. Blogia on huomattavasti miellyttävämpää kirjoittaa, kun aitous on perus-
 periaatteena kaikissa teksteissä. 

 Suosittelen olemaan kertomatta ihan kaikkea omaan elämään liittyvää. Blogi voi  
 olla mielenkiintoinen myös vähän enemmän rajattunakin.

 Itsestäänselvänä vinkkinä on käytössäännöt – ne ovat myös blogimaailmassa
 tärkeitä. 

 Ekstravinkkinä Instagram. Minun blogini ei päivity päivittäin eikä edes joka toinen  
 päivä, mutta Instagramissa blogini lukijat voivat halutessaan joka päivä seurata  
 samankaltaisia juttuja, joita blogissakin kirjoitan. Se on siis helppo ja nopea lisäosa  
 blogille.

- Henkistä vertaistukea 
vaikeassa arjessa jaksamiseen 
kuin konkreettistakin apua 
tarkkojen vinkkien muodossa.

Minna Salin

Emmi

TEKSTI: TUIJA SILJAMÄKI KUVAT: MINNA SALIN JA EMMI
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Näyttää siltä, että vaikeat allergiset 
yleisreaktiot (anafylaksiareaktiot) 
ovat länsimaissa yleistymässä. Mistä 
tämä johtuu, ja onko Suomessakin 
havaittavissa samantapainen suun-
taus?

- Anafylaksiat näyttäisivät olevan 
yleistymässä. Syitä on etsitty muun-
tuneista ympäristötekijöistä sekä 
perimästä, mutta tarkkaa syytä ei 
osata sanoa. Lisääntyminen näkyy 
myös sairaalahoitoon johtaneiden 
anafylaksioiden määrässä, joten se 
ei voi johtua pelkästään parantunees-
ta diagnostiikasta tai ilmoituskäy-
tännöistä.

Olet itse tutkinut pähkinäallergiaa, 
joka on yksi tavallinen anafylaksian 
aiheuttaja. Myös pähkinäallergiasta 
raportoidaan, että se on viime vuosi-
kymmenien aikana yleistynyt. Onko 
tälle olemassa jokin selitys?

- Pähkinäallergia on paradoksaa-
lisesti lisääntynyt ajanjaksona, jolloin 
raskaana olevia äitejä ja pikkulapsia 
kehotettiin allergian ehkäisemisek-
si välttämään pähkinää. Ainakaan 
varmuuden vuoksi välttäminen ei 
siis ole toiminut, ja näyttääkin siltä, 
että se on jopa saattanut osaltaan 
vaikuttaa pähkinäallergian lisään-
tymiseen. 

- Kaikkia tekijöitä ei 
vielä tunneta, mutta 
kulutuskäyttäy-

Anafylaktisen reaktion 
ensihoito on adrenaliiniruiske
Kysyimme Iho- ja allergiasairaalan lastentautien ja lasten allergologian 
erikoislääkäri Anna Kaarina Kukkoselta, mikä aiheuttaa anafylaktisen 
reaktion, minkälaisia oireet ovat ja miten sitä hoidetaan.

  KYSYMYKSET: TIMO VANTO      KUVAT: THINKSTOCK

tymisellä on myös vaikutusta, esimer-
kiksi cashew-pähkinän aiheuttamat 
anafylaktiset reaktiot ja sairaalahoi-
dot ovat lisääntyneet pikkulapsilla 
Ruotsissa samaan aikaan kun 
cashew-pähkinän kulutus on lisään-
tynyt.

Mitkä ovat tavallisimpia anafylaksian 
aiheuttajia? 

- Lapsilla tavallisimpia anafylak-
sian aiheuttajia ovat ruoka-aineet, 
kuten maito, muna, vehnä ja pähki-
nät. Aikuisilla niitä ovat lääkeaineet. 
Hyönteisen, yleensä ampiaisen, piston 
aiheuttama anafylaksia on harvinai-
sempaa.

Mitkä ovat anafylaksian oireet? Miten 
se eroaa lievemmistä allergisista 
reaktioista?

- Anafylaksia eroaa lievemmistä 
oireista siten, että se etenee nopeas-
ti 10–30 minuutissa eikä antihista-
miini riitä pysäyttämään reaktion 
etenemistä. 

- Oireita esiintyy useammassa 
kuin yhdessä elinjärjestelmässä: iho 
kutisee, punoittaa ja tulee nokkos-
rokkoa, korvanlehdet, silmäluomet 
tai huulet turpoavat ja ääni saattaa 

käheytyä, hengitystiet ahtautuvat ja 
hengitys vinkuu, vatsa on kipeä ja 
potilas saattaa oksentaa. 

- Jos oire etenee, verenpaine laskee 
ja sydämeen tulee rytmihäiriöitä ja 
potilas voi menettää tajuntansa. 
Tällöin tilanne onkin jo hengenvaa-
rallinen. 

Jos henkilöllä on riski saada anafylak-
tinen reaktio, mitkä ovat ne oireet, 
joiden ilmaannuttua ensihoito tulisi 
aloittaa?

- Ensioireita ovat muun muassa 
kämmenten tai hiuspohjan kihel-
möinti, ihoa kuumottaa ja kutittaa. 
Sydän voi alkaa tykyttää, nielu tuntua 
paksulta, potilasta aivastuttaa tai 
yskittää. Voimakas vatsakipu ja 
pahoinvointi voivat myös ennakoida 
anafylaksiaa. Potilaat saattavat sanoa, 
että heillä on ”outo olo”. 

Mikä on anafylaktisen reaktion oikea 
ensihoito?

- Adrenaliiniruiske on anafylak-
tisen reaktion oikea, hengen pelas-
tava ensihoito, joka 
t u l e e  a nt a a 
viivyt telemättä. 
A d r e n a l i i n i 
estää anafylak-
siaa aiheutta-

vien välittäjäaineiden holtitonta 
vapautumista ja pysäyttää reaktion 
etenemistä. Jos epäröi, pistääkö 
adrenaliinia vai ei, parempi pistää 
kuin jättää pistämättä. 

Mikä on tavallisten allergialääkkeiden, 
antihistamiinien ja kortisonin, merki-
tys anafylaktisen reaktion hoidossa?

- Anafylaktisen reaktion tärkein 
hoito on adrenaliiniruiske. 

- Allergisessa reaktiossa otetaan 
usein ensiavuksi antihistamiinia. 
Setiritsiini on nopeavaikutteisempi 
kuin loratadiini ja sopii siten parem-
min akuutin allergisen reaktion 
hoidoksi. Kortisoni vaikuttaa hitaas-
ti, 4–6 tunnissa, ja sitä käytetään 
jälkioireiden hoitoon. 

Kuinka usein anafylaktisen reaktion 
oikea hoito toteutuu Euroopassa?

- Valitettavan huonosti. Tuoreen 
tutkimuksen mukaan vakavassa, 
sairaalahoitoon johtaneessa anafylak-
tisessa reaktiossa, vain alle 15% oli 
saanut adrenaliinia. Suomessa tilan-
ne näyttäisi huomattavasti parem-
malta, sillä jopa 60–80% anafylaksia-

rekister iin vuosina 2000–2014 
ilmoi tetuista tapauksista oli saanut 
adrenaliinia.  

Voiko anafylaktinen reaktio johtaa 
kuolemaan, ja jos voi, niin ketkä ovat 
riskiryhmässä? Riippuuko riski henki-
lön iästä tai muista sairauksista?

- Kyllä voi, mutta onneksi erittäin 
harvoin. Iäkkäät, monisairaat henki-
löt kuuluvat riskiryhmään. Sydän- ja 
verisuonisairaudet, erityisesti sepel-
valtimotauti, lisäävät riskiä. Sydän-
lääkkeet kuten beetasalpaajat ja 
ACE-estäjät saattavat pahentaa 
anafylaksiaa ja vaikeuttaa sen hoitoa.  

- Myös hoitamaton tai huonossa 
hoitotasapainossa oleva astma sekä 
mastosytoosi luetaan riskitekijöihin. 
Ampiaisen pisto on suurempi riski 
iäkkäälle, monisairaalle allergiselle 
kuin terveelle aikuiselle tai lapselle. 

Jos henkilöllä on ollut vaikeita oirei-
ta, jotka sopivat anafylaktiseen reak-
tioon, miten ensihoidon jälkeen tulee 
järjestää henkilön jatkohoito?

- Potilas tulee kuljettaa jatkohoi-
toon terveyskeskukseen tai sairaalaan, 
jossa häntä voidaan seurata ja hoitaa, 
suositusten mukaan jopa 6–8 tuntia 
tilanteesta riippuen. Vakavassa reak-
tiossa potilas voi tarvita ensihoitona 
nestehoitoa sekä happea, minkä 
vuoksi siirtyminen jatkohoitoon 
tapahtuu ambulanssilla.  

”Ruokasiedätyksestä  
maidolle, munalle 
ja maapähkinälle 
on menossa useita 
tutkimuksia.”

Anafylaktisen kohtauksen
jälkeen pelkoa ja surua
VAIKEIDENKIN RUOKA-ALLERGIOIDEN KANSSA OPPII ELÄMÄÄN.
KOLME ERI-IKÄISTÄ NAISTA KERTOO KOKEMUKSISTAAN.

Jos potilaalla on voimakas yliherkkyys 
jollekin ruualle, esimerkiksi pähki-
nälle, onko jotain keinoja, joilla reak-
tioita voisi ehkäistä tai välttää?

- Oikea diagnoosi on avainase-
massa, jolloin myös neuvonta voidaan 
kohdentaa oikein. Neuvonta pakkaus-
merkinnöistä on muun muassa osoit-
tautunut toimivaksi ennalta ehkäise-
väksi toimenpiteeksi. Myös hyvästä 
astman hoitotasapainosta huolehti-
malla voi vaikuttaa reaktion vaike-
usasteeseen. 

- Ruokasiedätyksestä esimerkiksi 
maidolle, munalle ja maapähkinälle 
on menossa useita tutkimuksia. Siedä-
tyshoidossa on saatu lupaavia tulok-
sia sietokyvyn parantumisesta, mutta 
emme vielä tiedä riittävästi sen pitkä-
aikaistuloksista. Ruokasiedätys ei ole 
vielä käypää hoitoa ja sitä annetaan 
vain erikoissairaanhoidossa siihen 
perehtyneen allergologian erikoislää-
kärin valvonnassa. 

Turkulaisella tietojärjestelmätieteen maisteriopiskelijal-
la, kolmen teini-ikäisen lapsen äidillä, Marja Tuohi-
maalla (46 v.) on kahdenlaista ruoka-allergiaa. Välittö-

män allergiareaktion hän saa kanan munasta, sini home juustosta, 
banaanista, mangosta, soijasta ja joistain pähkinöistä. Viiväs-

tyneenä reaktio tulee hänelle vehnästä, rukiista, kaurasta, ohrasta ja tattarista.
- Välitön reaktio on lievimmillään parin tunnin vatsakipu. Allergeenis-

ta ja sen määrästä riippuen oireet muistuttavat yhä enemmän vaikeaa 
vatsainfluenssaa oksennuksineen. Vaikeassa reaktiossa oireina on lämmön 
nousua ja turvotusta. Viivästynyt reaktio ilmenee ihottumana.

Voimakas kananmuna-allergia puhkesi hänelle vuonna 1999 ja on vaikut-
tanut paljon sen jälkeen hänen elämäänsä kodin ulkopuolella, koska pien-
täkin määrää kananmunaa oli vältettävä, jos ei halunnut oireita. Puolikas, 
kananmunan valkuaisjauhetta sisältävä suklaakonvehti on johtanut reissuun 

  TEKSTI: TAINA HYVÄRINEN
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Iho on ihmisen lämmön ja kosteuden säädin. Iho hengittää joskus 
liikaa, päästää kosteutta ulos, kuivuu ja sitten kutiaa. Ulkoinen 
rasvaus auttaa hetken, mutta pysyvä apu tulee sisältäpäin.

Kosteuta ihoa sisältäpäin Iho Omegalla
Iho Omega BC634 mustaherukan siemenöljy vaikuttaa ihon 
pintakerroksen läpäisyesteeseen. Läpäisyeste säätelee kosteuden 
säilymistä ihossa ja pitää hyvin toimiessaan ihon luonnollisen 
kosteana.

60 % suomalaisista kärsii kuivasta ihosta
Talvi ja kuiva pakkasilma ovat erityinen haaste suomalaiselle 
iholle. Tarvitsemme apua pitämään ihomme riittävän kosteana 
ja ehyenä. Iho Omegan toiminta on tutkittu ja todistettu Turun 
yliopistossa odottaville äideille ja vauvoille tehdyssä tutkimuksessa.

Mustaherukansiemenöljy vastasyntyneiden lasten atooppisen 
ihottuman ennaltaehkäisyssä. Linnamaa P. et al. Clin. Exp. Allergy. 
2010 (40) 1247-55

Terveyskaupoista ja apteekeista.

www.valioravinto.fi

Ωmega

Säilytä 
ihon 
kosteus

Ihon läpäisyeste koostuu 
rasvahapoista ja vedestä.

Iho kuivuu, jos rasvahappoja  
on liian vähän.

terveydenhuollon palveluihin. Näin vaikeaa reaktiota 
hän ei ole saanut muista ruoka-aineista.

- Reaktio kananmunasta alkoi ikenien tykytyksellä 
välittömästi kananmunan nauttimisen jälkeen. Sen 
jälkeen nielemisvaikeuksia ja vatsaoireet alkoivat jonkin 
ajan kuluttua. Tätä seurasi vatsan tyhjennys kipuineen 
ja yleisoireet, kuten sykkeen- ja lämmönnousu. 

Adrenaliini, antihistamiini ja kortisoni suoneen ovat 
olleet lääkitys sekä kotona vielä kortisonitabletteja. 

- Vaikeana olen kokenut myös voimakkaiden reakti-
oiden jälkeisen henkisen olon, jolloin olen käynyt tapah-
tunutta läpi ja miettinyt, miten tuskallinen tilanne olisi 
vältettävissä. Yleensä tilanteeseen on johtanut inhimil-
linen virhe, esimerkiksi tuoteselosteesta puuttuva aines-
osa. Tilanteet aiheuttavat pahan pettymyksen, kun on 
ajatellut, että tuoteselosteisiin, ravintolan henkilökun-
taan tai joskus jopa itseensä olisi pitänyt voida luottaa.

Marja Tuohimaa on ollut kananmuna-allergiansa 
vuoksi siedätyshoidossa Turun yliopistollinen keskus-
sairaalassa. Nyt hänen ruokavalioonsa kuuluu puolikas 
kananmunaa päivittäin, jotta saavutettu siedätystaso 
pysyy yllä. 

- Sinihomejuusto on seuraavaksi pahin, mutta reak-
tio ei ole koskaan ollut oksentamista ja vatsakipuja 
pahempi. Reaktio myös alkaa hitaammin kuin kanan-
munasta.

Tuohimaalla on lisäksi allergiaa eläimille ja siitepö-
lyille, astma sekä kosketusallergia metyyli-isotiatsoli-
noni säilöntäaineelle.

- En koe, että allergiat kovin paljoa nykyään rajoit-
taisivat elämääni. Kiitos siedätyshoidon ja sen, että 
oireiden aiheuttajat ovat löytyneet. Käytännössä voin 
elää oireetonta elämää, kun noudatan ruokavaliota ja 
lääkitsen astman. 

Luokanopettajaksi opiskeleval-
la Essi-Maria Ypyällä (26 v.) 
on ollut allergioita jo pienes-

tä pitäen. Hän on saanut anafylak-
tisen reaktion seitsemän kertaa. 
Ruoka-aineet, jotka johtavat hänel-
lä anafylaksiaan ovat maito, kanan-
muna, pähkinät ja kala. Allergisia 

reaktioita aiheuttavat myös herneet ja pavut, kiivi, sitrus-
hedelmät ja raaka tomaatti. Hänellä on myös astma.

Ruoka-aineallergiat aiheuttavat Essi-Maria Ypyälle 
erilaisia oireita, joista limakalvojen turpoaminen on 
yleisin. Iho reagoi myös omalla tavallaan. 

- Käsivarsiin tulee ihottumaa, jos syön liikaa esimer-
kiksi tomaatti- tai viljatuotteita. Myös suolisto reagoi 
vehnään, ja sen liiallisesta syömisestä saattaa aiheutua 
huonovointisuutta ja oksentelua. 

Pahimpia ovat hänelle kuitenkin anafylaktiset kohtaukset. 
- Kohtauksen saadessani limakalvot turpoavat, ihoni 

alkaa punottaa ja nielemisestä sekä hengittämisestä 
tulee hankalaa. Minulle tulee myös tunne, että jalat eivät 

kanna. Myös syke nousee. 
Ensimmäisen anafylaktisen reaktion Ypyä on saanut 

3-vuotiaana. Sen aiheutti suolapähkinät.
- Itse en kokemuksesta muista, mutta vanhemmil-

tani olen kuullut, että sairaalaan päästyäni olin ollut 
sininen ja veltto. Tilanne oli siis ollut tuolloin erittäin 
vakava.

Ensimmäisen ja toisen anafylaktisen kohtauksen 
väliin mahtui 16 vuotta. Tämän jälkeen anafylaktisia 
reaktioita alkoi tulla noin kuuden kuukauden välein. 
Aiheuttaja on ollut aina eri, toisinaan ne ovat jääneet 
hämärän peittoon.

- Kerran anafylaksian aiheutti proteiinijauhe, josta 
ystäväni valmisti palautusjuoman itselleen. Jauhe pölläh-
ti sen verran lähellä minua, että siinä oleva herajauhe 
(maito) aiheutti ensin kovan yskimisen ja sen jälkeen 
limakalvojen turpoamisen. Tuolloin vietin yhden yön 
teho-osastolla ja seuraavan keuhko-osastolla. Lääkehoi-
tona toimi adrenaliini ja kortisoni sekä antihistamiini.

- Laukussani on nykyisin aina antihistamiinin ja 
kortisonin lisäksi vähintään neljä Epipeniä.

Ypyä korostaa, että vaikka anafylaksia ja allergiat 
nähdään fyysisinä reaktioina, on niillä myös vaikutus-
ta ihmisen henkiseen hyvinvointiin. Anafylaktinen 
reaktio ei ole mikään pikku juttu, ja siihen ei totu koskaan. 
Lisäksi toipuminen vie pitkän ajan. Kohtaus aiheuttaa 
pelkoa myös lähimmäisille. 

- Joskus vertaan sitä onnettomuuteen, josta selvisin 
ilman pitkäkestoisia fyysisiä vammoja, ei tullut murtu-
nutta jalkaa tai poikki mennyttä kättä, henkisiä vammo-
ja tuli sitäkin enemmän.

Hän haluaa usein kohtauksen jälkeen olla omissa 
oloissaan ja käsitellä rauhassa tapahtunutta, pelkoa ja 
surua. 

Ruoka-aineallergiat tuntuvat vähän niin kuin ylimää-
räiseltä kokopäivätyöltä, josta ei voi irtisanoutua eikä 
edes päästä lomalle, kertoo Ypyä. 

- Allergiat vievät hirvittävän paljon aikaa, oli se sitten 
ruoan laittamista, ruokakaupassa tuoteselosteiden luke-
mista tai vierailulle lähtiessä omien eväiden valmista-
mista. Joudun aina miettimään, milloin, missä ja mitä 
syön seuraavaksi. 

Ypyä valittelee, että vertaistukea on saatavilla melko 
vähän. Muita anafylaksian kokeneita hän on tavannut 
Allergia- ja astmaliiton kuntoutusviikonlopuissa vuosi-
na 2010 ja 2014. 

Toimistotöitä tekevä Anja (59 v.) on ollut atoopik-
ko lapsesta saakka, niin sanottu maitorupipotilas. 
Hänen ihonsa on ollut välillä todella pahana ja 

sitä on hoidettu kortisonivoiteilla. Ruokavalioasioihin ei 
aiemmin oikein kiinnitetty huomiota. 

1990-luvun alussa Ruotsin laivalla hänellä alkoi ruokai-
lun jälkeen äkillisesti turvotus kurkussa ja kasvoissa.

- Muistan vain, että korvalehdet olivat täysin turvon-
neet. Onneksi laivalla oli kokenut ensihoitaja. Aamulla 

olin tosi väsynyt. 
Ihopoliklinikan lääkä-
ri tutki minut ja sanoi, 
että ei sitten ikinä 
enää mitään maito-
proteiinituotteita, ei 
heraa, ei kaseiinia 
sisältäviä. Sain myös 
e n s i m m ä i s e n 
Epipen-kynäni.

 - Hätä oli suuri 
jälkeenpäin tyttäres-
täni, mitä jos kuolen? 

Myöhemmin 2000-
luvun puolivälissä 
Anja söi virolaista 
soijajäätelöä ja tunsi, 
että nyt meni maitoa. 
Hän soitti hätäkeskuk-
seen ja ilmoitti tilan-
teensa. Ystävä lähti 
autolla viemään häntä 
ensiapu poliklinikalle, 
jonne oli matkaa noin 
25 kilometriä.

- Puolessa välissä matkaa pysähdyin oksentamaan, 
mutta heräsinkin ojanpohjalta ajatuksissani, että olen-
ko ollut kolarissa. Ripuloin ja ilmeisesti taju oli mennyt 
vähäksi aikaa. En pystynyt liikkumaan. Ambulanssin 
tulo tuntui kestävän. 

Ambulanssi tuli ja Anja sai ensiavun. Hänet siirret-
tiin sairaalaan tarkkailuun. Aamulla hän oli taas kuten 
ennenkin. 

Kaksi kertaa hän on joutunut pistämään. Toinen oli, 
kun hän illalla myöhään jo väsyneenä haukkasi vanil-
jamunkista palan. Vaniljassa oli maitoproteiinia.

- Pyysin ystävääni ajamaan vaikka punaisia valoja 
päin ensiapupolille muutaman kilometrin päähän. Ambu-
lanssin saaminen olisi kestänyt. 

Anjan ihottuma on sittemmin rauhoittunut, mutta 
hän välttää täysin maitoproteiinia missään muodossa.  

- Olen lähes salapoliisi asiassa. Epäilen jopa sorbet-
teja, koska samassa koneessa on voitu tehdä jäätelöä. 
Kontamiinia ei saa olla. Lievästä voi tulla urtikaria.

- En stressaa enkä ajattele tätä ja elän normaalia 
aktiivista elämää. En halua myöskään erottua joukosta, 
nykyisin saa niin paljon maidottomia tuotteita. Olen vain 
itse tarkkana ja tiukkana.  

Anja kävi viime syksynä ensimmäisen Allergia- ja 
astmaliiton järjestämän anafylaksiakurssin. 

- Kaikki saamani tieto vuosien varrella on auttanut. 
Olen tavannut vertaisiani, niin nuoria kuin vanhempia, 
enkä koe itseäni edes vaikeimmaksi tapaukseksi. 

Kirjallisuutta: Simons et al. World Allergy Organization Journal 2014, 7:9 
www.waojournal.org/content/7/1/9.  Sicherer S, Leung D Advances in 
allergic skin disease, anaphylaxis, and hypersensitivity reactions to foods, 
drugs, and insects in 2014. J Allergy Clin Immunol 2015; 135:357-67.  Ruo-
ka-allergia. Käypä hoito suositus 3.2.2015.  Haahtela, Valovirta, Hannuksela 
et al. Kansallinen allergiaohjelma 2008–2018 puolivälissä – suunnanmuutos 
tuo tuloksia, SLL 35/2015.
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Y
rittäjä Tiina Isohanni 
on perustamassa 
Helsinkiin gluteeni-
tonta Agata Bakery 
-leipomokahvilaa. 

Agatan Bakeryn ideana on valmis-
taa, myydä ja tarjoilla gluteenitto-
mia konditoriatuotteita sekä ensi-
luokkaista, eettisen tarkkailun 
kestävää kahvia ja teetä. Lisäksi 
Agatassa tullaan tarjoamaan 
muun muassa artesaanisuklaata ja 
täytettyjä gluteenittomia leipiä. 

Idean äiti ja Agatan perustaja 
Tiina Isohanni on tapahtumatuo-
tannon ja -markkinoinnin ammat-
tilainen ja pitkän linjan yrittäjä 
sekä intohimoinen leipuri, joka 
aloitti jo vuosia sitten gluteenit-
toman leivonnan. 
- Olen ravintola- ja kahvilakulttuu-
rin harrastaja sekä itseoppinut 
leipuri, Olen leiponut kakkuja 
juhliin, kahviloille ja yhteisöille jo 
vuosia. Nyt aion ottaa ison aske-
leen ja tehdä toiminnastani 
ammattimaista.

Agata Bakery myy tuotteitaan pait-
si liikkeeseen saapuville asiakkail-

le, myös suoraan yrityksille. Kaup-
poihin on myös mahdollista tilata 
leipää ja gluteenittomia kausiherk-
kuja muun muassa laskiaispullia 
ja runebergintorttuja.
- Alkuperäinen intohimoni ja osaa-
miseni oli makeissa leivonnaisissa, 
mutta leipä tulee olemaan vähin-
tään yhtä suuri osa leipomokahvi-
lan tuotantoa. 

Agatan tuotteet ovat myös 
mahdollisuuksien mukaan luomua 
ja lähiruokaa. Esimerkiksi kakut 
on tehty ilman liivatetta tai haital-
lisia lisä- tai väriaineita.
- Leipomokahvilalla ei ole varsi-
naista esikuvaa, mutta inspiraa-
tioon on vaikuttanut Tukholman 
Söderholmissa sijaitseva Friends of 
Adam -leipomoyritys, joka myy 
pakatun gluteenittoman leivän 
lisäksi tuoretta gluteenitonta 
leipää.

Isohanni ehtii leipomisen ohella 
tehdä muutakin:
- Olen myös laulaja (Fabulettes, 
Leningrad Cowboys, Girl Talk, Spick 
& Span) ja nykyään minua kutsu-
taankin Laulavaksi Leipuriksi. 

Lue lisää valinnanvapaudesta: www.hus.fi

Valitse vapaasti 

asiantuntemus 

ja osaaminen.
Pyydä lääkäriltäsi lähete HUS:iin. 

aktiiviseen

HUS on savuton.

Hyvä hoito tekee elämästä täyspainoisen. 
Iho- ja allergiasairaala on yksi HUS:n huippuyksiköistä.
Sairaalassa hoidetaan vaikeaa astmaa ja allergioita 
– olemme erikoistuneet henkeä uhkaavien allergioiden 
selvittelyyn. Ruoka-allergioita tutkitaan modernein menetelmin   
ja potilaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Yksikössä on   
erinomaiset valmiudet selvittää urheilijoiden hengitysoireita.   
Hoitoon pääsee nopeasti – jo muutamassa viikossa.

HYKSin Oy tarjoaa näitä palveluja myös yksityisesti.

Agata Bakery
– gluteeniton leipomokahvila Helsinkiin

Gluteeniton jauhoseos

245 g  kokojyväriisijauho
35 g  tapiocajauho
70 g    perunajauho
1 tl  xanthan gum (ksantaanikumi)
 - ei välttämätön

Yhteensä 360 g gluteenitonta jauhoseosta.

Parmesaanimuffinssit (12 kpl)
Lämmitä uuni 175 asteeseen.

2  munaa
170 g  (1,5 dl) maitoa
112 g  (1 dl) oliiviöljyä
57 g  parmesaanijuustoa hienona raasteena
210 g  gluteenitonta jauhoseosta ohjeen  
 mukaan (tai muuta gluteenitonta jauhoa)
2 tl  leivinjauhetta
1/4 tl  ruokasoodaa
1 tl  valkosipulia hienoksi hakattuna
1 tl  tuoretta rosmariinia hienoksi hakattuna
3/4 tl  suolaa
1/2 tl  mustapippuria rouhittuna

1.  Vatkaa kulhossa munat, maito ja öljy.
2.  Sekoita toisessa kulhossa 3/4 osaa parmesaanista  
 ja kuivat aineet keskenään.
3.  Vatkaa nestemäinen seos kuiviin aineisiin ja  
 taikina on valmis.
4.  Jaa taikina noin 12 muffinivuokaan ja ripottele  
 päälle loput juustoraasteesta.
5.  Paista 5–10 minuuttia, riippuen uunistasi ja  
 muffinssien koosta.

   KUVAT: CHARLOTTA BOUCHT JA TIINA ISOHANNI

Herkullisia leipiä, taivaallisia kakkuja sekä 
ihanaa, korkealuokkaista kahvia ja teetä. 

Lisätietoja: Agata Bakeryn Facebook-osoite: www.facebook.com/pienihillokauppa
ja Mesenaatti-osoite: www.mesenaatti.me/agatabakery/
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Olenko allerginen ihmiselle?

K ansallisen allergiaohjelman väestölle 
suunnatun verkkosivuston www.aller-
giaterveys.fi kestosuosikkina on ollut 
kysymyspalsta, jolla lähes 500 tiedon-
janoista on saanut apua allergioihinsa. 

Kysymykset ovat liittyneet yleisimmin kotieläimiin ja 
ruokiin.

Palstan mielenkiintoisinta antia on koottu ”aller-
gian sekatavarakauppaan”, Allergiat yleisesti. Sinne 
luokiteltiin myös kahden nuoren naisen monipolveile-
vat kysymykset, jotka kohdistuivat sananmukaisesti 
sietämättömään vastakkaiseen sukupuoleen.

ILTAPÄIVÄLEHDETKIN HERÄSIVÄT

Ihmisallergialla herkutteli muun muassa Iltalehti 
maaliskuussa 2015 palstalle lähetetyn kysymyksen ja 
sen vastauksen pohjalta.

Atooppisesta ihosta sekä erinäisistä allergioista 
teini-iästä saakka kärsinyt 25-vuotias nainen oli 
tutustunut lomamatkallaan Aasiassa mieheen. Tuol-
loin silmien kutina ja vuotaminen olivat vielä vähäis-
tä verrattuna seuraavaan tapaamiseen Suomessa, 
jolloin nainen sai sanojensa mukaan elämänsä 
pahimman allergisen reaktion.

Kuitenkin vasta kolmas kohtaaminen Englannissa 
yhdisti oireilun kiistatta mieheen, kun reaktio toistui 
entistä pahempana. Allergia alkoi silmien vuotamisel-
la, turvotuksella ja kutinalla ja eteni sitten ihottumak-
si. Reilun viikon aikana tilanne hieman parani, kunnes 
ryöstäytyi täysin käsistä viimeisinä lomapäivinä.

Naisen kertoman mukaan iho oli todella kuiva ja 
ihottumainen, naama turvonnut tunnistamattomaksi 
ja kädet täynnä verisiä halkeamia. Suomessa lääkäri 
ihmetteli reaktion voimakkuutta, mutta epäili taus-
talla olevan jonkin hajusteen tai muun kemikaalin 
kyseisessä henkilössä. Voimakkaat reaktiot saatiin 
kuriin sisäisellä kortisonikuurilla ja kolmella eri korti-
sonivoiteella.

Vaikka oireilun taustalla epäiltiin kaikkea mahdol-
lista, homeisesta talosta hajusteisiin, stressiin ja 
pesuaineisiin, nainen päättää viestinsä loogiseen 
kysymykseen: Onko mahdollista, että voin olla allergi-
nen kyseiselle ihmiselle, ja jos on, kuinka voin välttää 
reaktiot muutoin, kun välttämällä tätä ihmistä?

VASTAUS LÖYTYY VERKKOSIVULTA

”On melkoisen varmaa, että olet herkistynyt miehel-
le.” Sellainen on harvinaista. Allergeenina voi toimia 
toisen henkilön valkuaisaineet, joita on veren lisäksi 
myös hiessä, syljessä, siemennesteessä yms. On myös 
mahdollista, että allergeeni on toisen henkilön hiiva-
sienet, erityisesti rasvahiivat. Ne eivät aiheuta 
tautia, mutta voivat allergisoida. Esimerkik-
si Malassezia-rasvahiivoja ihmisellä on 14 
eri lajia, muita hiivoja ja sieniä viitisenkym-
mentä. Jos syynä on jokin niistä, on mahdo-
tonta muuttaa ihon hiivojen ja sienten laji-
kokoelmaa niin paljon, että se vaikuttaisi 
ongelmaasi.

Jos kyseessä on allergia toisen henkilön 
valkuaisia vastaan, teoriassa voitaisiin ajatel-
la siedätystä, mutta käytännössä sellainen on 
onnistunut vain silloin, kun kyseessä on 
pelkästään siemennesteallergia. Ystävän vaih-
taminen lienee siten paras ratkaisu, niin kama-
lalta kuin se kuulostaakin.”

Mutta mikä eteen, jos henkilö, jolle epäilee 
olevansa allerginen, sattuu olemaan aviopuolisosi?

”Ensi tehtävä olisi selvittää, mitä valkuaista aller-
geeni on. Jos se on hien valkuaisia, on ainakin teorias-
sa mahdollista yrittää siedätyshoitoa. Sellaista ei liene 
kukaan yrittänyt. Antihistamiini on auttanut monissa 
tapauksissa hyvin, mutta sen ottaminen tulisi aloittaa 
muutama päivä ennen altistusta.

Muuten, jopa neljä viidestä laajaa atooppista 
ekseemaa sairastavista on allergisia omalle hielleen. 
Ainakin yhtä hien allergeenista valkuaista on myös 
yhdessä rasvahiivassa, Malassezzia globosassa. Tämä 
on sitä valkoista aluetta allergologian kartalla. Innok-
kaita löytöretkeilijöitä tarvittaisiin!”

 TEKSTI: KIMMO SAARINEN JA MATTI HANNUKSELA      KUVA: THINKSTOCK

- On melkoisen 
varmaa, että

olet herkistynyt 
miehelle.

Kuulostaa erikoiselta, mutta on se mahdollista!

LISÄÄ MIESALLERGIAA

Pari kuukautta myöhemmin palstalle päätyi 
niin ikään miehestä oireileva 37-vuotias 
nainen. Alkuun kyse oli vain väsymyk-
sestä ja tukkoisuudesta, mutta reilun 
puolen vuoden tapailun jälkeen oireet 
vähitellen pahenivat.

Kun erossaolot helpottivat oirei-
ta väliaikaisesti, omatoiminen 
nainen antautui altistuskokei-
siin. Hän oli kiinnittänyt 
hetkeksi Micropore-teipinpalan 
miehen sääreen hilseilevään 
ihottumakohtaan ja siirtänyt 
sen kylkeensä yön ajaksi, sillä 
seurauksella, että ”heräsin 
yöllä koko vartalolla esiinty-
vään järjettömästi kutise-
vaan ihottumaan ja 

lievään anafylaktiseen 
reaktioon.”

  Voit olla allerginen itsellesi tai toiselle ihmiselle.

  Allergian aiheuttaa usein hiki ja/tai ihon rasvahiiva.

  Rasvahiivoja on kymmeniä, ja itse kullakin on oma   
 cocktailinsa niitä.

  Ihmisallergian hoito on pulmallista.
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N
äistä lähtökohdista on 
käynnistynyt Raha-
auto maattiyhdistyksen 
rahoittama Liikunta ja 
osallisuus -hanke, jota 

toteutetaan vuosina 2015–2017. Kuntou-
tussäätiö toimii hankkeen verkosto-
työn johtajana ja vetää hankkeen 
tulokset yhteen. Allergia- ja Astma-
liitto ry sekä Neuroliitto ry (ent. MS-liit-
to ry) toimivat hankkeessa alueellisen 
koordinaation yhteistyöjärjestöinä.

Osallisuus ja sen merkitys
Osallisuudella tarkoitetaan yleisim-
min kuulumista johonkin yhteisöön, 
ja sen tavoitteita ovat muun muassa 
osallistumisen, elämänhallinnan ja 
vaikuttamismahdollisuuksien edis-
täminen. Yhteiskunnan muuttumi-
nen muuttaa myös ihmisten sosiaa-
lisia verkostoja. Osa aikaisemmin 
tärkeistä sosiaalisista verkostoista 
menettää merkitystään, ja tilalle 
syntyy uudenlaisia verkostoja, jotka 
ovat muotoutuneet esimerkiksi harras-
tusten tai yhteisten kiinnostuksen 
kohteiden pohjalta. Järjestöillä on yhä 
merkittävämpi rooli yhteisöjen, fooru-
mien ja vertaistuen tarjoamisessa, 
ja liikunta- sekä muut vapaa-ajan 
ryhmät voivat toimia luontevana 
keinona uusien sosiaalisten verkos-
tojen syntymiselle.

Usein puhutaan liikunnallisen 
elämäntavan terveysvaikutuksista, 
mutta tulee muistaa myös tällaisen 
elämäntavan vaikutukset sosiaaliseen 
pääomaan, yhteisöllisyyteen ja ihmis-
suhteisiin. Paikallisyhdistyksissä, 
seuroissa ja muissa liikuntaryhmis-

Vaikka nahka sanoo yhtä, pään mukaan-
han sitä mennään.

- Haluaisin tavata miestä, joten kysyn 
miten asiassa voisi edetä niin, että en saisi 
allergisia reaktioita?

Vastaus sisälsi hoitovinkin, mutta ei 
antanut takeita onnistumisesta. ”Allergialta 
reaktionne tosiaan vaikuttaa. Allergeenina 
on joko miesystävänne omat valkuaisaineet 
tai ihon rasvahiivat. Veikkaan jälkimmäistä. 
Ei ole olemassa testiä, jolla syyn voisi todeta 
varmasti. Varmoja hoitokeinoja ei valitetta-
vasti ole. Seuraavaa keinoa voisi kokeilla: 
Ostetaan apteekista ketokonatsolia sisältä-
vää sampoota ja levitetään sitä kostutettuun 
ihoon 5–10 minuutiksi ja pestään pois. 
Rasvahiivat eivät häviä sillä kokonaan. Sen 
takia sampookäsittely on uusittava kerran 
viikossa ja vaikutusaika tuolloin on 2–3 
minuuttia. Minkäänlaisia takeita hoidon 
tehosta ei valitettavasti voi antaa!”

Jatkokysymyksessä suljettiin vielä pois 
eläinperäinen kapitartunta tai ihmisen 
syyhypunkki. Eläinten punkit (kapi) eivät 
tartu ihmiseen ja jos kyseessä olisi ihmisen 
syyhy, kutina ja muut allergistyyppiset 
oireet eivät häviäisi, kun mies on poissa.

ENTÄPÄ JOS ON ALLERGINEN ITSELLE?

Allergiaoireiden taustalla eivät välttämättä 
ole kanssaihmiset, vaan keho voi reagoida 
omiinkin valkuaisaineisiin. Keväällä 2014 
Allergiapalstalle lähetettiin viesti, jossa 
kysyttiin siedätysmahdollisuutta itselle.

Kyseessä oli hikiallergia, toisin sanoen 
oireita aiheuttavat hien mukana ihon 
pintaan nousevat valkuaisaineet. Myös tali-
rauhasten eritteessä on valkuaisia, mutta 
tali on itsessään rasvaa eikä rasva-allergiaa 
ole. Omahikisiedätyskokeiluja on tehty, 
mutta niistä ei ole toistaiseksi kehitetty 
hoidollisia menetelmiä. Hankalissa tapauk-
sissa kutina ja ihottuma saadaan kuriin 
ultraviolettivalohoidolla, ja tietysti myös 
auringon UV-säteilyllä.

Yksi nokkosihottuman muoto on 
hikinokkos ihottuma, jossa ihminen alkaa 
kutista voimakkaasti hikoillessaan. Ihoon 
nousee 1–2 mm suuruisia nokkospaukamia, 
jotka häviävät puolessa tunnissa hikoilun 
loputtua. Noin kolmasosassa syynä on aller-
gia oman hien valkuaisille – kenties samalle 
rasvahiivalle (Malassezia globosa) kuin 
atooppista ihottumaa sairastavillakin. Tois-
taiseksi on tyydyttävä hoitamaan oireita, 
kun rasvahiivojen häätö ei ole mahdollista. 

 TEKSTI: MARI RUUTH JA TERHI KORKIALA      KUVA: KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

sä harrastaminen koetaan usein 
etenkin sosiaaliseksi tapahtumaksi. 
Monille säännölliset liikuntaryhmät 
voivat olla ainoita tilaisuuksia, jois-
sa näkee muita samanikäisiä tai 
saman sairauden kanssa eläviä. 
Liikunnan ohessa voi vaihtaa kuulu-
misia ja saada vertaistukea. Yhdes-
sä liikkuminen voi myös vähentää 
vammaisuuden ja sairauden stigmaa 
sekä negatiivisia asenteita. Kaikille 
avoimen liikunnan mahdollistami-
seksi tulisi oppia tunnistamaan 
liikunnasta syrjäyttäviä tekijöitä ja 
avata liikunnan ovet rohkeasti kaiken-
laiselle erilaisuudelle. Esteettömyys, 
saavutettavuus ja yhdenvertaisuus 
luovat puitteet osallisuuden toteu-
tumiselle.

Liikunta ja osallisuus
-hankkeen tavoitteet
Liikunta ja osallisuus -hankkeessa 
kehitetään osallisuuden näkökulmaa 
osana järjestöjen erityisryhmille 
tarjoamia liikunta- ja muita vapaa-
ajan toimintoja. Tämä päätavoite 
jakautuu kolmeen osatavoitteeseen:

1) Tavoitteena on kartoittaa järjestöjen jäse-
nilleen tarjoamia liikuntamahdollisuuksia ja 
sitä, miten osallisuus niissä toteutuu. Näitä 
tarkastellaan sekä alueellisesti että toimin-
nan järjestäjän ja käyttäjän näkökulmasta.

2) Tavoitteena on koota liikuntaa järjestä-
vien tahojen edustajia yhteisiin tilaisuuksiin, 
joissa esitellään olemassa olevia käytäntöjä 
sekä hankkeen työpajoissa esiin nousseita 
ideoita, osallisuuden edistämisen keinoja 
sekä toimijoiden yhteistyön tuloksia.

3) Tavoitteena on tuottaa tietoa ja konk-
reettisia kehittämisehdotuksia järjestöjen 
tueksi ja jäsenten osallisuuden lisäämiseksi. 
Osallisuuden edistämisen näkökulmaa 
kehitetään ja juurrutetaan osaksi järjestö-
jen tarjoamia pysyviä liikunta- ja muita 
vapaa-ajan toimintoja.

Hankkeen käytännön toteutus
Liikunta ja osallisuus -hanke jakau-
tuu neljään vaiheeseen, jotka on 
esitelty kuviossa 1. Hankkeen ensim-
mäisessä vaiheessa kartoitetaan 
järjestöjen erityisryhmille tarjoamia 
liikunta- ja muita vapaa-ajan toimin-
toja ja osallisuuden toteutumista 
niissä. Samalla käynnistetään alueel-
listen yhteistyöverkostojen kokoami-
nen. Kartoitusvaiheessa tehdään myös 
selvitys, jonka osa-alueita ovat muun 
muassa erityisliikunta Suomessa, 
erityisliikunnan kansainväliset näkö-
kulmat sekä esimerkkejä hyvistä 
käytännöistä. Toisessa ja kolmannes-
sa vaiheessa järjestetään työpajoja, 
joihin kutsutaan järjestö- ja jäsen-
edustajia, erityisliikunnan ja osalli-
suuden asiantuntijoita, kuntatoimi-
joita sekä liikunta- ja urheilu järjestöjä. 
Työpajoissa esitellään olemassa olevia 
käytäntöjä sekä hankkeen kuluessa 
esiin nousseita ideoita, osallisuuden 
edistämisen keinoja ja toimijoiden 
yhteiskehittelyn tuloksia. Neljännes-
sä vaiheessa tehdään kooste (tieto-
pankki, opas, kirjanen tms.) hankkeen 
toiminnasta ja tuloksista sekä toteu-
tetaan viestintää ja vaikuttamis työtä. 

Hankkeen kehittämistyö on aloi-
tettu Mikkelissä ja Seinäjoella. Kehit-
tämistyö näissä kaupungeissa etenee 
vuonna 2015 seuraavasti: liikuntaa 
ja muuta vapaa-ajan toimintaa järjes-
tävien tahojen yhteystietojen kerää-
minen heinä–elokuusta alkaen, yhteis-
työtapaamiset syyskuussa, kyselyt 
ja jäsenraadit järjestöjen jäsenille 
loka–marraskuussa, ensimmäiset 
työpajat joulukuussa. Vuonna 2016 
hanke laajenee kahteen uuteen 
kuntaan, jotka eivät ole vielä varmis-
tuneet. Vuonna 2016 kaikissa neljäs-
sä kunnassa järjestetään toinen 
työpajakierros, johon ovat tervetul-
leita osallistumaan kaikki erityislii-
kunnan kehittämisestä kiinnostuneet.  
Vuonna 2017 toteutetaan muun muas-
sa Erityisliikunnan kehittämisen 
tulevaisuus -seminaari, joka on myös 
medialle avoin kutsutilaisuus. 

Kuntoutussäätiön 
hankkeessa lisätään 
osallisuutta liikunnan 
avulla

Kartoitus A
- kirjallisuuskatsaukset 
- hyvät ja huonot käytännöt

Kartoitus B
- alueen keskeiset järjestöt
- kontakteja järjestöihin
- hankeidean esittely 
- toimijoiden tarpeet
- s-posti, kyselyt 
- yhteistyöverkoston kokoaminen

Yhteistyön käynnistäminen (kartoitusten A ja B pohjalta)
- valitaan teemat esiin tulleiden tarpeiden mukaan
- pyrkimyksenä saada synergialla lisää resursseja käyttöön

Kehittämistyö
- työpajat
- seminaarit
- zoomaus 2–4 tapausesimerkkiin

Loppuraportointi
- kooste hankkeen toiminnasta
- oppaat, tietopaketit, kokemukset
- tulosten levittäminen erilaisilla viestinnän ja juurruttamisen keinoilla 

Liikunta ja osallisuus -hankkeen vaiheet

Minkälaista liikuntaa järjestöt tarjoavat erityisryhmille 
ja kuinka liikunnassa toteutuu ajatus osallisuudesta? 
Millaisia mahdollisuuksia pitkäaikaissairailla ja 
vammaisilla on liikuntaan yhdessä läheisen ihmisen 
kanssa? Kuinka esteettömyys voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon liikuntapaikkoja suunniteltaessa? 

 1.

 2.

 3.

 4.
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Olen astmaatikko ja allerginen kananmunalle ja kalalle. Ter-
veydenhoitaja suositteli astman takia kausi-influenssaroko-
tusta, mutta sain selville, ettei se sovi kananmuna-allergiselle. 
Onko tosiaan näin vai uskallanko ottaa rokotuksen?

Rokotteessa on kananmunasta peräisin olevaa ovalbumiinia äärim-
mäisen vähän, joten se ei aiheuta allergiareaktioita kananmuna-aller-
gisille. Tutkimukset osoittavat, että vain hyvin harva vakavasti 
kananmuna -allerginen saa lieviäkään allergiaoireita rokotteesta. 
Kananmunalle allerginen voi siis huoletta ottaa rokotteen. Influenssa-
rokotteen astmaatikko saa perusterveydenhuollosta maksutta.

Astmaatikolla on keuhkoputkissaan jatkuva tulehdustila, jota 
influenssa tai normaali flunssakin pahentaa. Astmaatikon on hyvä 
seurata kuntoaan flunssa- ja influenssakaudella tarkasti. Jos olo alkaa 
tuntua flunssaiselta tai, jos astma alkaa oireilla, kannattaa lisätä hoi-
tavaa lääkettä heti lääkärin ohjeiden mukaan. 

Minulla on vuoden ikäinen tyttö ja olen alkanut epäillä hänellä 
vilja-allergiaa. Hän saa ajoittain ruokailun yhteydessä ja 
ruokailun jälkeen punoitusta poskiinsa ja huultensa ympä-
rille. Lisäksi vatsavaivat ovat lisääntyneet. Millaisia oireita 
vilja-allergia voi aiheuttaa ja kuinka asiassa tulisi edetä? 
Kokeilenko jättää viljatuotteet kokonaan pois ruokavaliosta? 
Lapsella on myös atooppinen iho kuten meillä vanhemmil-
lakin.

Ruoka-aineallergia ilmenee yleensä lapsen ensimmäisen elinvuoden 
aikana ja yleisimmät allergeenit ovat kananmuna, maito ja vehnä. 
Vehnäallergiset saavat usein oireita myös ohrasta ja rukiista. Oireet 
voivat olla suolioireita: oksentelua, ripulia tai vatsakipua. Myös atoop-
pinen iho saattaa reagoida heikosti hoitoon ja olla jatkuvasti huonossa 
kunnossa. Toisaalta on melko tavallista, että vauvojen poskien iho 
punoittaa ja lehahtelee ruokailun jälkeen ilman varsinaista allergiaa. 

Ruoka-aineallergia todetaan aina altistus-välttö kokeella, jolloin 
epäiltyä ruokaa vältetään 1–2 viikkoa ja pidetään oirepäiväkirjaa. 

Tämän jälkeen ruoka palautetaan ruokavalioon ja oireita seurataan 
taas päiväkirjan avulla. Lisäksi voidaan tehdä ihopistokokeita. Itse-
näisesti ei kannata lähteä karsimaan ruokavaliota. Lapsen kasvun ja 
kehityksen kannalta on tärkeää poissulkea allergian mahdollisuus, 
joten kannattaa siis varata aika lääkärin vastaanotolle asian selvittelyyn.

Kuinka yleisiä ruoka-allergiat ovat aikuisilla? Olen perusterve 
48-vuotias nainen ja alkanut epäillä maitoallergiaa. Vatsa-
vaivoja on nykyään päivittäin, ummetusta, ripulia ja ilma-
vaivoja. En ole koskaan ollut allerginen millekään. 

Aikuisista noin 2–5% on allergisia ruoka-aineelle. Suurin osa näistä 
allergioista on alkanut jo lapsuudessa. Aina kysymys ei ole allergiasta, 
vaan oireiden takana saattaa olla esimerkiksi ärtyneen suolen oireyh-
tymä tai laktoosi-into leranssi. Kertomasi oireet sopisivat molempiin. 
Toiminnalliset vatsavaivat, kuten ärtyneen suolen oireyhtymä ovat 
yleisiä ja ikäviä, mutta vaarattomia. Suosittelen hakeutumaan lääkä-
rin vastaanotolle asian selvittelyyn. 

Suomessa ruuan lisäaineet ovat 
virallisen kannan mukaan 
vaarattomia. Ja varmaan niin 

onkin, kunhan saamme ruuassam-
me vain juuri sitä yhtä ainetta vain 
päivittäin sallitun määrän. Todelli-
suudessa tuotteissa on yleensä useam-
paa ainetta; täysin lisäaineettomia 
lihavalmisteita on hyvin vähän mark-
kinoilla.

Tuottajalle lisäaineet ovat oikea 
kemian lahja, koska ne sitovat vettä, 
muuttavat suutuntumaa miellyttä-
vämmäksi, saavat värin enemmän 
ruokahalua herättäväksi ja pidentä-
vät tuotteen hyllyikää.

Vesi on joidenkin lihavalmis-
teiden tuoteselostuksissa 
ensimmäinen ja siis enin 

ainesosa. Miten silloin on mahdol-
lista saada syntymään helposti leikat-
tava ja lihanmakuinen leikkele? Tässä 
auttavat erittäin yleisesti käytetyt 
fosfaatit E450 ja E451, jotka sitovat 
vettä ja kiinteyttävät rakennetta. 
Ilman fosfaattien lisäystä tuotteen 
hinnan on arvioitu nousevan jopa 
30 prosentilla.

 Suomessa tutkitaan runsaan 

Vakaita valintoja

Kolumnistimme Liisa Wright on 
eläkkeellä oleva aikuiskouluttaja 
Salon seudulta ja sairastanut 
tuoksuyliherkkyyttä pitkään.

Lihatuotteita
vedellä ja lisäaineilla  

 TEKSTI: LIISA WRIGHT

fosfaattien käytön vaikutuksia luu n-
tiheyteen, mutta mahdollisista aller-
gioista ei puhuta. Sen liiallinen saan-
ti katsotaan meillä ja Saksassa 
kuitenkin vahingolliseksi etenkin 
munuaissairaille. Fosfaattien lisää-
mistä lihatuotteisiin on alettu vähen-
tää Suomessa. 

 Runsasta nitriittien käyttöä ruuas-
sa epäillään syöpää aiheuttaviksi, 
mutta natriumnitriittiä E250 löytyy 
lähes jokaisesta makkaratuotteesta. 
Sitä käytetään muuttamaan lihaval-
misteen väri herkullisen punaiseksi 
ja parantamaan säilyvyyttä.

Yksi kiistellyimmistä lisäaineis-
ta on natriumglutamaatti E621. Viral-
lisesti se on todettu turvalliseksi, 
mutta kielletty lastenruuissa. Jos jokin 
on vahingollista lapsille, voi se tuskin 
olla hyväksi aikuisillekaan. Uusi 
myyntivaltti lihatuotteille on, ettei 
niissä ole glutamaattia.

 

Kun hygienia ja 
ruuan kylmänä 
säilyttämisen 

mahdollisuudet olivat 
ennen vajavaisia, olisi-
vat hyvät kemialliset 

säilöntäaineet olleetkin paikallaan. 
En näe niiden nykyistä runsasta käyt-
töä tarpeelliseksi kuluttajalle. Ruoka 
kun on tarkoitettu syötäväksi tuoree-
na eikä vain kestämään mahdolli-
simman pitkään myyntikunnossa 
kaupan hyllyllä.

Vaikka kaikkia E-koodeja ja niiden 
mahdollisia haittoja ei tuntisikaan, 
on ainakin niiden lukumäärä helpos-
ti laskettavissa tuoteselosteesta. Ja 
mitä useampi niitä on, sitä huono-
laatuisempi tuote, minun mielestä-
ni. Makkaroihin lisätään jopa kymmen-
tä eri lisäainetta, joista monen 
tehtävä on vain sitoa vettä. Veden 
runsas juominen on välttämätöntä 
terveydelle, mutta sen syöminen 
lihavalmisteissa ei. Siksi jätän vesi-
leikkeleet jatkamaan pitkää hylly-
ikäänsä kaupassa. 

Täysin lisäaineettomia 
lihavalmisteita on hyvin 

vähän markkinoilla.

  Kysymyksiin vastasi allergia- ja astma neuvoja MARJO TÄHTINEN

Allergia- ja astmaneuvonta vastaa 
ma, ti ja ke klo 9–13 ja to klo 13–17
numerossa 0600 14419.
Puhelun hinta on 0,86 e/min + pvm.

Teema: RUOKA

”Kananmunalle 
allerginen voi ottaa 
influenssarokotteen.”
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LATEKSIALLERGIAN 
diagnostiikka on 
haaste

”Toistaiseksi ainoa keino 
varmistaa lateksiallergia 
on tehdä altistus oireita 
aiheuttavalla lateksituot-
teella, kuten hanskalla tai 
ilmapallolla.”

Päivän allergia

”Lateksi eli luonnonkumi 
on kumipuusta valutettua 

mahlaa.”

Jäädessäni eläkkeelle haluan kiittää kaikkia Allergia- 
ja Astma-lehden lukijoita. Olen saanut hyviä ja 

mielenkiintoisia palautteita useista artikkeleista, joista 
ensimmäisen kirjoitin vuonna 1991 lateksin ja banaa-
nin ristireaktiosta otsikolla ”Mitä yhteistä kumilla ja 
banaanilla?” Näin ympyrä sulkeutuu. 

Hyvää jatkoa myös lehdelle. Allergiasta riittää kirjoittamista.  

Suomalaiset ovat ensimmäisinä maailmassa 
tutkineet lateksi- eli luonnonkumiallergiaa jo 
1970-luvulla. Noista vuosista tiedon määrä on 
lisääntynyt ja sen myötä diagnoosin varmistaminen 
on hankaloitunut. Vanha sanonta ”tieto lisää tuskaa” 
on toteutunut tässäkin asiassa. Nyt täytyy osata 
käyttää komponenttianalytiikkaa, mutta tulosten 
tulkinta vaatii perehtyneisyyttä.  

L
ateksi eli luonnonkumi on 
kumipuusta (Hevea brasilien-
sis) valutettua mahlaa. Ennen 
kuin mahla päätyy lateksival-

misteeksi, siihen lisätään useita 
kemikaaleja ja se käy läpi useita 
valmistus- ja kuumennusprosesseja. 
Tällöin alkuperäisen mahlan aller-
geenisuudessa ja allergeenijakaumas-
sa tapahtuu muutoksia. Siksi mahla 
ei vastaa kuluttajan käyttämiä latek-
situotteita, kuten lateksihanskoja, 
ilmapalloja tai kondomeja, eikä siten 
ole paras vaihtoehto lateksiallergian 
diagnostiikassa.

Lateksiallergia

Lateksiallergia on vähentynyt, kun 
luonnonkumituotteissa on voitu 
pienentää allergeenien määrää. Aller-
gialukujen pienentyminen on myös 
seurausta parantuneista allergiates-
tikäytännöistä. Tutkimuksia tulee 
käyttää vain silloin, kun potilaalla 
on lateksiin liittyviä oireita – ei auto-
maattisesti kaikille allergiatutkimuk-
siin tuleville. Lisäksi tieto lateksi-
mahlan sisältämistä ja risti reagoivista 
allergeeneista eli allergeenikompo-
nenteista on lisääntynyt.   

liittyy vaihtelevasti ristireaktion riski 
– osalla eksoottisten hedelmien kuten 
banaanin, kiivin tai avokadon kans-
sa (Hev b 5, Hev b 6.01, Hev b 6.02, 
Hev b 11), osalla homeiden kanssa 
(Hev b 9). Hev b 8 on profiliini – pan- eli 
yleisallergeeni, joka ristireagoi kaikkien 
siitepölyjen ja kasvien kanssa – myös 
ruokakasvien.

Altistus ratkaisee

Käytettävissä olevista allergeeneista 
Hev b 1 ja Hev b 3 ovat ainoat latek-
sispesifit komponentit. Ne sopivat 
allergiaselvityksiin leikkaustilanteis-
sa ”pintaa syvemmällä” lateksikos-
ketukseen joutuneilla potilailla. 
Lateksilähteitä voivat olla leikkaavan 
kirurgin lateksikäsineet tai muut 
instrumentit. Kyseiset tutkimukset 
eivät välttämättä auta selvittämään 
lateksiallergiaa vain ”pintakosketuk-
sen” saaneilla, kuten tutkimushans-
koja käyttävillä terveydenhuollon 
ammattilaisilla tai ilmapalloja puhal-
tavilla lapsilla. Diagnoosin tekeminen 
on hankalampaa, koska tälle ryhmäl-
le tärkeät komponentit ristireagoivat 
vahvasti useiden muiden allergee-
nilähteiden kanssa. Myönteisen 
komponenttituloksen yhteydessä on 
muistettava mahdolliset ristialler-
geenit ja tarkistettava potilaalta niihin 
mahdollisesti liittyvät kliiniset oireet. 
Erityisesti, jos ihopisto- tai seerumin 
lateksi-IgE-tutkimus tehdään latek-
sin mahlalla, tulos voi vielä suurem-
malla todennäköisyydellä olla väärä 
myönteinen siitepöly-, ruoka- tai 
homeherkistyneillä. Ja näitähän meil-
lä riittää. Lisäksi kaupalliseen seeru-

min lateksi-IgE-tutkimukseen on tehty 
ylimääräinen Hev b 5 -lisäys. 

Toistaiseksi ainoa keino varmis-
taa lateksiallergia on tehdä altistus 
oireita aiheuttavalla lateksituotteel-
la, kuten hanskalla tai ilmapallolla. 
Ihoaltistus on helpommin toteutet-
tavissa kuin hengitystiealtistus.

  

Lateksiallergia
on harvinainen

Ennen komponenttitutkimuksia latek-
siallergiadiagnoosi tehtiin usein kevyin 
perustein positiivisen lateksi-ihotes-
tin tai seerumin lateksi-IgE-tuloksen 
perusteella. Komponentit ovat olleet 
käytettävissä vasta muutamia vuosia, 
eikä niiden käyttö ole vakiintunut. 
On todennäköistä, että moni ”vanha” 
potilas kulkee ”lateksiallergisena” 
ilman asianmukaisia perusteita. 
Lateksin välttäminen voi olla hanka-
laa ja aiheuttaa turhaa pelkoa ja 
kalliita erikoisjärjestelyjä esimerkik-
si tutkimus- ja leikkaustilanteissa. 

Uudet lateksiherkistymiset ovat 
harvinaisia lateksituotteiden – erityi-
sesti lateksihanskojen laadun paran-
tumisen myötä. Mikäli lateksiallergia 
mietityttää, voi harkita uusintatut-
kimuksia tai altistusta diagnoosin 
varmistamiseksi. Nykyisistä ja mahdol-
lisista uusista komponenteista toivo-
taan apua lateksiallergian täsmä-
diagnostiikkaan. 

Artikkelin kirjoittaja dosentti ja sairaalakemisti Soili Mäkinen-Kiljunen
on työskennellyt Hyksin Iho- ja allergiasairaalan allergeenilaboratoriossa.

Komponenttianalytiikka 
ja ristireaktiot

Kumipuusta valutettu mahla sisältää 
useita kymmeniä allergeeneja, jois-
ta ainakin 13 tunnetaan tarkemmin. 
Näistä Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev 
b 6.01, Hev b 6.02, Hev b 8, Hev b 9 
ja Hev b 11 ovat käytettävissä yksit-
täisinä seerumin allergeeni-IgE-kom-
ponenttitutkimuksina. Hev b 1 ja Hev 
b 3 ovat usein myönteisiä monilei-
katuilla potilailla – erityisesti lapsil-
la. Kaikkiin muihin komponentteihin 

  TEKSTI: SOILI MÄKINEN-KILJUNEN      KUVA: THINKSTOCK
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aasta ööhön
Hometalon korjausurakka

VAURIOIDEN KONKREETTINEN POISTAMINEN

H
omekorjausurakan eri vaiheita on käyty lävitse vuoden 
2015 Allergia & Astma -lehdissä. Viimeisessä artikkelis-
sa keskitymme tarkemmin homekorjausurakan työmaa-
vaiheen erityispiirteisiin.

Hyvä tiedonkulku on tärkeää

Homekorjaushankkeen alussa on tärkeä nimetä koko hankkeen 
ajaksi yksi henkilö, esimerkiksi vastaava työnjohtaja tai kosteus-
vauriokorjaustyön valvoja, välittämään tietoa hankkeen eri osapuo-
lille. Taloyhtiössä tiedonsiirrosta ja viestinnästä huolehtii yleensä 
projektinjohtaja. 

Ennen homekorjaustyön aloittamista pidetään aloituskokous, 
jossa käydään läpi muun muassa työturvallisuusasiat ja korjaus-

työurakka. Kaikkien korjaustyön osapuolien on tiedettävä, mitä 
asetetut tavoitteet ovat ja mitä niiden saavuttamiseksi on 

tehtävä, miten toimitaan suunnitteluvaiheessa, työmaal-
la, tarkastuksissa ja työn vastaanotossa. 

Laadunvarmistus alkaa hankkeen alkuvaiheesta

Korjaussuunnitelmassa esitetään rakennuttajan asettamat laatu-
vaatimukset, laadunvarmistusmenetelmät, työn toteuttamisen 
vaatimat sekä korjaustyöntekijältä vaadittavat ammatilliset laatu-
vaatimukset. Työmaa-aikaisen laadunvarmistumisen edellytyk-
senä on palkata kosteusvaurioihin erikoistunut kuntotutkija tai 
korjaussuunnittelija valvojaksi. Valvoja valvoo, että työ toteutetaan 

urakkasopimuksen mukaisesti. Valvonta- sekä urakkasopi-
musta tehtäessä on tärkeää velvoittaa valvoja tarkastamaan 

korjaussuunnittelijan listan mukaiset työvaiheet ennen 
kuin urakka voi jatkua. Näin rakenteita ei tarvitse repiä 

jälkikäteen auki eikä olla epävarma korjaustavasta. 
Valvojan kanssa tehdään kirjallinen sopimus, jonka 
pohjana voidaan käyttää Rakennustyön valvon-
tasopimusta (RT 80346). Myös urakoitsijan oma 
laadunvalvonta on tärkeää. 

Korjaustyövaiheiden osalta tuli-
si pitää pöytäkirjaa, jossa tehdyt 
toimenpiteet on kuvattu. Lisäksi 
käytetyt materiaalit ja puhdistus-/
desinfiointikemikaalit sekä kosteuden 
mittauspaikat ja -tulokset on merkit-
tävä muistiin. Raportointia tulisi 
täydentää valokuvin.

Homekorjaustyössä huomioidaan 
mikrobialtistumisen vaara

Rakentamisen pölyntorjuntaa ohjeis-
taa useat eri lait tai asetukset, joiden 
mukaan rakentamisesta ei saa aiheu-
tua merkittävää haittaa työntekijöil-
le eikä sivullisille. Korjaustyön yhtey-
dessä tulee huolehtia korjaustyön 
aikaisesta pölyntorjunnasta esimer-
kiksi tilojen eristämisellä (osasto innit) 
sekä ilmanvaihto kana vien suo jaami-
sella, suojaseinillä ja ali  pai neistuksella. 
Purku- sekä korjaustöiden aikana 
pölyn leviäminen ympäröiviin tiloi-
hin on estettävä RATU 82-0383 -ohje-
kortin mukaisesti. Ohjekortissa on 
esitetty kriteerit sille, millaisia toimen-
piteitä missäkin tilanteessa tarvitaan. 
Huolellisesti toteutettu pölynhallin-
ta vähentää siivouksen määrää ja 
säästää näin kustannuksia. Home-
purkutyön suoritusohjeen laadinta 
kuuluu kosteusvauriokorjaussuun-
nittelijalle.

Jokaisen työntekijän on suojau-
duttava rakenteiden purku- ja korjaus-
töiden aikana asianmukaisesti ja 
huolehdittava työhygieniasta. Raken-
teiden purku- ja korjaustöiden aika-
na on käytettävä joko P2-luokan tai 
P3-luokan suodattimella varustettua 
hengityssuojainta. Jos tilassa on 
kaasumaisia yhdisteitä, kannattaa 
käyttää yhdistelmäsuodattimella (P3/
A2 -luokka) varustettua hengityksen-
suojainta. Purkutöissä käytetään 
kertakäyttöisiä haalareita ja tiiviitä 
suojakäsineitä. Myös korjausraken-
nustyömaalla käyvien, esimerkiksi 
rakennuttajan ja rakennuksen asuk-
kaiden, on suojattava itsensä. 

Materiaalien säilytys
ja kosteuden hallinta

Kosteudenhallintasuunnitelma on 
laadittava jokaiselle korjausraken-
nustyömaalle, joilla kuivataan raken-
teita, tehdään betonivaluja tai tar-
vitaan sääsuojausta. Työmaan 
kos teuden hallinnan tavoitteena on 

ensisijaisesti estää kosteusvaurioiden 
synty, varmistaa rakenteiden riittä-
vä kuivuminen ilman aikatauluvii-
vytyksiä sekä vähentää kuivatustar-
vetta. Samalla pyritään pienentämään 
materiaalihukkaa. Kosteudenhallin-
ta kuuluu suunnittelijalle.

Olennaista on myös suojata ja 
säilyttää rakennusmateriaalit oikein. 
Jos on epäilys siitä, että materiaale-
ja on säilytetty väärin tai ne ovat 
virheellisiä, niitä ei saa missään 
tapauksessa käyttää korjaustöissä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi pahalta 
haisevat ja silmin nähden pilkulliset 
materiaalit. Jos kipsilevypinoja on 
säilytetty pihalla, alin ja ylin levy 
kannattaa jättää käyttämättä. 

Materiaalien toimitus on sovitta-
va siten, että joku vastaanottaa ne 
työmaalla.

Homekorjaustyön
siivoustoimenpiteet

Purkuvaiheen ja rakennusjätteiden 
poistamisen jälkeen tehdään perus-
teellinen katosta lattiaan ulottuva 
siivous, jotta uudet rakenteet voidaan 
rakentaa puhtaille alustoille. Korjaus-
töiden päätyttyä tehdään rakennus-
siivous. Homekorjauksen vii  meinen 
vaihe on home siivous (ho meet tomaksi 
siivous). Siinä tilat siivotaan homeet-

tomiksi ja irtaimisto puhdistetaan. 
Homesiivousta ja irtaimiston puhdis-
tamista ei pidä laiminlyödä, sillä 
homekorjaustöissä sisäilmaan ja 
pinnoille vapautuu aina runsaasti 
mikrobeja. Näin pinnoille jää jo aiem-
min oireita aiheuttaneita mikrobeja. 
Rakennuttajan on järkevää valita jo 
korjaussuunnitteluvaiheessa siivous-
töiden puhtausluokaksi P1. Lisäksi 
rakennuttajan on tärkeä saada korjaus-
suunnittelijalta jälkisiivousohjeet. 
Desinfektio (desinfiointiaineilla käsittely) ei ole 
siivoustoimenpide. Desinfektiota käytetään 
lähinnä viemäriveden saastuttamissa vauriois-
sa, joissa sen käyttö on perusteltua. 

Siivoustöiden aikana on tärkeää 
käyttää henkilökohtaisia suojaimia, 
joilla estetään homepölyn ja homei-
den aineenvaihduntatuotteiden pääsy 
hengitysteihin ja iholle. Tarkempi 
homesiivous- ja irtaimiston käsitte-
lyohje löytyy hometalkoot.fi -sivus-
tolta: Muut oppaat => Homeettomak-
si siivous ja irtaimiston puhdistus => 
Ohje siivoukseen ja irtaimiston 
puhdistukseen kosteus- ja homevau-
riokorjausten jälkeen.

Sisäilmasta herkästi oireilevien 
tai ammattitautiin sairastuneiden 
ihmisten korjattuihin tiloihin ei pidä 
viedä mitään homevauriokohteessa 
ollutta irtaimistoa. 

Lisätietoa homekorjaukseen ryhtyvälle
Hengitysliiton korjausneuvoja on ollut laatimassa oppaita homekorjaukseen ryhtyvälle. 
Oppaat sisältävät homekorjauksen malliesimerkin korjaussuunnitelmineen sekä täytet-
tyine tutkimus-, suunnittelu- ja valvontasopimuksineen sekä urakka-asiakirjoineen. 
Oppaat löytyvät osoitteesta hometalkoot.fi/muut-oppaat.

(osa 5)

 
 
TEKSTI: HEIDI-JOHANNA JOKELAINEN   

 
KUVITUS:  TUIJA SORSA

Homekorjausurakan viimeinen vaihe on 
vaurioiden konkreettinen poistaminen. Kriittisiä 

vaiheita siinä ovat muun muassa tiedonkulku, 
laadunvalvonta, purkutöiden suojaus, materiaalien 

säilytys, kosteudenhallinta sekä työmaa-
aikaisten siivoustoimenpiteiden ajoittaminen.
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Kaikki Allergiatunnuksen käyttöoikeuden omaavat tuotteet löytyvät sivuilta www.allergiatunnus.fi

Uusia
       ALLERGIATUNNUKSEN
saaneita tuotteita

Familon Pro Diivi Safe Pro -tyyny
Korkeatasoinen ja kestävä tyyny vaa-
tivaan majoitukseen. Tyynyyn saatu 
lisämuhkeutta ja tukevuutta pinta-
tikkauksen ansiosta. Pintatikkaus 
myös lisää tyynyn käyttöikää. Pääl-
linen paloturvallinen 100% PES Tre-
vira CS-kangas. Täyte paloturvallinen 
100% polyesteripallokuitu.

Familon Pro Viivi Safe Pro –tyyny
Helppohoitoinen tyyny kaikkeen 
majoitukseen. Päällinen paloturval-
linen 100% PES Trevira CS-kangas. 
Täyte paloturvallinen 100% polyes-
teripallokuitu.

LV Color Nestemäinen
pyykinpesutabletti 
Helppokäyttöinen uutuus kodin pyy-
kinpesuun. Nestemäinen pyykinpe-
suaine on pakattu tyynyksi vesiliu-
koisen kalvon sisälle, eikä pesuainetta 
pääse roiskumaan. Herkkäihoisten 
ei myöskään tarvitse pelätä joutu-
vansa kosketuksiin pesuaineen kanssa. 
Pyykinpesutabletti laitetaan pesu-
rumpuun pyykkien alle, jotta table-
tin kalvo pääsee heti kosketuksiin 
veden kanssa ja liukenee nopeasti. 
Yksi tabletti pesee yhden koneellisen 
pyykkiä, eli pyykinpesuainetta ei tule 
annosteltua vahingossa liikaa. Tuot-
teelle on myönnetty myös Joutsen-
merkki. 

LV Hajusteeton
tahranpoistojauhe 
Sopii vaikeiden likatahrojen poistoon 
tai vahvistamaan normaalin pesuai-
neen tehoa. Tahranpoistojauhe sisäl-
tää valkaisuainetta, joka poistaa 
esimerkiksi tee-, kahvi- ja punavii-
nitahrat. 

Allergianäkökulma: Tuotteet eivät sisäl-
lä hajusteita ja niiden ainesosat pitoisuuk-
sineen eivät yleisesti ärsytä tai herkistä.

Valmistaja: Berner Oy, Eteläranta 4 B, 
00130 Helsinki, info@berner.fi 
Kuluttajatiedustelut: Berner Oy,
puh. 0207 91 00
Jälleenmyynti: Hyvin varustellut päivit-
täistavarakaupat ja tavaratalot

Dermosil Intiimivoide
Tuote antaa raikkaan tunteen intiimialueelle. Voide kos-
teuttaa, hoitaa ja suojaa ulkoisia limakalvoja ja kuivaa ihoa. 
Intiimivoitovoiteen prebioottinen BioEcolia® stimuloi ihon 
omaa tervettä mikrobiologista ekosysteemiä ja suojaa hai-
tallisilta bakteereilta ja sieniltä. Intiimihoitovoiteen pH on 
4.5–5.1 ja se ylläpitää ihon hieman hapanta suojakerrosta. 

Dermosil Kulmakynät
Kulmakynä tuo kulmiin luonnollisen ja huolitellun vaikutelman. Helposti 
levittyvä kulmakynä on miellyttävän tuntuinen käyttää. Kynästä tulee väriä 
helposti, eikä sitä tarvitse painaa voimakkaasti ihoa vasten. Kulmakynä 
antaa kulmiin pitkäkestoisen, luonnollisen ja mattapintaisen lopputuloksen. 
Valikoimasta löytyy kolme sävyä: fair, medium ja dark.

Allergianäkökulma: Tuotteet eivät sisällä hajusteita ja niiden ainesosat pitoisuuksineen 
eivät yleisesti ärsytä tai herkistä.

Valmistaja: Dermoshop Oy, Västanlidintie 50 / PL 3, 66201 Korsnäs. Puh. 06-280 4400, 
www.dermoshop.com
Jälleenmyynti: Dermoshopin valmistamat tuotteet myydään Dermoshop Oy:n kautta 
suoramyyntinä, tiedustele yrityksestä lisää.

Ammattikäyttöön
Kiilto Vieno hajusteeton
Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine. Sopii kovien pintojen ylläpitosii-
voukseen käsi- ja konemenetelmin. Vahattujen ja vahaamattomien lattioi-
den puhdistukseen. Soveltuu myös kosteiden tilojen puhdistukseen ja elin-
tarviketilojen siivoukseen. Monikäyttöinen tuote, jolla on erinomainen 
puhdistusteho. Tuotteella on Joutsenmerkki. Pakkauskoot 1 L ja 5 L 

Kiilto Illusia 10
Erittäin hoitava Kiilto Illusia 10 soveltuu puhdistus- ja hoitoaineeksi kaikille 
koville hoidettaville lattiamateriaaleille käsi- ja konemenetelmiin. Se on 
erinomainen käsittelemättömille lattiamateriaaleille. Tuote korjaa kulumia 
ja helpottaa ylläpitosiivousta. Kiilto Illusia 10 on tensidipohjainen, hajus-
teeton ja kerrostumaton ja sillä on erinomainen puhdistusteho. Käyttö-
liuoksen pH n. 8,0. Tuotteella on Joutsenmerkki. Pakkauskoot 1 L ja 5 L.

Kiilto Pollycare
Erittäin hoitava Kiilto Pollycare soveltuu puhdistus- ja hoitoaineeksi kaikille 
koville hoidettaville lattiamateriaaleille käsi- ja konemenetelmiin. Suosi-
tellaan erityisesti vahatuille lattioille. Kiilto Pollycare peittää kulumia ja 
pitää vahatun pinnan pitkään hyvännäköisenä, jolloin uusintavahauksen 
tarve vähenee. Se on polymeeripohjainen, hajusteeton ja kerrostumaton ja 
sillä on hyvä puhdistusteho. Kiilto Pollycare peittää kulumia ja antaa lat-
tialle hoidetun ulkonäön. Käyttöliuoksen pH n. 8,5. Tuotteella on Joutsen-
merkki. Pakkauskoko 5 L.

Allergianäkökulma: Tuotteet eivät sisällä hajusteita ja niiden ainesosat pitoisuuksineen 
eivät yleisesti ärsytä tai herkistä.

Valmistaja: KiiltoClean Oy, PL 157, 20101 Turku puh. 0207 710 400. 
Tarkemmat tiedot www.kiiltoclean.fi. 
Jälleenmyynti: ammattisiivouspuolen valtuutetut jälleenmyyjät

Asko Bonnell -mallisto
Allergia- ja Astmaliiton kanssa yhteistyössä kehitetyssä uudessa Asko Bonnell Classic -mallistossa on perinteisen 
joustinpatjan ominaisuudet nykypäivän parhailla materiaaleilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla. 
Mallistoon sisältyy erilaisia joustinpatjoja, runkopatjoja, jenkkivuoteita ja säätösänkyjä sijauspatjoineen, joista 
löytyy yksilöllisesti muotoutuvia vaihtoehtoja kaikille nukkujille. Valittavissa on kaksi kovuusvaihtoehtoa ja kolme 
eri väriä. 

Perinteisen jämäkän pussijousiston ja hyvin myötäilevän ja tuen antavan 5-vyöhykkeisen pussijousiston lisäksi 
Asko esittelee uudenlaisen AirPocket-pussijousen, jonka rei’itetty rakenne edesauttaa ilman kiertämistä jousiston 
sisällä, siirtäen lämpöä nukkujasta pois päin. 

Allergianäkökulma: Tuotteet eivät sisällä hajusteita tai ärsyttäviä pintakäsittelykemikaaleja. Tuotteiden materiaalina on tutkittu korkea-
luokkainen, herkistämätön, hygieeninen, hengittävä, vesipestävä, hajuton ja korkealuokkainen ärsyttämätön pintamateriaali. Allergiatun-
nuksen saaneissa tuotteissa ei ole formaldehydiä ja viimeistelyaineita. Tuotteissa on selkeät opasteet huoltoon, vaihtoon ja käyttöön. 

Valmistaja: Asko

Allergianäkökulma: Tuotteet eivät sisällä 
hajusteita tai ärsyttäviä pintakäsittelykemi-
kaaleja. Kaikkien tuotteiden materiaalina on 
tutkittu korkealuokkainen, herkistämätön, 
hygieeninen, hengittävä, vesipestävä ja ha-
juton kuitutäyte ja korkealuokkainen ärsyt-
tämätön pintamateriaali. Allergiatunnuksen 
saaneissa tuotteissa ei ole formaldehydiä ja 
viimeistelyaineita. 

Valmistaja: Familon Oy, Heikkiläntie 7 A 
(2.krs), 00210 Helsinki
Kuluttajaneuvonta/Asiakaspalvelu:
info@familon.fi, puh. vaihde: 010 504 5400 
Jälleenmyynti: Familon pro-yhteyshen-
kilöt, Familon pro –verkkokauppa.
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Espoo
Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja 
Länsi-Uusimaa ry
Puheenjohtaja Kaija Nyberg
Toiminnanjohtaja, Sairaanhoitaja, TtK Iiris Huttunen
Yhdistyssihteeri Pirjo Löytölä
p. 09 803 9684, Kauppamiehentie 6. 02100 Espoo
allergiayhdistys@kolumbus.fi
toimisto avoinna ma–to 9.30–15.00
Allergia- ja astmaneuvonta
ti–to klo 10.00 –15.00 tai sopimuksen mukaan
p. 09 803 9684, 050 522 6268
toiminnanjohtaja@allergiayhdistys.fi
Espoo ja Länsi-uusimaan tapahtumia
Joulukuu
Jouluiset avoimet ovat Unelma Tapiolassa 
(Yhteisötuvalla) pe 11.12.2015 klo 16–18 
Pe 11.12. klo 19.00 Dominante joulukonsertti, 
Joulun tähden, Tapiolan kirkko
La 12.12. Hämeenlinnan joulumarkkinat, kokopäi-
väretki. Kevään ohjelmatarjonta julkaistaan jäsentiedot-
teessa, joka ilmestyy viikolla 2. 
Aikuisten jumppa ja jooga alkavat tammikuussa. 
Toimisto joululomalla 23.12.2015–10.01.2016
Katso tarkemmat tiedot: www.allergiayhdistys.fi
Ilmoittautumiset: allergiayhdistys@kolumbus.fi tai
p. 09 803 9684

Forssa
Forssan Seudun Astma- ja Allergia 
-yhdistys

Puheenjohtaja Matti Uutela
Toiminnanjohtaja Jarmo Turunen
e-mail: allergia.forssa@gmail.com
www.forssan.allergia.fi
Vapaudenkatu 5 B 16, Forssa, puh. 03 422 6480
Avoinna ma ja to klo 9–17
Allergianeuvonta to klo 19–20, puh. 044 331 1224,
th Niina Aaltonen. 
VERTAISTOIMINTA
Jos olet kiinnostunut vertaistoiminnasta, ota yhteyttä 
Jarmoon, puh. 03 422 6480. Vertaistoiminnan suunnitellaan 
käynnistyvän vuoden 2016 alkupuolella.
AJANKOHTAISTA 
Jäsenille maksuton kuntosaliharjoittelu
ma klo 18 Heikanrinteen kuntosalilla.
Lasten vesiliikuntaa Vesihelmessä joka toinen to.
Jouluarpajaiset Forssan Kartanokeskuksessa
K-Supermarketin käytävällä la 5.12 klo 10–18.
Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan myös
Seutu-Sanomien Yhdistykset -palstalla.

Helsinki
Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys

PUHEENJOHTAJA Heidi Grass
TOIMINNANJOHTAJA Marja Sillanpää 
Toiminnanjohtaja 
puh. 010 2790 992, 045 1664 900 
toiminnanjohtaja@allergiahelsinki.fi

ALLERGIA-JA ASTMANEUVONTA 
Monica Honkanen 
Terveydenhoitaja, Sairaanhoitaja 
Allergia- ja astmaneuvoja, Koordinaattori
puh. 010 2790 990, 044 0477 054 
neuvonta@allergiahelsinki.fi
IHO-JA KOSMETIIKKANEUVONTA 
Merike Laine 
Farmaseutti, kosmetologi 
Kosmetiikkaneuvoja 
puh. 010 2790 991, 040 834 8803 
kosmetiikka@allergiahelsinki.fi 
www.kosmetiikka-allergia.fi 

KÄY KURKISTAMASSA VERKKOSIVUILTAMME AJANKOH-
TAISET ASIAT! Kevätpääsky lentelee postilaatikkoihinne 
tammikuun alkupuolella, josta näette jäsentapahtumamme 
ja jumppamme. Odotellessa näette sähköisen version jo 
joulukuussa osoitteesta www.allergiahelsinki.fi.
Yhdistyksemme löytyy myös Facebookista ja Twitteristä.

Joulukuu:
9.12. Perinteiset jouluglögit, Pihlajatie 34, klo 16–18
9.12 Nummisuutarit, Kansallisteatteri, klo 19
14.12. Kuului laulu enkelten -Joulukonsertti, Kallion 
kirkko, klo 19
12.12. Jouluretki Hämeenlinnaan
19.12. Talvi Sirkus, Kaapelitehtaan Pannuhallissa, klo 13

Tammikuu: 
11.1. alkaen Tanssillinen kehonhuolto
maanantaisin klo 18.30–19.30, Malminkatu 3
14.1. alkaen Vesijumppa 1 torstaisin klo 19–20, 
Malminkatu 3 
15.1. alkaen Vesijumppa 2 perjantaisin klo 
14.30–15.30, Malminkatu 3 
27.1. Tuoksuyliherkkien keskusteluilta
klo 17, Pihlajatie 34

Helmikuu:
10.2. Koruilta klo 17, Pihlajatie 34
Vertaisryhmien kokoontumisajat ja yhteistiedot löydät verk-
kosivuiltamme. Lämpimästi tervetuloa kaikkiin ryhmiin!
HUOMIO! Yhdistyksen toimisto on suljettu
21.12.2014–6.1.2015.
RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
2015!! Toivottavat toimiston tontut 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiin: 
neuvonta@allergiahelsinki.fi, p. 044 0477054
www.allergiahelsinki.fi 

Hyvinkää
Hyvinkään Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 

Puheenjohtaja Liisa Rahkonen, p. 050 310 7887 Torikatu 
7 D 11, 05800 Hyvinkää allergia.hyvinkaa@suomi24.fi 
Allergia- ja astmaneuvonta p. 040 707 8857
Toimisto: Järjestökeskus Onnensilta, Siltakatu 6, Hyvinkää. 
Asiointi puheenjohtajan kanssa sopien.

AJANKOHTAISTA
Katso tiedot: www.allergia-astmahyvinkaa.com
Seuraa myös yhdistyksen facebook- sivuja.

Hämeenlinna
Hämeen Allergia- ja astmayhdistys ry

Matti Alangon katu 31B, 13130 Hämeenlinna
p. 046 850 56 78, pj Sanna Airaksinen, 050 313 0185
toiminnanjohtaja: Jutta Kyrö
hame.allergia@gmail.com

Tapahtumia:
Hämeenlinna:
Vesijumppa torstaisin klo 17.15–18.00 Hämeenlinnan 
uimahallissa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Jutta Kyrö, p. 046 850 5678.
Riihimäki:
Vesitreeni Riihimäen uimahallissa perjantaisin
klo 19.30–20.15. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Jutta Kyrö, p. 046 850 5678.
Muista tapahtumista seuraa ilmoitteluamme nettisivuilla 
ja Facebookissa

Joensuu
Pohjois-Karjalan Allergia- ja Astmayhdistys

Kirkkokatu 11, 80100 Joensuu
pk.allergia@gmail.com
p. 0500 126 474
pohjois-karjala.allergia.fi
Avoinna ti 16-17  
Allergianeuvontaa: allergianeuvoja,
esh Katja Pippuri p. 050-4433650 
30.11., 18.12. klo 13.00–14.00, alkuvuodesta neuvonta 
sähköpostitse.

AJANKOHTAISTA
Vesijumppa Malmikodin altaalla torstaisin osoitteessa 
Kirkkokatu 11 Joensuussa. Aloitus klo 18.15, mutta 
paikalla on oltava ovien sulkeutumisen vuoksi klo 17.55. 
Ryhmään mahtuu noin 10 osallistujaa. Ryhmä joululomalla 
15.12.–30.1. Osallistumismaksu on 5 euroa/kerta. Lisätiedot 
Marjatta Jumppanen 050 589 5343.
Sauvakävelyryhmä tiistaisin alkaen klo 18.00. Lähtö Malmi-
kodilta, Kirkkokatu 11. Joululoma 15.12.–30.1.
Perheloma pääsiäisenä Huhmarissa 23.–28.3.2016
Lisätietoja Tuulikki Leinonen p. 050 49 47 017
Katso tarkemmat tiedot:
pohjois-karjala.allergia.fi
Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan myös sanomalehti 
Karjalaisen järjestöpalstalla ja Karjalan Heilissä.

Jyväskylä
Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Pirjo Paajanen
Toiminnanjohtaja Tiina Tarvainen
e-mail: yhdistys@keskisuomenallergia.com
www.keskisuomenallergia.com
OSOITE: Vapaudenkatu 40–42, Jyväskylä. Käynti Kelan oven 
vastapäätä, ulkoportin vieressä summeri Liiketila nro 50.
P. 040 728 0394
Avoinna ma ja ke klo 14–18, ti klo 12–17 ja to klo 12–18. 
Toimisto on suljettu joululoman aikana 21.12.2015–
5.1.2016.
Allergianeuvonta ma ja ke klo 12–18, ti klo 12–17  ja 
to klo 12–18  ja muina aikoina sop. muk. p. 040 728 0394, 
Tiina Tarvainen.

AJANKOHTAISTA
Käy tutustumassa yhdistyksen kotisivuihin.  Muistathan, 
että meidät löytää myös facebookista. Jäsentiedote 1/2016 
ilmestyy tammikuun lopulla. 
Yleisötilaisuus Älä enää kärsi koivuallergiasta. Asian-
tuntijana ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Sanna 
Poikonen. Tiistaina 
12.1.2016 klo 17.30–19.30 kaupunginkirjaston pienessä 
luentosalissa, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä. Tilaisuus 
järjestetään yhteistyössä lääkärikeskus Dextran kanssa. 
Vapaa pääsy.
Museoretki Mänttään. Lauantaina 20.2.2016 toteutuu 
odotettu Mäntän museoretki Gösta- ja Gustaf-museoihin 
sekä Mäntän kirkkoon. 
Retkeen sisältyy opastukset Gösta-museossa ja kirkossa 
sekä draamaopastus Gustaf-museossa. Lounas nautitaan 
Gösta-museon Paviljongissa. Varaa paikkasi ilmoittautu-
malla toimistolle, josta samalla saat lisätietoja matkasta.      
         
VERTAISTOIMINTA
Työikäisten astmaatikkojen keskusteluryhmä, varttu-
neen väen astmaryhmä ja atoopikkojen Kihnutus-kerho 
kokoontuvat uudella toimistolla Vapaudenkadulla. Ryhmiin 
on vapaa pääsy.   
Vertaisryhmä aikuisille astmaatikoille. Ryhmä on tarkoitettu 
työikäisille astmaa sairastaville ja mukaan ovat tervetulleita 
myös nuoret aikuiset. K-S Allergia- ja Astmayhdistyksen 
toimisto. Mukana keskustelemassa lääkäri Pirjo Paajanen. 
Tied. toimistolta.
Aikuisten atooppista ihottumaa sairastavien kerho kk:n ens. 
tiistai klo 18 K-S Allergia- ja Astmayhdistyksen toimisto. 
19.1.2016 porinailta toimistolla. 2.2. kauneus- ja hyvin-
vointi-ilta atoopikoille; alustus aiheesta, tuote-esittelyä ja 
pikameikkejä halukkaille. Tied. Elina Hiekkataipale, elina.
hiekkataipale(at)pp.inet.fi     
Varttuneen väen keskusteluryhmä astmaatikoille kk:n 
ens. torstai klo 15–17 K-S Allergia- ja Astmayhdistyksen 
toimisto. Kokoontumiset: 3.12. Seuraava kerta 4.2.2016. 
Tied. Saara Rintala, p. 0400 813 661. 
Allergisten ja astmaa sairastavien lasten vanhempainkerhot:
Jyväskylä: Alligaattorit kk:n ens. torstai klo 18–20 Touru-
tupa, Tourukatu 25, käynti pihan puolelta. Kokoontumiset: 
3.12. Edunvalvontaa, tiedonjakoa. Allergia- ja Astmaliiton 
toiminnasta kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo 
Paajanen. Seuraava kerta 4.2.2016. Tied. Johanna Toivanen, 
m.johanna.toivanen@gmail.com   
Laukaa: Liikunnallinen vertaisryhmä allergiaa ja astmaa 
sairastavien lasten perheille. Ryhmä kokoontuu maanantai-
sin klo 17-19 Sydän-Laukaan koulun liikuntasalissa. Rennot 
vaatteet, omia palloja ja mailoja voi olla halutessa mukana. 
Tied. Heta Elomaa, p. 040 728 1396 tai heta.elomaa@
hotmail.com  
Äänekoski: Ota yhteyttä: Liisa Parkkonen, p. 040 507 
3765 tai liisa.parkkonen(at)luukku.com
Petäjävesi, Jämsä, Saarijärvi ja Viitasaari: tied. toimistolta.

Kajaani
Kainuun Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Satu Korhonen, p. 044 342 4248
allergia.kainuu@kajaanilainen.com
kainuu.allergia.fi

Allergianeuvonta: yhteydenottopyynnöt yhdistyksen 
allergianeuvojalle sähköpostitse osoitteeseen allergia.
kainuu@kajaanilainen.com tai p. 044 342 4247
Katso tapahtumatiedot:
Facebook/ Kainuun allergia- ja astmayhdistys ja yhdistyk-
sen verkkosivut kainuu.allergia.fi.

Kokkola
Keski-Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Tanja Halmekangas, P. 050 5713848
keskipohjanmaan.allergia@gmail.com
www.keskipohjanmaan.allergia.fi
Facebook: Keski-Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Allergia- ja astmaneuvonta tiistaisin klo 12–14
044 7396610, Sanna Jokela, sairaanhoitaja AMK

AJANKOHTAISTA
www.keskipohjanmaan.allergia.fi
Pikkujoulu keilailun merkeissä to 3.12. klo 18 
Chydenian keilahallissa, Kokkolassa. Ilmoittautuminen ma 
30.11. mennessä www.keskipohjanmaan.allergia@gmail.
com tai 050 5713848
Seuraa ilmoittelua kotisivullamme www.keskipohjanmaan.
allergia.fi tai Facebook-sivullamme.
Muistathan ilmoittaa päivitetyt yhteystietosi liittomme 
jäsenrekisteriin jasenet@allergia.fi
Yhdistyksellämme ei ole enää tuotemyyntiä.

Kotka
Etelä-Kymenlaakson Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Eija Mantila
Allergia- ja astmaneuvonta sairaanhoitaja Eija 
Mantila p. 050 563 9954, keskiviikkoisin klo 17–20
www.etelakymen.allergia.fi 
S-posti: allergia.kotka@luukku.com
Toimisto avoinna keskiviikkoisin klo 18–19
 Itäkatu 16, 48100 Kotka

VERTAISTOIMINTA
Astmariini, astmaa ja allergiaa sairastavien aikuisten ryhmä, 
kokoontuu toimistolla (Itäkatu 16, Kotka)
ke 20.1.2016 klo 18.00. Ryhmän vetäjänä on sh Eija Mantila. 
Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!
Lisätietoja yhdistyksen tapahtumista jäsentiedotteesta, 
kotisivuilta ja facebookista.

Kouvola ja Iitti
Pohjois-Kymen Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Pauli Turkia
Toimistotyöntekijä Päivi Paananen
e-mail: allergia.astma@luukku.com
www: pohjois-kymenlaakso.allergia.fi
Varuskuntakatu 14 as. 6, Kouvola
050 564 0339
Avoinna ma klo 14–18 ja ke klo 9–14. 
Allergia- ja astmaneuvonta
Yhdistyksen allergianeuvojana sh Susanna Wallius vastaa 
puheluihin keskiviikkoisin klo 12–14, p. (044) 7313 779. 
(Jätä tarvittaessa viesti vastaajaan niin sinuun otetaan 
yhteyttä.)

JÄRJESTÖSIVUT

Järjestöpäällikkö
Paula Hellemaa
puh. 041 513 0224

Järjestösihteeri
Seija Pohjalainen
jasenet@allergia.fi
tai 040 7214 988

Länsi-Suomen aluetoimisto, 
Seinäjoki
Aluepäällikkö
Hannele Kiviranta
Kauppakatu 1 (2. krs),
60100 Seinäjoki
puh. (06) 423 2573 tai
040 525 9055
lansisuomi@allergia.fi

Itä-Suomen aluetoimisto, 
Mikkeli
Aluepäällikkö              
Erja Kinnunen
Savilahdenkatu 18 C 27 (3. krs)
50100 Mikkeli
puh. (015) 214 126 tai
040 510 2813,
 itasuomi@allergia.fi

Pohjois-Suomen
aluetoimisto, Oulu
Aluepäällikkö
Jenni Parkkonen
Isokatu 47, 90100 Oulu
puh. (08) 333 602 tai
040 571 1264
pohjoissuomi@allergia.fi

YHTEYSHENKILÖNNE
ALLERGIA- JA ASTMALIITOSSA:
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JÄRJESTÖSIVUT

AJANKOHTAISTA
Tiedot yhdistyksen tulevista tapahtumista löytyvät kotisivuilta ja 
alkuvuodesta ilmestyvästä jäsentiedotteesta.

Kuopio
Pohjois-Savon Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja: Sinikka Kokki
Toiminnanjohtaja: Titta Kekäläinen
p. 044 557 0040 (maanantaisin klo 15–17)
e-mail: pohjoissavo.allergia@gmail.com
(tavoitat parhaiten sähköpostilla)

Toimistomme Järjestötalo Voiportissa on auki
maanantaisin klo 15–17
(poikkeukset mahdollisia)
Tulliportinkatu 52, 70110 Kuopio,
Sisäänkäynti järjestötaloon asukastuvan aulasta.

Allergianeuvoja
e-mail: allergianeuvonta.savo@gmail.com
Tavattavissa toimistolla sopimuksen mukaan.

AJANKOHTAISTA

Koko perheen pikkujoulut ja syyskokous 30.11. klo 18.00 alkaen 
pidetään yhdistettynä tapahtumana yhdistyksen pikkujoulut ja 
syyskokous Savon aikuis– ja ammattiopistolla (Kuopio, Presi-
dentinkatu 1, osa I pääovi). Lapsille järjestetään kokouksen ajaksi 
omaa ohjelmaa. Syyskokousosiossa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Yhdistys järjestää pikkujouluihin pientä purtavaa ja glögiä. 
Tervetuloa!

Iisalmen alue: 
Vertaistapaamisia vetää vapaaehtoistoimintana Minna 
Dufva-Virkkunen. Kokoonnumme MLL:n Iisalmen yhdistyksen 
Perhekeskus Onnin ja Ilonan tiloissa (Huom! Uusi osoite on 
Citykäytävä, Pohjolankatu 6). 
Tapaamisajat tiistaisin klo 17.30–19.30. Vuoden viimeinen 
tapaaminen 8.12. pikkujouluteemalla. Lisätietoa ryhmistä Titalta 
tai Minnalta p. 050-5701611. Tervetuloa! 

Etsimme yhteyshenkilöä Suonenjoen alueelle
Tavoitteenamme on käynnistää toimintaa v. 2016 Suonenjoen 
alueella. Jotta saisimme järjestettyä em. alueen jäsenillemme 
yhdistysyhteistyötoiminnan kautta tapahtumia, etsimme jäsenis-
tämme yhteyshenkilöitä. Haluatko olla järjestämässä kanssamme 
sinulle ja muille asuinalueesi jäsenille toimintaa? Tästä hienona 
esimerkkinä Iisalmen alueen toiminnan käynnistyminen tänä 
syksynä. Ole yhteydessä Tittaan ja tuumataan asiaa yhdessä!

Katso viimeisimmät tiedot tapahtumista osoitteesta:
www.pohjoissavo.allergia.fi ja Facebookista www.facebook.com/
savonallergiajaastma .  
Liity myös postituslistallemme lähettämällä sähköpostiosoitteesi 
toiminnanjohtajalle. Saat kuukausittain ajankohtaista tietoa muun 
muassa tapahtumistamme ja jäseneduistamme. 

Kuusamo
Koillismaan Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Tuula Nevala
tnevala@gmail.com
www.koillismaa.allergia.fi 
Löydät meidät myös Facebookista

AJANKOHTAISTA
Syyskokous 27.11. klo 17.00 Kuusamon Tropiikissa
Kokouksen jälkeen keilailua ja pikkujouluateria

Seuraa kotisivujamme!

Lahti
Päijät-Hämeen Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Katriina Simolin
Koordinaattori Arja Mesimäki
Toimisto Aleksanterinkatu 26 A 4.krs, Lahti.
lahden.allergia@gmail.com
www.paijathameen.allergia.fi
p. 040 709 1717
Avoinna ma ja ke klo 10-12, ti klo 10–17
Olemme myös Facebookissa.
ALLERGIANEUVONTAA maanantaina klo 14–17
p. 040 709 1717. Voit lähettää kysymyksiä myös s-postilla
lahden.allergia@gmail.com.

VERTAISTOIMINTA
Joulukuun aikuisten vertaisilta ma 7.12 klo 17.30–19 yhdistyksen 
toimistolla. Vetäjänä allergianeuvojamme Auli Haarala. Tervetuloa 
niin uudet kuin vanhat ryhmäläiset.
Tammikuun aikuisten vertaisilta ma 4.1 klo 17.30 toimistolla.
Helmikuun aikuisten vertaisilta ma 1.2.2016 klo 17.30 toimistolla.

Lastenryhmä kokoontuu sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä 
yhdistyksen toimistoon.

AJANKOHTAISTA
JOULUMAA - tapahtumassa 1.12. klo 17–19.30 Petteri Punakuo-
non paja. Ilmaistapahtuma perheille ja lapsenmielisille. Tapahtu-
ma toteutetaan joulupolkuna, joka kiertää Karpalon hyppyrimä-
kien ympärillä. Polun varrella on eri toimijoiden toimintapisteitä. 
Pisteellämme Petteri opastaa joulun tuoksujen maailmaan. Tule 
piipahtamaan ja nappaa joulun tuoksumuistio mukaan. 

KUTINARYHMÄ 
Kokoontuu ke 1.12 klo 17–18 yhdistyksemme toimistolla. Ryhmä 
toteutetaan Päijät-Hämeen Atopiayhdistyksen kanssa yhteistyös-
sä. Tervetuloa, voit tulla ilman ilmoittautumista.

IRTI TUPAKASTA
Ti 1.12 klo 17 ryhmän 6. tapaaminen.
Ti 12.1.2016 klo 17 ryhmän 7. tapaaminen
UUSI ryhmä alkaa ti 2.2.2016. Ilmoittaudu toimistolle
p. 040 709 1717 tai lahden.allergia@gmail.com

JOULUGLÖGISET ti 16.12 toimistolla.
Tervetuloa glögille ja piparille.

Toimisto on joululomalla 21.12–7.1.

Lappeenranta
Etelä-Karjalan Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Anja Multaharju-Suni, p. 044 9790 170
e-mail: ekallergia@gmail.com
www.etelakarjalanallergia.allergia.fi 
Allergia- ja astmaneuvonta (050) 3617 490. Jätä tarvittaessa viesti 
vastaajaan.

AJANKOHTAISTA
Seuraa yhdistyksen tulevia tapahtumia netti- ja Facebook 
-sivuilta. 

Lieksa
Lieksan Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Riitta Pehkonen, p. (050) 537 9471
e-mail: lieksa.allergia@gmail.com
www.facebook.com/lieksa.allergia

AJANKOHTAISTA
Pikkujoulu jäsenperheille 1.12.2015 klo 18 alkaen
pitopalvelu Riitta Heikkisellä
Joulumyyjäiset 21.12.2015 klo 10–14 Citymarketin aulassa
Talventaittajaisristeily Lieksa-Helsinki-Tukholma 31.1.–2.2.2016. 
Seuraa tiedotusta Lieksan Lehdessä ja Facebookissa
Kylpylämatka Haapsaloon 21.–27.2.2016 seuraa tiedotusta 
Lieksan Lehdessä ja Facebookissa.

Lohja
Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry

Puheenjohtaja Kari Viherlahti
Toiminnanjohtaja Tytti Suomalainen
puh. 046 588 6333
E-mail: info@allergialohja.fi
www.allergialohja.fi
Tapaamiset sopimuksen mukaan.
Allergia- ja astmaneuvonta 

Ma ja ke klo 17–18  gsm: 046 522 4929, sh. Hanna Grönberg
neuvonta@allergialohja.fi, sh. Marjaana Nieminen. Jäsenillä on 
mahdollisuus sopia myös neuvontakotikäynti.
Facebook-ryhmämme Lohjan Yliherkät, on ryhmä kaikille itsensä 
yliherkäksi mieltäville.

JÄSEN/VERTAISTOIMINTA 
Jäsentoiminta Punakanelissa, Suurlohjankatu 21–23 A, Lohja.  
Maanantaina 18.1.2016. Hyvän olon ilta, kello: 18.00 –20.00.

LIIKUNTA
Apuomenan etukortti: kaikki astmaa sairastavat, joilla on 
Kela-kortissa koodi 203, voivat hankkia Apuomenasta etukortin.
Yhdistys myy virkistysuimala Neidonkeitaan 10 lipun lippuvihkoja 
30€/vihko. Lippuja voi kysellä yhdistyksen puhelinnumerosta 
Tytti 046 588 6333.
Arvomme jäsentapahtumissamme Lohjan Lavatanssijat Lola ry:n 
tanssituntilippuja.
Lisätiedot: www.allergialohja.fi 

Mikkeli
Mikkelin seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry

Puheenjohtaja Osmo Koskinen
Toiminnanjohtaja Merja Ikonen
puh. 044 021 4112
Savilahdenkatu 18 C 27
50100 Mikkeli
e-mail: mikkelinallergia.astma@gmail.com
www.mikkelinseudun.allergia.fi 
Toimistomyymälä avoinna torstaisin klo 14–17.00. Toimisto 
joulutauolla 14.12.15–8.1.2016

Allergia- ja astmaneuvonta 
Maksuton neuvonta puhelimitse tiistaisin klo 15.00-18.00. Puh. 
044 2579 036, s-posti aira.allergia@gmail.com, sh Aira Nurminen.

AJANKOHTAISTA
Pe 27.11 Janne Mustonen Show -pikkujoulut Anttolanhovissa
Taikuri Janne Mustosen Stand up taikashow viihdyttää 
huumorillaan ja saa suupielet nousemaan! Pikkujoulupaketin 
hinta 45 € / hlö, sisältää pöytiintarjoilun pikkujoulumenun sekä 
Stand up taikashown, joka huipentuu extreme jonglööraukseen 
moottorisahoilla!
Kattauksen aloitus klo 18.30. Loppuillan tanssimusiikista vastaa DJ.
Pikkujouluihin jäsenetuna tervetuloglögi (arvo 6 € / hlö).   
Ravintolan pöytävaraukset p. 0207 57 5211. 
Varatessa tulee mainita ” Mikkelin allergia”.
To 3.12 klo 14.–16.00 valtakunnallinen Vapaaehtoisten päivä. Ter-
vetuloa jäsenet, vapaaehtoiset ja toiminnastamme kiinnostuneet 
jouluglögille yhdistyksen tiloihin Savilahdenkatu 18 C27, Mikkeli. 
Jouluarvontaa ja tuotenäytteitä.

VERTAISTOIMINTA
Ryhmien kokoontumiset jatkuvat vuoden alkupuolella. Seuraa 
ilmoitteluamme aikatauluista alkuvuonna 2016 www.mikkelin-
seudun.allergia.fi.
Kiitos kaikille jäsenille ja toimijoille menestyksekkäästä vuodesta. 
Hyvää loppuvuotta ja uutta alkavaa mielenkiintoista toiminta-
kautta!

Muonio
Tunturi-Lapin Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Aila Helistö, puh. 040-547 9453 
tunturilappi.allergia@gmail.com 
tunturilappi.allergia.fi

AJANKOHTAISTA 
Yhdistyksellä on käytössä oma sähköpostiosoite tunturilappi.
allergia@gmail.com sekä uudet kotisivut tunturilappi.allergia.fi 
Yhdistys tukee jäsentensä liikuntaharrastuksia mm. uimalippujen 
tai salikortin hankinnassa, kysy lisää puheenjohtaja Aila Helistöltä. 

NEUVONTAA 
Allergia- ja astmaneuvojana yhdistyksessä toimii Leila Piirainen, 
puh. 0400-882531, tavoitettavissa joka kuukauden ensimmäinen 
arkipäivä (ma-pe) klo 10.00–11.00 

VERTAISTOIMINTA 
Kysy seuraavan kokoontumisen ajankohdasta
Soililta puh. 044-9748459. 
Tervetuloa mukaan toimintaan!  
Seuraa tapahtumailmoittelua uusilla
kotisivuillamme tunturilappi.allergia.fi! 
Jäsenemme, jos käytät sähköpostia, laita viesti yhdistyksen 
sähköpostiin, niin saamme yhteystietosi päivitettyä. 

Mäntsälä, Järvenpää
ja Tuusula
Keski-Uudenmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry

Yhteystiedot:
Puhelin: 044-210 0452 
sähköposti: yhdistys@keskiuudenmaanallergia.com
kotisivut: http://www.keskiuudenmaanallergia.com
Facebook: http://www.facebook.com/keskiuudenmaanallergia
Twitter: http://twitter.com/KU_Allergia

Puheenjohtaja Johanna Åström
Puhelin: 044-211 8339 (pvm, ei tekstiviestejä)
sähköposti: puheenjohtaja@keskiuudenmaanallergia.com

Allergianeuvonta: 
sairaanhoitaja Satu Tammisto 
Puhelin: 044-210 0453 (pvm, ei tekstiviestejä)
sähköposti: allergianeuvonta@keskiuudenmaanallergia.com

Terveydenhuollon ammattilainen vastaa kysymyksiisi mm. 
ruoka-allergioista, allergisesta nuhasta, astmasta ja ihottumista. 
Tarjolla on myös maksuttomia oppaita.

Vertaisvastaava:
Johanna Åström, 044-211 8339 (pvm, ei tekstiviestejä)
vertaiset@keskiuudenmaanallergia.com

Tapahtumatiedot löydät parhaiten:

www.keskiuudenmaanallergia.com tai paikallislehdistä

Nurmijärvi
Nurmijärven Allergia- ja Astmayhdistys ry

Puheenjohtaja Anja Vainio, p. 040 571 3215,
ma ja ke klo 18.00–20.00
c/o Aili Levänen, Lakisuontie 123, 01860 Perttula
allergia.nurmijarvi@gfmail.com
Allergianeuvoja Anni Vanhasen tavoittaa
sähköpostitse: anni.vanhanen@gmail.com

Lauantaina 6.2.2016 Teemme retken Aulangon kylpylään 
Hämeenlinnaan. Retken hinta näkyy yhdistyksemme nettisivuilla 
ja 2016 tammikuun alussa ilmestyvässä jäsentiedotteessa.
Retken hintaan sisältyy lounas seisovasta pöydästä cafe pannussa 
ja käynti maustepörssin tehtaanmyymälässä. 
Ilmoittautua voi puh. 040 571 3215 tai
allergia.nurmijarvi@gmail.com

Oulu
Oulun Seudun Astma- ja Allergiayhdistys, Oulu

Puheenjohtaja Marja-Leena Huoviala
Toimiston puhelinnumero 044 040 4045
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, 5.krs., 90100 Oulu
oulu.astmajaallergia@gmail.com
www.oulu.allergia.fi
Toimisto avoinna ma 9–14, ke 11–17, to 9–14.
Allergia- ja astmaneuvonta 
keskiviikkoisin klo 14–17 toimistolla ja puh. 044 040 4045
 
AJANKOHTAISTA
Vesijumppa sunnuntaisin klo 11.00-12.00. Vesijumppa jatkuu 
15.5.2016 saakka (ei 6.12.2015 eikä 1.5.2016). Yhdistys maksaa 
sisäänpääsyn uimahalliin. Kokoonnumme uimahallin ala-aulassa. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Kysy lisätietoja toimistolta. Paikka: 
Raatin uimahalli, Oulu. 
Lisätietoja tapahtumista saatte osoitteesta www.oulu.allergia.fi. 
Saat ajankohtaista tietoa tapahtumistamme, kun liityt postituslis-
tallemme lähettämällä sähköpostiosoitteesi meille oulu.astmajaal-
lergia@gmail.com. Seuraa ilmoitteluamme myös Forum24-lehden 
ToimintaForum-palstalla.

VERTAISTOIMINTA
Allergiaa ja/tai astmaa sairastavien aikuisten vertaistukiryh-
mä kokoontuu Kumppanuuskeskuksella (2. krs., Pikkuseppä) 
tiistaina 1.12. klo 18.00 alkaen. Tule puhumaan, kuuntelemaan ja 
saamaan vinkkejä arjesta selviytymiseen! Ryhmän vetäjänä toimii 
Marja-Leena Huoviala.
Kaipaatko tukea allergiaperheen tai astmaa ja/tai allergiaa sairas-
tavan aikuisen arkeen ja ongelmiin. Yhdistyksellä on koulutettuja 
tukihenkilöitä, joiden kanssa voit jakaa kokemuksia ja saada tukea 
ja vinkkejä pulmallisiinkin tilanteisiin. Jos kaipaat tukihenkilön 
apua, ota yhteyttä toimistoon, niin annamme sinulle tukihenkilön 
yhteystiedot.
Katso tarkemmat tiedot: www.oulu.allergia.fi

Pori
Satakunnan Allergia- ja Astma -yhdistys

Puheenjohtaja Eija Vaajakari
Yrjönkatu 12 A 8, (Hallitalo 3 krs), 28100 PORI
puh. 045 8845 559 
toimisto@sata-allergia.fi
www.sata-allergia.fi,
Facebookissa Satakunnan Allergia- ja Astmayhdistys ry

Allergia- ja astmaneuvonta 
Allergia- ja Astmaneuvonta farmaseutti Tiina Hakasalo,
aeptiina@gmail.com
Astmaneuvonta Porin Perusturvan hengityshoitaja
Paula Brax, p. 044 701 8089, ma–pe klo 8–15.30

Ruoka-allergianeuvonta
Ruoka-allergianeuvonta Sirpa-Riitta Hietava,
sirpa.hietava@hotmail.com

VERTAISTOIMINTA 
Allergia- ja astmalasten vertaistukiryhmä keskustelee
Facebookissa.
To 10.12.15 Homeille ja muille kosteusvauriomikrobeille herkis-
tyneet kokoontuvat klo 18, Apilapääskyssä, seuraa ilmoittelua 
paikallislehdissä ja nettisivuillamme

AJANKOHTAISTA
Liikuntavihot ovat edelleen Katinkurussa ja Kirjurinluodossa. 
Arvomme nimensä kirjoittaneiden kesken tuotepalkinnot
syyskokouksen yhteydessä.
ENNAKKOTIETO yhdistys järjestää keväällä joogaa keskiviikkoisin, 
hinta ja aikataulu varmistuvat myöhemmin. 

LISÄTIETOA TAPAHTUMISTA 
Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jotta voimme lähettää ajankohtaista 
tietoa tapahtumista ja toiminnastamme. Tietoa ei käytetä mark-
kinointiin. Tapahtumailmoitukset löytyvät myös nettisivuiltamme 
sekä Facebookista.

Porvoo
Porvoon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry

Puheenjohtaja Barbro Hult
Toiminnanjohtaja Terttu Koivu, p. 044 3640 306
Toimisto
Jääkiekkotie 3, Kokonhalli, 06100 Porvoo 
Toiminnanjohtaja Terttu Koivu on paikalla toimistossamme 
keskiviikkoisin klo 10–14.
e-mail: allergia@porvoonallergiajaastma.fi
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JÄRJESTÖSIVUT

ALLERGIA-JA ASTMANEUVONTA
Michaela Lepistö, michaela.lepisto@gmail.com

VERTAISTOIMINTA
Ruotsinpyhtää/Loviisan allergisten lasten ja vanhempien 
keskusteluryhmä on syyskauden paussilla, mutta alkuvuodesta 
kokoontuu vertaistukijamme Riitta Grönstrandin johdolla. Kysy 
lisää toimistolta.
                                                              
Katso tarkemmat tiedot: 
www.porvoonallergiajaastma.fi
www.facebook.com/porvoonseudunallergia
sekä paikallislehtien toimintaa ja menot -palstoilta.

Rauma
Rauman Seudun Allergia- ja Astma 
-yhdistys

Puheenjohtaja Satu Helasmo-Nurmi
Toiminnanjohtaja Riina Levänsuo puh. 044 024 1323
Toimisto Järjestötalo, Siikapolku 1, 27110 Rauma.
Avoinna ma–to klo 10–13 ja pe 9–12
e-mail rsaa.ry@dnainternet.net
 
Allergia- ja astmaneuvonta
Allergianeuvoja Maria Lehto
Keskiviikkoisin klo 17–18 044 7111 710 Soittaminen maksaa 
normaalin puhelumaksun verran.
Tämän lisäksi hän on joka kuun toinen keskiviikko klo 17–18 
tavattavissa järjestötalolla.

Ajankohtaista
Vertaistuki-ilta jäsenille 10.12. 18:00, Siikapolku 1 Askartelua ja 
keskustelua hyvässä hengessä.

Katso tarkemmat tiedot: 
Tarkempia tietoja tapahtumista ja paljon muuta kotisivuillamme 
raumanseudunallergiajaastmayhdistys.allergia.fi. Ilmoitukset myös 
paikallislehden yhdistyspalstalla sekä Facebook-sivuillamme.

Rovaniemi
Lapin Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Anna-Stina Määttä
Yhdistysavustaja Paula Kinnunen
Kansankatu 8, 3.krs, 96100 Rovaniemi
lapinallergia@gmail.com
www.lappi.allergia.fi
p. (016) 310 696
Toimisto avoinna ma–pe klo 10–14
Allergia- ja astmaneuvonta torstaisin klo: 16.00–18.00/
sairaanhoitaja Anna-Stina Määttä p. 040 573 0700     

AJANKOHTAISTA
Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan kotisivuilla ja
paikallislehtien seuratoimintapalstoilla.
Löydät meidät myös Facebookista
(Lapin Allergia- ja Astmayhdistys ry)

Savonlinna
Savonlinnan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Sari Ylhäinen
Toiminnanjohtaja Timo Karppinen
e-mail: allergiasavonlinna@gmail.com
p. 041 434 7388
Toimisto: Pappilankatu 3, Savonlinna
Avoinna sopimuksen mukaan
Allergia- ja astmaneuvonta
gsm 044 034 7388, sh Katja Kyllönen

AJANKOHTAISTA
Jäsentiedotteemme ilmestyy taas tammi-helmikuun vaihteessa. 
Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhallista joulun odotusta kaikille!

Tapahtumat löytyvät myös Facebook-sivuiltamme ja blogistamme 
allergiasavonlinna.blogspot.com

Seinäjoki
Etelä-Pohjanmaan Allergia- ja Astma 
-yhdistys

Puheenjohtaja Outi Hantula
Toimistotyöntekijä Heli Lähteenkorva 040 535 8997
Toimisto Järjestötalo, Kauppakatu 1, 2. krs. Seinäjoki
ep.allergia@netikka.fi
www.jarjestotaloseinajoki.net/jarjestot/aal.html
Yhdistyksen blogi Ilkka lehden Blogit ja sieltä Yhteisöt osio,
sisältäen ajankohtaista asiaa allergiaan ja astmaan liittyvistä 
asioista.
Olemme myös Facebookissa!
Toimisto/myymälä avoinna ma–to klo 9–15 
tai sopimuksen mukaan.
Toimistolla myynnissä tuloilmansuodatinkankaat, Pef-mittarit, 
nenähuuhtelukannut, Ruoka-allergisen keittokirja (ale 15 €), Uni-
versal Stone yleispuhdistusainetta ja hengitysilman lämmittimiä 
pakkasilmoille. Toimistolta saatavilla ilmaiseksi liiton oppaita.
Allergia- ja astmaneuvonta: Voit lähettää kysymyksiä sähköpostilla 
ep.allergia@netikka.fi

VERTAISTOIMINTA
Allergisten lasten vanhempien vertaisryhmät:
Jalasjärvi Kokoontuu joka kuukauden kolmas ma klo 18 seurakun-
tatalon kerhohuoneessa yhteyshenkilö
Maija-Riitta Rintamäki, p 0400 166 603
Kauhajoki Lustilan koululla (Lustilantie 326) tai Suolahuoneella 
(Kuusistonraitti 55) kuukauden toinen tiistai alkaen klo 19 Varmista 
paikka Päivi Karjalainen p 050 440 2250,
paivi.karjalainen@pp9.inet.fi
Lapua Ryhmä toistaiseksi tauolla. Aloitetaan tarvittaessa uudel-
leen. Ota yhteyttä Outi Hantula p 0400 763 562 tai
ep.allergia@netikka.fi
Seinäjoki Ryhmä toistaiseksi tauolla. Aloitetaan tarvittaessa 
uudelleen. Ota yhteyttä Tarja Kakkuri p 040 960 2716 tai
ep.allergia@netikka.fi

AJANKOHTAISTA
Katso tarkemmat tiedot: Yhdistyksen kotisivut www.jarjestotalo-
seinajoki.net/jarjestot/aal.html

Tampere
Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry

Puheenjohtaja Markku Jokela
Toiminnanjohtaja Terhi Hurme
e-mail: allergia@kolumbus.fi, 
Kyllikinkatu 9, Tampere.
Avoinna ma–to klo 10–14 (myös sopimuksen mukaan)
Allergia- ja astmaneuvonta 044 339 5181, allergia@kolumbus.fi 
Valtakunnallinen ruoka-allergianeuvonta 045 235 2861,
ruoka-allergia@kolumbus.fi,                                                                        
Verkkopalvelut Erimenu.fi ja Erimeno.fi, 050 442 0880,
erimenu@kolumbus.fi
www.pirkanmaanallergia.fi
www.erimenu.fi
www.erimeno.fi

AJANKOHTAISTA
Ti 8.12. klo 10–12 Terveysneuvontapäivä Hervannan kirjastossa, 
Insinöörink. 38, Tre. Paikalla yhd:n ruoka-allergianeuvoja Tuula 
Jokinen ja allergia- ja astmaneuvoja Terhi Hurme. 
La 12.12. klo 10–11 Info- ja liikuntatilaisuus ikääntyville: 15 
minuutin tietoisku ja ohjattu 30 minuutin kevyt jumppa. Aihe: 
Rentoutuminen ja hengitys, vinkkejä helppoihin rentoutusharjoi-
tuksiin. Tilaisuuden vetää fysioterapeutti Mira Kasanen. Hinta 5 € 
sisältää myös kahvitarjoilun. Ilm. 044 339 5181. 
Yhdistyksen kotisivut on uusittu. Käy tutustumassa
www.pirkanmaanallergia.fi 
Kevään jäsentiedote postitetaan helmikuun ensimmäisellä viikolla.
    
             
VERTAISTOIMINTAA LAPSIPERHEILLE
Allergisten lasten vanhempainkerhot ja tukihenkilöt:
AKAA: Nina Tielinen  0400 847 978, nina.tielinen@windowslive.com 
IKAALINEN: Maarit Lepistö  040 723 5468,
maarit.lepisto@ippnet.fi 
KANGASALA, Sisukkaat: Tuula Mäntylä 040-544 8687,
tuula.mantyla@kangasala.fi
NOKIA: Laura Viitanen 040–503 2161
PIRKKALA: Terhi Rissanen 050 505 1173, 
terhi.rissanen@suomi24.fi
TAMPERE: Irene Hulkkonen 040- 549 7481

Anafylaksiaperheiden vertaisryhmä
PIRKKALA: marjo.lehtinen@kotiportti.fi

VERTAISTOIMINTAA AIKUISILLE (tulethan tuoksutta!)
Aikuisten astmaa ja allergiaa sairastavien kerho (AIKA-kerho) 
kokoontuu toimistolla. Kerhoa vetävät Eeva-Liisa Lehto ja
Anne Rajala. 
Ti 8.12. klo 17 kerhon pikkujoulut. Riisipuuroa tarjolla.

Tuoksuyliherkkien kerho kokoontuu toimistolla. Kerhoa vetää 
Kari Hännikäinen. Ti 15.12. klo 17 kerhon pikkujoulut. Riisipuuroa 
tarjolla. 

ALLERGIALEIVONNAISIA LEIVOTAAN JA MYYDÄÄN 
Jäsenistöllä on mahdollisuus ostaa yhdistyksen keittiöllä leivottuja 
munattomia, maidottomia ja/tai gluteenittomia leivonnaisia.
Kysy lisää 045 235 2861 tai ruoka-allergia@kolumbus.fi 

ERIMENU JA ERIMENO -VERKKOPALVELUT  
  
Erimenu.fi -verkkopalveluun on ammattilaisten toimesta kerätty 
tietoa ruoka-allergisille sopivista tuotteista ja tuottajista. Tarjolla 
on myös paljon reseptejä. Tietoja päivitetään ja lisätään jatkuvasti. 
Ilman rekisteröitymistä voi tarkastella tietoja yhdellä rajoitteella 
(maidoton, munaton, soijaton, laktoositon, gluteeniton). Rekiste-
röitymällä voi tallentaa yhden tai useamman ruokavalion, myös 
monella rajoitteella tai jopa yksittäisten ruoka-aineiden tarkkuu-
della. Tällöin seuraavalla kerralla tietoa etsiessä ruokavaliota ei 
tarvitse valita enää uudelleen.

EriMeno.fi julkaistiin virallisesti  kesäkuussa 2015. Se on 
karttapohjainen ja yhteisöllinen verkkopalvelu, josta voi etsiä 
tietoa ruokarajoitteita ja esteettömyyttä huomioivista ravitsemis-, 
majoitus- ja matkailupalveluista. Rekisteröitymällä kuka tahansa 
voi tallentaa näitä tietoja toisten nähtäville. Anna vertaistukea - 
vinkkaa hyvä paikka!

Molemmat verkkopalvelut ovat käyttäjille maksuttomia. Ne ovat 
Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen hallinnoimia ja ne on 
kehitetty RAY:n avustuksella.

ANAFYLAKSIAN HOITO -OPETUSVIDEO NETISSÄ, NYT MYÖS 
RUOTSINKIELISELLÄ TEKSTITYKSELLÄ!
Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys tuotti anafylaksian hoito 
-opetusvideon. Asiantuntijat: prof. Erkka Valovirta ja erik.sh. Erja 
Tommila Filhasta. Video löytyy suomenkielisenä sekä englannin ja 
ruotsin kielisellä tekstityksellä sivuilta: www.erimenu.fi ja vimeo.
com/pirkanmaanallergia.

Tornio
Länsi-Pohjan Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Tytti Vaarala p. 040 839 6528
(tytti.vaarala@gmail.com)
Yhdistyksen hallituksen sähköposti: lansipaa@gmail.com
Allergia- ja astmaneuvonta torstaisin klo 17–19, lh Mari 
Vanhatalo (mari.vanhatalo@gmail.com) p. 040 512 6924
th Kaarina Vehkaperä p. 040 861 0664

Yhdistyksemme sähköpostin välityksellä saat yhteyden tuki-
henkilöihimme. Seuraa yhdistyksemme ilmoittelua paikallisista 
ilmaislehdistä. Ilmoitathan yhdistyksemme sähköpostiin ajan 
tasalla olevan sähköpostiosoitteesi, niin saat sitä kautta tiedottei-
tamme. Muista ilmoittaa päivitetyt yhteystietosi myös liittomme 
jäsenrekisteriin jasenet@allergia.fi.

Turku
Lounais-Suomen Allergia- ja Astma 
-yhdistys

Puheenjohtaja Paula Lehtinen
Toiminnanjohtaja Kirsi Kanerva 040 744 6414
toiminnanjohtaja@allergiaturku.com
Toimistotyöntekijä Katarina Blomberg 02 251 5748
Toimisto Aurakatu 22 A 1, 20100 TURKU
Avoinna ma, ti ja to klo 12–16
info@allergiaturku.com
www.lounais-suomi.allergia.fi

Allergia ja astmaneuvonta
ma, ti ja to klo 12–14 p. 041 478 9935
Ravitsemusneuvonta ravitsemusasiantuntija Asta Myyrinmaa. 
Vastaanotto ajanvarauksella yhdistyksen toimistolla, myös 
ilta-aikoja.

VERTAISTOIMINTA

TURKU
Johanna Louhesto: johanna.louhesto@gmail.com
Elise Pasanen: 0400 783 369 tai elise.pasanen@gmail.com 
(aikuiset)
Arja Harju: 0400 691 999 tai arja.harju933@gmail.com
UUSIKAUPUNKI
Sanna Anttila 050 595 5777, skanttil@uusikaupunki.fi
UUDENKAUPUNGIN ALLERGIA- JA ASTMALASTEN VANHEMPAIN-
KERHO:
Liity mukaan Facebook- ryhmään: https://www.facebook.com/
groups/435170803224503/
tai laita viesti Sannalle, niin saat tietoa kokoontumisajankohdista. 
Sanna Anttila puh. 050-5955777, skanttil@uusikaupunki.fi

HIERONTAA
Perjantaina 4.12 & 15.1.2016 klo 13–16.

AJANKOHTAISTA
Ma 14.12. Glögi- ja kahvitilaisuus toimistolla–Avoimet ovet 
kaikille klo 16–18.
To 4.2.2016 Keskivartalojumppa klo 17.00, hinta 10€. 
Hengitysyhdistyksen sali, Käsityöläisk. 3 A 3.krs.
Tutustukaa teatteritarjontaamme nettisivuilla!
Ilmoittautumiset: Puh. 02 251 5748 tai info@allergiaturku.com
Kaikki tapahtumat ja tarkemmat  tiedot tapahtumista
www.lounais-suomi.allergia.fi/tapahtumat tai jäsentiedote
Syyspääsky 2015.

Vaasa
Vaasanseudun Allergia- ja Astmayhdistys ry

Puheenjohtaja: Pälvi Uitto
Toimistotyöntekijä: Nora Backlund 040 553 5378
Toimisto: Vaasanpuistikko 17 1krs, Vaasa
toimisto.allergy.wasa@gmail.com
Toimisto avoinna ke klo 14.30–17.30
Allergianeuvonta: 
Hennamari on yhdistyksemme allergianeuvoja, voit lähettää kysy-
myksiä allergy.wasa@gmail.com, aihekenttään ”Allergianeuvoja”.

Vertaistoiminta:
Aikuisten ulkoilu- ja liikuntaryhmä, tapaamiset kerran kuukau-
dessa.
Allergisten- ja astmaattisten lasten vanhempien vertaistoiminta-
ryhmä, seuraava tapaaminen ke 9.12 klo 18 yhdistyksen tiloissa. 
Ilm. toimisto.allergy.wasa@gmail.com

AJANKOHTAISTA:
Avoimet ovet toimistollamme keskiviikkona
10.2.2016 klo. 14–18. Tervetuloa! 
Lisätietoja tapahtumista:
vaasanseudunallergiajaastmayhdistys.allergia.fi
Ja Facebookissa: ”Vaasanseudun Allergia- ja Astmayhdistys ry”

Vantaa ja Kerava
Vantaan Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Anne Parttimaa
Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kytö
sähköposti: vantaanallergiayhdistys@gmail.com
osoite: Unikkotie11, 01300 Vantaa, p. (09) 823 1600.
kotisivut: www.vantaa.allergia.fi

Allergia- ja astmaneuvonta: puhelinneuvonta
(p. 09 823 1600) ti 12–14, ke 13–19, to 12–14. Toimisto avoinna 
ke klo 13–19 ja sopimuksen mukaan. Poikkeavista ajoista 
ilmoitamme kotisivuillamme. Neuvontaa myös sähköpostitse 
vantaanallergiayhdistys@gmail.com sekä yhdistyksen tilassa 
sopimuksen mukaan.
Yhdistys on kiinni 21.12.2015–10.1.2016.

Ke 2.12. klo 15–18 Jouluiset avoimet ovet yhdistyksellä
Unikkotie 11,01300 Vantaa (Tikkurila). Tule Virittäytymään
joulun tunnelmaan, tarjolla jouluisia leivonnaisia ym. Tervetuloa!
Ke 9.12 klo 19. Teatteri: Aleksis Kiven Nummisuutarit,
Kansallisteatterin päänäyttämö, Helsinki.
La 12.12. Päiväretki Hämeenlinnaan joulumarkkinoille.
Lähtö Helsingistä Kiasman edestä klo 9 ja paluu n. klo 17.30.
Tiedustelut ja varaukset 28.11 mennessä Espoon yhdistykseen
p. 09 803 9684 tai allergiayhdistys@kolumbus.fi. Matka toteutuu 
kun on vähintään 30 lähtijää.
To 19.12 klo 13.00 Talvisirkus matkalla. Tanssiteatteri Hurjaruuth, 
Kaapelitehtaan Pannuhallissa, Hki. Tiedustelut ja varaukset 
Espoon yhdistyksestä p. 09 803 9684.

Yhdistyksen kevään tapahtumista löydät tietoa kotisivuiltamme 
www.vantaa.allergia.fi ja kevään jäsentiedotteesta sekä yhdistyk-
sen facebook-sivuilta.

Vertaistoiminta
Kivimäen vertaisryhmä vanhemmille.
Tiedustelut Anne Kotakorva, p. 040 5124535.
Vertaisryhmä aikuisastmaatikoille
Tiedustelut Tia Dahlberg, p. 044 377 7873.
Facebookissa on (suljettu) vertaisryhmä nimeltä Allergisten lasten 
vanhemmat.

Varkaus
Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistys

Puheenjohtaja Vappu Juutilainen, 0400 859 983
Sihteeri Pirkko Vasko, p. 040 571 7711
e-mail: allergia.varkaus@gmail.com 
www.varkaudenseudun.allergia.fi
Ajankohtaisista tapahtumista ilmoitamme paikallislehdissä ja 
yhdistyksen kotisivuilla.
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Pohjois-Karjalan yhdistyksen perhelomalla Huhmarissa
TEKSTI JA KUVA: SALLA JA IIDA KARHU

Menimme syyslomalla Poh-
jois-Karjalan Allergia- ja 
Astmayhdistyksen, Hyvin-

vointilomien tuella järjestämälle 
viiden päivän lomalle Huhma rin 
loma  keskukseen. Ma joituimme 
Huh  mari- hu v ilaan, eli kahdeksan 
hengen mökkiin. Huhmari loisti 
kauniin syksyisenä, ja rannasta 
oli upeat maisemat Höytiäiselle. 
Huhmariin oli tullut lomailemaan 

meidän lisäksi monia lapsiperheitä 
ympäri Suomea. 

Tiistaina info-tilaisuuden jälkeen 
alkoi yhteinen ohjelma. Pelailimme 
yhdessä jalkapalloa sekä söimme 
maittavaa päivällistä. Päivän aikana 
oli myös lapsille tarkoitettu luonto-
polku. Vanhemmat pelasivat vanhaa 
karjalaista pihapeliä, kyykkää. Illalla 
kokoonnuimme kodalle, jossa tarjoil-

tiin kuumaa kaakaota ja keksiä. 
Keskiviikkona oli koko perheen 

olympialaiset. Siinä koko perhe pääsi 
hengästymään eräänlaisen urheilul-
lisen radan myötä. Pienemmät lapset 
saivat piirrellä ja värittää hoitajan 
valvonnassa. Ruokailujen välissä oli 
monipuolista ohjelmaa mm. vesi-
jumppaa ja retki Saarelan maatilalle. 
Itse emme voineet osallistua retkelle, 
koska perheessämme on eläinaller-
giaa. 

Torstaina oli lapsille liimailua ja 
puutöitä. Nuorille oli katukorista, ja 
yhdessä muiden perheiden kanssa 
pelasimme uudestaan jalkapalloa. 
Illalla oli koko perheen lyhtybingo, 
jossa pääsimme kiertämään pimeässä 
erilaisia tehtävärasteja lyhtyjen 
valossa. 

Huhmarissa lasten suosikki oli 
kylpylä, jota sai vapaasti käyttää koko 
loman ajan. Alueella oli myös erilaisia 
kenttiä ulkopeleille sekä lapsille leikki-
paikka sisällä ja ulkona. Huhmarissa 
oli myös kauniita luontopolkuja ja 
vaellusreittejä sekä minigolfrata.

Perjantaina oli mahdollisuus osal-
listua aamujumppaan tai kävelylenkille. 
Ennen lounasta nuoret pelasivat myös 
pihasählyä. Sää suosi meitä koko loman 
ajan, ja oli mukava ulkoilla ja harrastaa 
yhdessä perheen kanssa. Lounaan jälkeen 
pakkasimme auton ja lähdimme kotiin 
hyvien muistojen kera. Kiitos rentout-
tavasta ja mukavasta lomasta!  

Yhdistyksissä tapahtuu

Anafylaksiaperheiden vertaistoimintaa Pirkanmaalla 

Anafylaksiaperheiden vertaisryhmä tukee perheitä, joiden lapsilla 
on vakavat allergiat ja kokemuksia vakavista allergisista reaktioista. 
Anafylaksiatilanteet ovat lapsen lisäksi koko perheelle traumaat-

tisia. Vanhemmat joutuvat kokemaan joka kerta pelon, selviääkö lapsi 
hengissä reaktiosta. 

Vanhempien vertaisryhmästä on saatu tukea arjessa jaksamiseen ja 
ryhmä on koettu hyödylliseksi. Henkisen tuen ja kokemusten vaihdon lisäksi 
on annettu vinkkejä ja pohdittu mm. päivähoitoon ja kouluun liittyviä 
toimintatapoja, yhteistyötä sekä olemassa olevia riskejä ja niihin vaikutta-
mista, jotta kaikkein herkimpien lasten turvallisuus olisi varmistettu. 
Perheiden arkea yhdistää tarkkaavaisuus ruoka-asioissa, asioiden varmis-
taminen, ennakointi ja erilaiset rajoitukset elämässä. Matkustus ulkomaille 
tai lasten hoidon järjestäminen eivät ole itsestään selviä asioita. 

Ryhmän jäsenet ovat Pirkanmaalta ja uudet jäsenet kauempaakin ovat 
lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan. Lastenhoito järjestetään tarvit-
taessa tapaamisten yhteyteen koulutettujen MLL:n lastenhoitajien voimin.  

Kuvassa on osa ryhmäläisiä lapsineen 
kesäleirillä Kangasalla. Toivomme, että 
muut samassa tilanteessa olevat löy-
täisivät vertaisuudesta voimaa, eivätkä 
jäisi yksin. Ollaan yhteydessä: marjo.
lehtinen@kotiportti.fi, p. 041 543 6439.

Olen Eveliina Takkinen, 32-vuotias 
nuori nainen Oulusta. Olen allerginen 
koivulle, lepälle, timoteille, niittynur-
mikalle, pujolle sekä pölypunkeille. 
Lisäksi siitepölyallergiat aiheuttavat 
ristiallergioita erilaisten ruoka-aineiden, 

kuten porkkanan, omenan, sellerin, lantun, nauriin, 
kiivin, päärynän ja persikan kanssa. Siitepölyn kanssa 
olen jo oppinut elämään lääkityksen avulla ja ruoka-
ainei den kanssa ongelmia ei ole ollut. Olen allerginen 
myös ampiaisille, vanhempieni kertoman mukaan erääl-
lä mökkireissulla minua pisti niin monta ampiaista, että 
nenäni ei erottunut turvonneiden poskien keskeltä. Ihme, 
että selvisin kyseisestä kokemuksesta hengissä! 

Siitepöly aiheuttaa silmien kutinaa ja tukkoisen olon, 
ja ruoka-aineet aiheuttavat kutinaa korviin sekä nieluun. 
Kärsin myös lievästä atooppisesta ihosta, joten rasvaa-
minen ja erilaisten hajusteettomien tuotteiden käyttö 
on erittäin tärkeää. Hajuvedestä ja hiuslakasta ihoni 
reagoi voimakkaalla punoituksella sekä kutinalla. Myös 
taiveihottumaa esiintyy talvisin etenkin jaloissa, mutta 
se on onneksi lievempää kuin lapsena. 

Viime syksynä jouduin jättämään oman alani työn 
sisäilmaongelmien vuoksi. Olin jatkuvassa flunssa- ja 
poskiontelotulehduskierteessä. Minulle tehtiin myös 
laajoja astmatutkimuksia, mutta mitään astmaan viit-

taavaa tutkimuksissa ei löytynyt. Omalla kotipaikka-
kunnallani on onneksi osaavaa henkilökuntaa allergioi-
den suhteen sekä terveysasemilla että apteekeissa.

Kesät ovat minulle aina jännittäviä, mutta myös 
hieman pelottavia. Tuuliset ja lämpimät päivät ovat ne 
pahimmat päivät allergiselle, sillä ilmassa on silloin 
kaikenlaista pölyä ja allergeeneja. Ulkoilen mieluummin 
sateisella ja viileällä säällä. Omalla pihallani kasvaa 
sellaisia kukkia, jotka sopivat allergisille. Käytän pyykin-
pesussa, ihonhoidossa ja kosmetiikassa sellaisia tuot-
teita, jotka sopivat herkälle iholle. 

Pahimpia paikkoja minulle ovat tilat, joissa ei ole 
ilmanvaihtoa lainkaan. Myös hajuvesiosastot ja kukka-
kaupat ovat minulle painajaisia. Kyseisissä paikoissa 
päätäni alkaa särkeä ja tulee etova olo. 

Itse en vielä ole joutunut sairaalaan allergisten reak-
tioiden vuoksi, mutta kyseinen tilanne voi tulla eteen 
koska tahansa. 

Eveliina ulkoilee
sateisella ja viileällä säällä

Hajuvesiosastot ja kukkakaupat 
ovat minulle painajaisia.

 TEKSTI: EVELIINA TAKKINEN   KUVA: THINKSTOCK 

Lukijan tarina
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Yhdistyksissä tapahtuu

Lähde Pallas-Ounastunturin kansallispuiston 
kupeeseen Allergia- ja astmaliiton mökille.

  Kaksi 2 hengen makuuhuonetta + 2 parvea,
 joissa patjat 7:lle.

  Täysin varusteltu keittiö + astiat.

  Sauna, pesutilat, pyykkikone, kuivauskaappi. 

  Olohuoneessa on takka ja tv.

Viikot Hinta

51–1 625 €

2–7 310 €

8–19     625 €

20–35 310 €

36–39 625 €

40–50 310 €

Kysy lisää! Allergia- ja astmaliitto
p. (09) 4733 5301, kuntoutus@allergia.fi

www.hotellijeris.fi

Jerikselle!
Lomalle 

Lahdessa messuiltiin ja paneuduttiin sisäilma-asioihin
TEKSTI JA KUVAT: ARJA MESIMÄKI

Solaris-lomien kautta
haettava tuettu loma

Allergiaa ja astmaa sairastavien
lapsiperheiden loma 4.–9.7.2016,
Bomban kylpylä, Nurmes
Hakuaika päättyy 15.3.

•  Loma on tarkoitettu lapsiperheille. Alle 16-vuotiaat  
 ilmaiseksi.

•  Lomalla on järjestetty ohjattu, turvallinen lasten  
 hoito 3–6 -vuotiaille lapsille 2 x 2 tuntia lomapaikan  
 määrittelemänä ajankohtana.

•  Perheliikuntaa ja muuta ohjattua ohjelmaa päivittäin  
 koko perheelle.

Lisätietoja ja hakulomakkeet www.solaris-lomat.fi/

Kohtaamisia jäsenten kanssa. Katriina Simolin, 
Hanni Hilarto ja Ira Laitakari-Svärd.

Iloa vapaaehtoistoiminnasta

Seinäjoella pidettiin loka-
kuussa Vapaaehtoistoimin-
nan messut paikallisessa 
Torikeskuksessa. Messut 
pidettiin nyt toisen kerran 
ja tarkoitus on jatkossa 
pitää vapaaehtoistoiminnan 
messut kerran vuodessa. 
Messuihin osallistui yhteen-
sä 34 paikallista yhdistystä. 
Mukana oli myös Etelä-Poh-
janmaan Allergia- ja Astma-
yhdistys. Kerroimme vapaa-
ehtoistoiminnasta, jaoimme 
oppaita ja mittasimme ihon 
kosteutta. Päivä oli erittäin 
antoisa ja väkeä oli paljon.  

Kuvassa Etelä-
Pohjanmaan Allergia- ja 
Astmayhdistyksen 
toimistosihteeri Heli 
Lähteenkorva asiakkaan 
kanssa.

Vertaistoimintaa ja kursseja
ruoka-allergioista

Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen erityisosaamisalue on 
ruoka-allergiat. Yhdistyksen työntekijä Tuula Jokinen vastaa myös 
valtakunnallisesta ruoka-allergianeuvonnasta.

Toiminta-alueella kokoontuu allergisten ruoka-allergiaperheiden vertais-
toimintaryhmät Kangasalla ja Pirkkalassa sekä anafylaksian saaneiden 
lasten perheiden vertaistukiryhmä Pirkkalassa. Lisäksi useammassa muussa 
kunnassa on tukihenkilö allergisten lasten vanhempia varten.

Kangasalan vertaistukiryhmää, Sisukkaita, vetää Tuula Mäntylä. Ryhmä 
kokoontuu kerran kuukaudessa. Osa tapaamisista on varattu vertaisvuo-
rovaikutukseen. Oman huolen jakaminen auttaa. Toisilta saa vinkkejä vaikei-
siin tilanteisiin ja tietoa mm. uusista tuotteista. Ryhmän säännöt edellyt-
tävät kaikilta vaitiolovelvollisuutta. Ohjelmassa on myös asian tuntijaluentoja, 
yhdistyksen järjestämiä tapahtumia sekä harrastus-, liikunta- ja virkistys-
hetkiä. Ryhmä osallistuu myös Pieni ele -keräykseen ja Allergiaviikon tem-
pauksiin.

Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys järjestää vuosittain useita ruoka-
rajoitteita huomioivia kursseja. Lokakuussa aiheena oli gluteeniton leivonta. 
Tämän kertaisen kurssin ohjasi restonomi AMK Aulikki Vuorinen. Ohjeet 
oli suunniteltu niin, että kaikkien ruokavaliot huomioitiin. Illan aikana 
valmistui mm. erilaisia suolaisia ja makeita piirakoita.  

ideat ovat jatkossakin tervetulleita.
Tuoksuttoman viikon luennon veimme 
Orimattilaan. Toiminta-alueena Päijät-
Häme on laaja, ja nyt oli Orimattilan 
vuoro. Tuula Syrjänen luennoi aiheesta 
Kodin ja koulun hyvä sisäilma? Ajan-
kohtaista asiaa ja vinkki rakentajille. 
Vähäpäästöiset ja hajuttomat rakennus- 
ja sisustusmateriaalit tunnistaa M1 
päästöluokka-merkistä.

Yhdistyksemme syksyn toiminta 
alkoi elokuun lopussa Ilo-Fiilis -
-Onni messuilla. Mukavia 

tapaamisia jäseniemme kanssa ja 
jokainen sai matkaansa Erisanin 
tuotelahjan kiitoksena jäsenyydestä. 
Saimme myös monia hyviä ideoita 
ja ajatuksia toimintaamme kävijöil-
tämme – ne ovat tärkeitä, kiitos. Osa 
toteutetaan jo kevään aikana, ja uudet 

Tuoksuton viikko Lieksassa 

Vietimme Lieksassa Tuoksutonta viikkoa viikol-
la 44 yhteistyössä Lieksan Allergia- ja astma-
yhdistyksen sekä apteekkien kanssa. Tuoksu-

ton viikko -kampanjan tarkoituksena on jakaa tietoa 
tuoksuyliherkkyydestä, josta kärsii yllättävän suuri 
osa väestöstämme. Tuoksuyliherkkyys tarkoittaa 
erilaisten tuoksujen ja hajujen aiheuttamia oireita, 
kuten päänsärkyä, nuhaa, ahdistusta ja pahoinvoin-
tia. Tuoksuyliherkkyys voi rajoittaa sosiaalista 
elämää, jonka vuoksi kampanja haastoi kaikki tuok-
suttomuuteen. 

Me ammattiopisto Lieksan valmistuvat lähihoitaja-
opiskelijat osallistuimme Tuoksuttoman viikon toteu-
tukseen kolmessa eri paikallisessa apteekissa. Mukana 
olivat Pielis-apteekki, Uusi Apteekki sekä Pietari-apteek-
ki. Apteekeissa tarjosimme kahvia ja keksejä sekä esit-
teitä aiheeseen liittyen. Kävijöitä oli vaihtelevasti 
päivästä riippuen. Suurimmalle osalle aihe oli tuttu, 
mutta joitakin se kiinnosti ja he halusivat lisätietoa sekä 
esitteitä.  

Saimme hyvää tietoa, mitä 
tapahtuu, kun ilmalämpöpumpun 
sisämekanismi on likainen. Käytännön 
tietoa ja vinkkejä ilmalämpöpump-
pujen puhdistuksesta antoi Jari Ylinie-
melä Teamtech Oy:stä. 

Luento toteutettiin yhteistyössä 
Wellamo-opiston kanssa.  
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Rupista rakkautta

Tuija Siljamäki on toimittaja ja 
allergisten lasten äiti, joka on 
kirjoittanut koskettavia kolumneja 
perheensä arjesta Allergia & Astma 
-lehdessä jo useamman vuoden ajan. 

KUVA: HARRI JUSSILA

Vastaa ja vaikuta!
Mistä lehden jutusta pidit eniten? Lähetä vastauksesi 18.12. mennessä 
postitse tai sähköpostilla osoitteeseen toimitus@allergia.fi. Vastanneiden 
kesken arvomme kymmenen Marja Kurjen villahuivia. 

Pehmeät huivit ovat 100 % merinovillaa, väreinä beige, tummanruskea ja 
musta. Huivin koko on noin 33 x 170 cm.

Lehden 4/2015 pidetyin juttu oli Tuija Siljamäen kirjoittama Liikkumisen 
monet tavat sivulla 28.

LV 55+ -tuotepaketit voittivat Katariina Tissari Varkaudesta, Lea Kin-
nunen Tampereelta, Heidi Talja Klaukkalasta, Erja Maijanen Turusta ja 
Terttu Leskinen Kuopiosta. Onnittelut voittajille!

Palvelukortti
Voit käyttää palvelukorttia, kun
1. haluat liittyä jäseneksi
  Allergia & Astma -lehti on jäsenetu
 ja se sisältyy jäsenmaksuun (27 euroa)
2. haluat tilata Allergia & Astma -lehden vuosikerran ilman jäsenyyttä
  kestotilaus 35 euroa
  määräaikaistilaus 42 euroa
  hinta ulkomaille tilattuna 42 euroa
3. haluat peruuttaa jäsenyytesi tai lehtitilauksesi
4. muutat osoite- tai nimitietojasi
5. teet lahjatilauksen
---------------------------------------------------------------------------------------
Palvelukortilla kerätyt henkilötiedot merkitään Allergia- ja Astmaliiton 
jäsenrekisteriin tai Allergia & Astma -lehden tilaajarekisteriin. Jäsenellä 
ja lehtitilaajalla on oikeus halutessaan tarkistaa häntä koskevat tiedot.

Postita palvelukortti tai ilmoita tietosi sähköpostitse jasenet@
allergia.fi tai lehtitilaus@allergia.fi. Voit myös käyttää internetpalve-
lumme www.allergia.fi palautelomaketta.

 Liityn jäseneksi 
 Tilaan Allergia & Astma -lehden vuosikerran

  kestotilaus 
  määräaikaistilaus 
  ulkomaan tilaus 
  lahjatilaus /  kesto  määräaikaistilaus

 Peruutan
  jäsenyyteni 
  lehtitilaukseni 

 Muutan nimitietoni
 Muutan osoitetietoni

---------------------------------------------------------------------------------------
Entinen nimi tai osoite /lahjalehden laskutusosoite

Nimi

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

---------------------------------------------------------------------------------------
Uusi nimi tai osoite /lahjalehden saajan osoite

Nimi

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Alle 18-vuotiaan huoltajan allekirjoitus

A
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stm
aliitto ry

Järjestösihteeri
Paciuksenkatu 19
00270 H

elsinki
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M
A

KSU

Lehden paras juttu oli

Haluaisin lukea

Nimi

Osoite 

Sähköposti

E
räällä italialaisravintolan huippukokilla oli 
tapana naureskella ihmisten ruokarajoit teille. 
Allerginen valkosipulille? Joopa-joo, tyyppi 
tahtoo vain myöhemmin suudella tyttö-
ystäväänsä. Hän oli sitä mieltä, ettei huippu-
ruokaa voi valmistaa ilman perinteisiä 

raaka-aineita, kuten vehnää, kermaa 
tai kananmunaa.

Sitten hänelle syntyi tyttö. Vauva 
sai anafylaktisen sokin maistettuaan 
savulohta. Dita oli allerginen lukuisille 
muillekin ruoka-aineille. Se oli suurin 
piirtein pahinta, mitä ruokaa rakastavalle 
ja siitä elantonsa saavalle perheelle 
saattoi tapahtua. 

Vai oliko sittenkään? 

Isä kääri valkoisen kokintakkinsa hihat 
ja käytt i vuosia kehittääkseen 
munattoman vaahtokarkin, jota Ditakin saattoi syödä. 
Nyt tuo erityinen vaahtokarkki komeilee heidän Michelin-
tähditetyn ravintolansa listalla.

Vanhempien omistautuminen lapselle saa joskus 
uskomattomia mittasuhteita. Ditan vanhemmat pitivät 
luokkaretkellä huolta, ettei tytön vain tarvitsisi tuntea 
itseään erilaiseksi. He valmistivat Ditan erikoisruuat ja 
toimittivat ne luokkatovereiden huomaamatta ruokapöytään. 
Jos jotakin allerginen lapsi inhoaa, niin sitä häpeän 
tunnetta, kun pitää vaatia erikoiskohtelua ja siten erottautua 
joukosta.

Nykyisin huippukokin ravintolassa on kaksi eri keittiötä: 
toinen erikoisruokien valmistukseen, toinen perinteisten. 
Enää hän ei naureskele allergisille asiakkaille, vaan he 

Ei tehdä tästä numeroa

saavat hänen ravintolassaan erityiskohtelun. Perhe käänsi 
takaiskun voitokseen. Erityi syydestä tuli kilpailuvaltti. 

Meillä Suomessakin allergiset saavat ravintolassa 
erityiskohtelun: he saavat usein pulittaa räätälöidystä 
ruoka-annoksestaan sievoisen summan lisää. Ruoka-
allergiset ymmärtävät tämän hyvin ja maksavat 

mukisematta. Mutta silloin, kun lisätaksa 
ei ole missään suhteessa raaka-aineiden 
hintaan, sitä on vaikea ymmärtää. 
Allergiset eivät kuitenkaan valita, sillä 
he eivät halua tehdä itsestään numeroa. 
Jos he jotakin inhoavat, niin juuri sitä. 

Ravintolat menettävät kuitenkin 
asiakkaita toimimalla joustamattomasti. 
Jos allerginen on löytänyt hyvän 
ravintolan, hänestä tulee sen vakio-
asiakas. Kukaan ei halua olla se ”hankala” 
asiakas, jonka ruokarajoitteille nyrpis-
tetään nenää tai naureskellaan. Tuskinpa 
kukaan on tahallaan allerginen, vaan 

jos vain voisi valita, haluaisi mieluummin olla ihan 
peruspirjo tai -paavo, jonka vuoksi kenenkään ei tarvitse 
nähdä yhtään ylimääräistä vaivaa.

Ravitsemusasiantuntijoiden 
mukaan ruokavalion räätälöinti 
ihanteelliseksi kunkin geenien 
mukaan tapahtuu lähitulevaisuudessa. 
Tuskinpa yksilöllisiä tarpeita sitten 
enää tulkitaan nirsoiluksi, vaan siitä 
voisi tulla jopa ravintoloiden 
kilpailuvaltti. 

”Jos allerginen 
on löytänyt 

hyvän ravintolan, 
hänestä tulee sen 

vakioasiakas.”

Ditan tarina ”The 
chef, his daughter 
and the 600 
allergens” löytyy 
The Guardian 
-lehden 
verkkosivuilta 
(19.4.2015). 
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Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi 
Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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Valmistett u Suomessa.

Orionin karbamidivoide

SITOO KOSTEUDEN
Carbalan

Carbalan perusvoide sisältää 5 % karbamidia ja runsaasti  glyserolia, jotka sitovat kosteutt a 
tehokkaasti  ihoon. Carbalan levitt yy helposti  ja imeytyy nopeasti . Voide sopii normaalille, 
kuivalle ja atooppiselle iholle. Hajustamaton. Pakkauskoot 200 g ja 400 g.

Orionin karbamidivoide

SITOO KOSTEUDEN
Carbalan

APTEEKISTA.

PERUS-
KORVATTAVA 

Pakkauskoot 
 200 g ja 400 g


