
Forssan seudun Astma- ja Allergiayhdistys 

JÄSENTIEDOTE 

2/2019 

 
VAPAUDENKATU 5 B 16, 30100 FORSSA P. 03-422 6480   

TOIMISTO AVOINNA MA, KE JA PE  KLO 9.30-16.30                            

E-MAIL ALLERGIA.FORSSA@GMAIL.COM 

WWW.FORSSAN.ALLERGIA.FI 



2 

 

Tervehdys! 

 

 

Syksy on kalenterin mukaan tullut, mutta vielä on lämpimiä päiviä. Näissä mukavissa loppukesän / 

alkusyksyn säissä on mukava käynnistellä syksyn toimintaa.   

 

Maanantaisin 2.9. alkaen on maksuton ohjattu kuntosaliharjoittelu Heikanrinteen kuntosalilla 

(Saksankatu 34)  klo 18-19. Ohjaajana on liikuntavastaava Jarmo Turunen.   

 

I love Me-messuille olemme menossa 19.10.2019. Messuilla on paljon nähtävää ja koettavaa muodista, 

kauneudesta, terveydestä ja luonnonmukaisuudesta kiinnostuneille.  

 

27.11 on Leena Anttilan luento ihonhoidosta ystävänkamarilla. 

 

Syyskokous pidetään 13.11.2019 klo 18.00 toimistolla Vapaudenkatu 5 B 16,30100 Forssa. 

 

 

T: Pj. Tuula Tuura 
  

 

 

 

 

 

 

 

Kiitämme lämpimästi jäsentiedotteen  
painatuskuluissa tukeneita mainostajia 

FORSSAN VANHA APTEEKKI 

KUTOMON APTEEKKI 

OP LOUNAISMAA 
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Jäsenkortilla alennusta seuraavista yrityksistä:  

─ Hannun Kello, Vilppaankatu, Forssa: 

  normaalihintaisista tuotteista -15% (ei Kalevala Korut) 

─ Händy, Hakkapeliitantie 3, Tammela, puh. 0500 930 820:                                   

  alennus koskee suolahuonehoitoa 

─ Instrumentarium, Torikatu 8, Forssa:                                               

 normaalihintaisista silmälaseista -20%, optikon näöntarkastus 10 €,  

 normaalihintaiset Hyvä Olo-tuotteet -10% 

─ Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskus, Kutomonkuja  2 A 1, Forssa:                             

 10-vihkon ostajalle 1 kerta kaupan päälle  

─ Luontaistuote Helokki, Torikatu 10 ja Prismakeskus, Forssa:                                   

 normaalihintaisista tuotteista -10% 

 

        

Valtakunnalliset jäsenedut löydät netistä osoitteesta 

http://www.allergia.fi/jasenyys/valtakunnalliset-jasenedut/ 

 

 

Myydään yhdistyksen toimistolta 2 kpl koekäytössä olleita Philips Clean Air System HR 
4320 – ilmapuhdistimia hintaan 50 €/kpl. 

Yhdistyksen toimistolla on myynnissä PEF-mittareita ja Filtrete Aero –
ikkunasuodattimia. Toimistolta voi noutaa myös maksuttomia astma- ja 
allergiaoppaita sekä voide- ja pesuainenäytteitä. 
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TAPAHTUMAKALENTERI:  

SEURAA MYÖS KOTISIVUJA JA SEUTU-SANOMIEN YHDISTYSPALSTAA! 

SYYSKUU 

 Kuntosaliharjoittelu alkaa Heikanrinteen kuntosalilla maanantaisin klo 18-19. 

LOKAKUU  

 I love Me –messut 19.10. 

MARRASKUU 

 Tuoksuton päivä 1.11. 

 Ihoviikko 11.-17.11. 

 Syyskokous 13.11. 

 Ihonhoito –luento Leena Anttila 27.11. 

JOULUKUU 

 Vapaaehtoisten päivä. 

 Jouluarpajaiset 7.12. 

 

 

Kaikista seudun tapahtumista saatte tietoa netistä osoitteista                             

http://www.forssa.fi/tapahtumakalenteri/                                                        

http://www.forssa.fi/vapaa-aika- ja-matkailu/wahren-keskus/ 

http://www.bulevardi.fi/ 

  

http://www.wahren-keskus.fi/
http://www.bulevardi.fi/
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LIIKUNTAA 

Heikanrinteen kuntosalilla 

maanantaisin klo 18-19 

 

Yhdistyksemme tarjoaa  

jäsenilleen mahdollisuuden 

maksuttomaan ja ohjattuun harjoitteluun. 

 

Tule tutustumaan ja liikkumaan 

kuntosaliharjoittelun merkeissä 

Heikanrinteelle. 

(Saksankatu 34) 

 

Ohjaajana toimii yhdistyksemme 

liikuntavastaava Jarmo Turunen 

 

TERVETULOA! 
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Siedätyshoito 

Siedätyshoito on allergian syynmukaista hoitoa. Hoidon 
tarkoituksena on totuttaa ja siedättää elimistö allergiaa 
aiheuttavaan aineeseen. 

Siedätyshoitoa on saatavilla siitepöly-, eläin-, ja 
pölypunkkiallergianhoitoon. Siedätyshoitoa on saatavilla siitepöly-, eläin-, 
ja pölypunkkiallergianhoitoon. Siedätyshoitoa annetaan myös vakavaan 
pistiäisallergiaan (ampiainen, mehiläinen). 

Siedätyshoitomuotoja on tällä hetkellä pistos-, kielenalustabletti- ja 
kielenalusliuoshoito. Siedätystä annetaan pistoksina koivu-, heinä-, koira-, 
kissa- ja hevosallergian hoitoon. Kielen alle laitettavaa tablettihoitoa saa 
heinä- ja pölypunkkiallergiaan ja kielen alle annosteltavaa liuoshoitoa 
koivuallergiaan. Allergisen nuhan siedätyshoito kestää noin 3 vuotta. 

Siedätyshoitoarvioon voi hakeutua lääkärin lähetteellä 
perusterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta. Hoitoa saa myös useilla 
yksityisillä lääkäriasemilla. Siedätyshoitoarviossa päätetään yhdessä 
lääkärin kanssa sopivin hoitomuoto. Siitepölyallergian siedätyshoidot 
aloitetaan pääsääntöisesti syksyllä, joten arvioon kannattaa hakeutua 
hyvissä ajoin loppukesästä.  Eläin- ja pölypunkkisiedätyshoitoa voidaan 
aloittaa vuodenajasta riippumatta. Pistoshoito toteutetaan 
terveydenhuollon yksikössä. Pistokset annetaan olkavarteen ihon alle 
aluksi 1 - 2 viikon välein useimmiten 7 viikon ajan ja sen jälkeen noin 4 - 8 
viikon välien kolmen vuoden ajan. Kielen alle annosteltavan tabletin 
ensimmäinen annos otetaan terveydenhuollon yksikössä, sen jälkeen 
tabletti otetaan kotona päivittäin kolme vuotta. Kielenalusliuoshoito on 
uusi hoitomuoto Suomessa, joka vaatii vielä lääkärin kirjoittaman 
erityislupahakemuksen ja B-lausunnon. Esimerkiksi koivuallergian hoitoon 
tarkoitettu liuos tiputetaan kielen alle kausiluonteisesti viiden kuukauden 
ajan (tammi-toukokuu) kolmen peräkkäisen vuoden ajan. 
Kielenalusliuoshoito aloitetaan terveydenhuollon yksikössä, mutta 
jatketaan kotona lääkärin ohjeiden mukaan. 
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Siedätyshoidon teho on yksilöllinen, mutta se voi vaikuttaa jo 
ensimmäisenä hoitovuotena. Kolmen vuoden jälkeen osa saattaa tulla 
kokonaan oireettomiksi. Joillakin oireet palaavat vuosien varrella, mutta 
harvoin tarvitaan toista hoitojaksoa. 

 

 
 
 
(Lähde: allergia.fi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäsenpalveluna maksutonta allergia- ja astmaneuvontaa myös 

sähköpostitse. Kirjaudu palveluun allergia.fi -sivustolta,  

sivun alaosassa on linkki jäsenextra. 

Jäsennumero toimii käyttäjätunnuksena ja postinumero on salasana. Jäsenextra 

sivujen yläosassa on linkki ”Kysy asiantuntijalta” ja sieltä löytyy suora linkki 

sähköpostiin, mihin kysymyksen voi lähettää. Jäsenextrassa voi käydä lukemassa 

myös lehden sähköisesti, katsastaa aihepiiristä ilmaantuneet ajankohtaiset 

lehtijutut tai selvitellä tutkija Juha Jantusen kanssa vaikkapa siitepölyihin liittyviä 

kysymyksiä tai avata keskustelun samassa tilanteessa olevien jäsenten kanssa.   
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Kutomon Kauppakeskus 
p. (03) 435 5250, fax (03) 435 5241 

Palvelemme:  
ma-pe 8.30-19.00 

la 9.00-16.00 
kutomonapteekki.fi 
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    PRISMA-KESKUS (Tapulikuja 6) 
 

Palvelemme:  
ma-pe 9-20 

 la 9-18 
su 11-18 

www.forssanvanhaapteekki.fi 
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A L L E R G I A N E U V O N T A 
 

Forssan yhdistyksen allergianeuvojana toimii  
terveydenhoitaja Niina Aaltonen 

Päivystys torstaisin klo 19-20 numerossa 044 3311 224 
 

 

 

Maksullinen allergia- astma- ja ihoneuvontanumero 

 (0,87 €/min + pvm) 

P. 0600 14419 

Avoinna: ma, ti ja ke klo 9-13 sekä to klo 13-17 

Neuvonta palvelee myös sähköpostitse: 

allergianeuvoja@allergia.fi 

 

 

 

  

Muistathan ilmoittaa 
postiosoite- ja sähköpostiosoitemuutokset ja  

-lisäykset toimistolle tai sähköpostiin 
allergia.forssa@gmail.com. 

Yhteydenotot myös nettisivujen kautta 

www.forssan.allergia.fi 
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HALLITUS 2019 

 

Puheenjohtaja Tuula Tuura 

Varapuheenjohtaja  Marja Tuominen 

 Rahastonhoitaja Jukka Nikula 

Jäsen Sari Jokinen 

Jäsen Leena Anttila 

Jäsen Anneli Raiskio 

Jäsen Riitta Tammiranta 

 

Allergianeuvoja  

Niina Aaltonen 

 

Liikuntavastaava 

Jarmo Turunen 

 

Toiminnanjohtaja 

Mikko Sormunen 

   

 

                            Kannen kuva Mikko Sormunen 


