Kevätpääsky
LOUNAIS-SUOMEN ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 1/2022

Yhdistyksen 50 -vuotisjuhlavuosi 2022

Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry
Toimisto: Aurakatu 22 A 1, 20100 TURKU
Avoinna: maanantai, tiistai ja torstai klo 11–16
040 541 3310, info@allergiaturku.com
www.lounais-suomi.allergia.fi
www.facebook.com/lounaissuomenallergia
Toiminnanjohtaja Tarja Kivelä 040 744 6414
toiminnanjohtaja@allergiaturku.com

Yhdistyksen toimialue
Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali,
Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Taivassalo, Tarvasjoki,
Turku, Uusikaupunki, ja Vehmaa.

HALLITUS 2022
Puheenjohtaja Seppo Pekkala
		
Jäsenet:
Varajäsenet:
Katja Jäntti
Arja Harju
Johanna Koskinen
Pirjo-Leena Laaksonen
Pirjo-Riitta Liuksila
Marjukka Sillanpää
Ritva Palmuharju
Margit Roininen
Liisa Pohjola
Pirjo Gyllenberg
Auli Rantio-Lehtimäki Timo Wester
Taina Suominen
Eija Hoppendorff
Erkka Valovirta
Anneli Jokinen
Arja Viinanen
Tuula Koponen
Mirva Vuorimaa
Katri Ahlman
		

Ravitsemusneuvonta
Ravitsemusasiantuntijan vastaanotto ajanvarauksella
yhdistyksen toimistolla (myös ilta-aikoja).
Hinnat: jäsenille 30€, ei jäsenille 80€ per tunti

Liikunta
Liikuntavastaavana ja hierojana toimii fysioterapeutti
Hanna Pihlajamaa. Yhteydenotot puh. 050 326 3379,
www.fysioterapeuttihanna.com,
hanna@fysioterapeuttihanna.com

Vastaanotamme lahjoituksia
ja testamentteja
Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja. Varat suunnataan allergiaa
ja astmaa sairastavien hyväksi lahjoittajan toivomukset
huomioiden. Ota yhteyttä puh. 040 541 3310.

Allergia- ja astmaneuvonta
Ma, ti ja to klo 12–14 puh. 040 744 6414
Soittaminen maksaa normaalin puhelinmaksun verran.
Yhteydenotot muina aikoina sähköpostitse:
toiminnanjohtaja@allergiaturku.com.
Vastaamme sähköposteihin muutaman päivän sisällä.

Luento- ja koulutuspalvelut
Luento- ja koulutuspalvelua tilattavissa puh. 040 541 3310
tai info@allergiaturku.com.

Kansikuva: Tuula Koponen. Yhdistyksen kanoottiretki
Aurajoella
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KEVÄTPÄÄSKY on Lounais-Suomen Allergia- ja
Astmayhdistys ry:n jäsentiedote.
Painosmäärä: 1000 kpl.
Taitto ja paino: Offset House Oy
Seuraava jäsentiedote, Syyspääsky
ilmestyy viikolla 34-35/2022
Ilmoitusvaraukset viimeistään 13.6.2022 mennessä
Aineiston jättö viimeistään 13.6.2022 mennessä.
Lämmin kiitos jäsentiedotteemme ilmoittajille!

Puheenjohtajan palsta
Kiitokset vuoden 2021 toiminnasta yhdistyksemme jäsenille, yhteistyökumppaneille ja tukijoille. Vuosi ei ollut helppo, mutta poikkeavien olosuhteiden toimintatavat ovat alkaneet vakiintua ja toimintaa on pystytty toteuttamaan terveysturvallisesti. Näin myös jatketaan.
Allergia-, Iho- ja Astmaliitolle vuosi on ollut vaativa julkisen avustuksen käyttöön
liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Liitolla on nyt mielestäni hyvä hallitus ja liiton toimintatapoja on muutettu saadun palautteen mukaisesti. Jäsenyhdistysten toimintaan liiton tilanne ei ole vaikuttanut. Veikkausvoittovarojen jaon muuttuminen vuonna 2023 voi muuttaa
merkittävästi terveys- ja sosiaalialojen järjestöjen rahoituspohjaa. Tulevinakin vuosina kolmannen sektorin eli kansalaisjärjestöjen apua tarvitaan terveys- ja sosiaalipalveluissa, rahoitustavasta riippumatta.
Valistuneet lounaissuomalaiset henkilöt perustivat 22.9.1972 Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistyksen jakamaan tietoa allergisista sairauksista, niiden ehkäisystä ja niiden kanssa elämisestä. Tiedon
jako on edelleen yhdistyksen päätehtävä. Yhdistys juhlistaa 50-vuotista taivaltaan pääosin perustyötään
tehden, mutta myös pienimuotoista juhlaakin on luvassa. Tutustu keskiaukeamalla juhlavuoden ohjelmatarjontaan ja lähde mukaan!
Hyvää yhteistä toiminnan ja juhlan vuotta 2022 kaikille.
Seppo Pekkala

Toiminnanjohtajan terveiset
Yhdistyksemme ydintoiminta on allergiaan ja astmaan liittyvän asiantuntija - ja
arkitiedon, taidon ja tuen antamista. Kansallisen allergiaohjelman perussanoma,
”Tue terveyttä älä allergiaa”, pätee ohjenuorana edelleenkin. Vuonna 2021
olemme pystyneet järjestämään syyskaudella tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin
jäsenemme ovat voineet terveysturvallisesti osallistua.
Anafylaksia -tietoilta, teatterimatkat ja lasten ulkoilutapahtuma keräsivät paljon
osallistujia eri ikäryhmistä ja erilaisista asioista kiinnostuneita. Puhelinneuvonnan
ja toimistolla annetun henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi olemme käyneet päiväkodeissa kertomassa
miten toimitaan anafylaksiatilanteessa. Yhteistyö toisten järjestöjen kanssa sujui mallikkaasti ja auttoi
kaikkia osapuolia tavoittamaan jäsenistöään.
Turhautumista on toki koettu meilläkin, kun tilaisuuksia on peruttu ja siirretty, mutta olemme iloisia ja
tyytyväisiä kaikkeen siihen, mitä olemme voineet toteuttaa. Pienistäkin onnistumisista tulee hyvä mieli,
kun yleisö on ottanut meidät omakseen pitkän, ainoastaan etäyhteyksiin perustuneen kauden jälkeen.
Kiitän yhdistyksen aktiivijäseniä ja toimikuntia avusta tilaisuuksien onnistumisessa. Suurin kiitos järjestäjille
tulee siitä, kun näkee ja kuulee iloisia, aktiivisia ja innostuneita kuulijoita ja osallistujia eri tapahtumissa.
Tontturastien punaposkisten osallistujien ihanat piirustukset ja kirjeet ilahduttavat arkea.
Suuri haaste on edelleen se, että saamme varat riittämään perustoimintaan. Pieni Ele- lipaskerääjät ovat
yhdistykselle todella tärkeä voimavara. Tauluhuutokaupalla ja arpajaisilla saimme kerättyä eri avustusten
lisäksi hieman lisävaroja yhdistykselle. Pääsky-lehden kannatusilmoitukset ja mainokset ovat tukeneet
toimintaamme. Lämmin kiitos kaikille tukijoille.
Tarja Kivelä

Seuraa meitä Facebookissa:
www.facebook.com/lounaissuomenallergia
3

Haluatko sähköpostiisi tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista?
Ilmoita sähköpostiosoitteesi: info@allergiaturku.com.
Muistathan myös päivittää osoitetietosi niiden muuttuessa.
Ilmoittautuminen tapahtumiin: puh. 040 541 3310, info@allergiaturku.com
tai yhdistyksen sivuilla www.allergiaturku.com/tapahtumat.

Yhdistyksen pankkiyhteys: Osuuspankki FI12 5711 6120 0407 83. Huom! tapahtumakohtaiset viitenumerot.

Valtakunnallinen allergianeuvonta:
Ma 14-18, To 8-12 puh. 040 1632040 allergianeuvoja@allergia.fi
Neuvontaa myös sähköpostitse jäsenille: Kirjaudu palveluun: www.allergia.fi/jäsenextra (sivun yläosassa). Jäsennumero toimii käyttäjätunnuksena ja postinumero salasanana. Sähköpostilinkki löytyy kohdasta – Kysy asiantuntijalta.

Iho- ja kosmetiikkaneuvonta
puh. 010 279 0991 ma-to 10-15, kosmetiikka@allergiahelsinki.fi
Maksuttomasta iho- ja kosmetiikkaneuvonnasta voit kysyä kosmetiikka-allergioista ja ihonhoitoon liittyvistä asioista.
Helsingin Allergia- ja Astmayhdistyksen iho- ja kosmetiikkaneuvonta palvelee valtakunnallisesti. Kysymyksiin vastaa
farmaseutti, kosmetologi Merike Laine. Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ylläpitää myös kosmetiikan allergiaportaalia. Portaalista voit etsiä tietoja itsellesi sopivista kosmetiikkatuotteista.
Palvelu auttaa kaikkia valitsemaan itselleen sopivia kosmetiikka- ja hygieniatuotteita: kosmetiikka-allergiset voivat
tilata tuotelistauksia allergioittensa suhteen sopivista kosmetiikka- ja hygieniatuotteista, ja sen lisäksi portaalissa on
huomioitu myös tuoksuyliherkät ja heille löytyy oma erillinen tuoksuttomien tuotteiden listaus.
Lisää tietoa antaa: Merike Laine, kosmetiikka@allergiahelsinki.fi,
Asiantuntija, iho ja kosmetiikka, Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry

Ruoka-allergianeuvonta
Liiton allergianeuvonnan lisäksi voit kysyä ruoka-allergioista myös Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksestä.
Yhdistys neuvoo ruoka-asioissa valtakunnallisesti. Ruoka-allergianeuvonta avoinna ma -to klo 10-14, dieettikokki,
restonomi (AMK) Tuula Jokinen puh. 045 235 2861. Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ylläpitää myös Erimenupalvelua, josta erityisruokavaliota noudattavat voivat hakea helposti omaan ruokavalioon sopivia ruokaohjeita.

Siitepöly- ja ympäristöneuvonta instituutti@allergia.fi
Siitepölyihin ja muuhun luontoon, elinympäristöömme ja allergiaterveyteen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä
Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin asiantuntijoiden puoleen.  
Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvonta
puh. 020 757 5181. Soittajia palvellaan ma - to klo 9-15. Numeroon vastaavat sisäilma- ja korjausneuvonnan
ammattilaiset (rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijat). Palvelu on maksutonta.
Soittaminen maksaa normaalin puhelinmaksun verran.

Vertaistoiminta
Toiminnasta kiinnostuneet tai vertaistukea tarvitsevat voivat olla yhteydessä
vertaistoimijoihimme tai yhdistyksen toimistolle.
Turku:
Johanna Louhesto: johanna.louhesto@gmail.com
Arja Harju: puh 0400 691 999 tai arja.harju933@gmail.com
Maiju Hautamäki: maiju.j.hautamaki@gmail.com anafylaktisten lasten vanhemmat
Anu Rantanen anurantanen82@outlook.com, vertaisryhmän vetäjä allergisille, astmaatikoille ja ihosairaille.
Uusikaupunki: Sanna Anttila: puh. 050 595 5777 tai sanna.k.anttila@gmail.com, lapset

LIITY JÄSENEKSI! osoitteessa www.lounais-suomi.allergia.fi – Saat etuja!
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LIIKUNTAA YHTEISTYÖSSÄ HENGITYSYHDISTYKSEN KANSSA
Lisätietoa:
https://www.hengitysyhdistys.fi/
turunseutu/toiminta/liikuntaryhmat-0

KUNTOUTUSTA
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto järjestää kursseja allergiaa,
astmaa ja ihon sairauksia sairastaville ja heidän
läheisilleen.
Kurssien ohjelmassa on tietopainotteisia luentoja
sekä erilaista ryhmämuotoista toimintaa, kuten
keskustelu-, rentoutus- ja liikuntaryhmiä. Kursseilla
voi jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea, virkistyä
ja saada voimavaroja arkipäivän elämään. Kurssien
ohjelma vaihtelee vuosittain ja sitä muokataan hakijoiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.
Lisätietoja: allergia.fi/kurssit
kuntoutussuunnittelija marjo.tahtinen@allergia.fi,
041 530 4055

VERKKOKURSSIT 2022
Kutina ............................................ 11.1. - 7.2.2022
Atooppinen ihottuma ....................8.2. - 7.3.2022
Anafylaksia .......................................8.3. - 4.4.2022
Iho ja aurinko ...................................5. - 25.4.2022
Pihisee ja puhisee ............................3. - 30.5.2022
Palovammat ............................... 23.8. - 19.9.2022
Astmaatikon painonhallinta ... 30.8. - 24.10.2022
Voimavaroja alopeetikoille .... 20.9. - 17.10.2022
Iho ja kosmetiikka .................. 25.10. - 14.11.2022

Hierontahinnasto allergiayhdistyksen jäsenille:
30 min ..... 40€
45 min ..... 45€
60 min ..... 50€

75 min ..... 55€
90 min ..... 60€
Kalevalainen jäsenkorjaus.. 75€

• Vastaanotto: Bastioninkatu 4, Skanssi • p. 050 326 3379
• hanna@fysioterapeuttihanna.com • www.fysioterapeuttihanna.fi
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Ohjelma kevät 2022
Ilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiin puh. 040 541 3310 tai info@allergiaturku.com
tai yhdistyksen sivuilla www.allergiaturku.com/toiminta.
Teatteriliput maksetaan viimeistään kuukautta ennen näytöstä yhdistyksen tilille FI12 5711 6120 0407 83.
Teatterimatkat maksetaan heti varauksen yhteydessä. Käytä yhdistyksen Tapahtumat-sivuilta löytyvää viitenumeroa maksaessasi! Turun tapahtumien liput noudetaan yhdistyksen toimistolta. Muilla paikkakunnilla oleviin
tapahtumiin liput jaetaan linja-autossa.

KOU LU TUK S E T, LUEN N OT J A TA PAHTUM AT
H el m ikuu

M a a liskuu

FasciaMethod- jumppa Facebook-livenä
ti 1.2.2022 klo 11-11.30
Fysioterapeutti Hanna Pihlajamaa pitää yhdistyksemme
fb-sivuilla 30 minuutin FasciaMethod – liikuntamuodon
esittelyn/jumpan.
Voitte myöhemmin osallistua jumppaan myös tallenteen
kautta.

Herkän ihon kosmetiikka
to 24.3.2022 klo 18-20 yhdistyksen toimistolla
Yliopiston Apteekin kosmetologi Iida Tuominen pitää
luennon aiheista:
-Miten tunnistan herkän ihon?
-Miten herkkää ihoa hoidetaan?
-Mitä tulee välttää, kun on herkkä iho?
-Herkän ihon meikit ja meikkivinkit
Tilaisuus on ilmainen oman ja Hengitysyhdistyksen jäsenille, muille hinta 7€. Tilaisuudessa jaetaan tuotenäytteitä
ja siihen sisältyy kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset 040 541 3310
tai info@allergiaturku.com

112-päivä
la 12.2.2022 klo 10-14
Teemana on ”Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä”
Adrenaliini-injektorin esittely - sairaanhoitaja Tarja Kivelä
Arpajaiset. Ulkotapahtuma, keskustan kävelykatuosuuksilla (Kristiinan-/Yliopistonkatu).
FasciaMethod – kurssi
la 19.2.-12.3.2022 klo 11-12 (4 kertaa).
FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien
kehittämä kehonhuoltomenetelmä. Siinä yhdistyvät
koko kehon liikkuvuusharjoittelu, hengitysharjoitukset,
täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallintaharjoittelu
ja faskiakäsittely pallolla. Näkökulma on kuntouttava
sisältäen harjoitteita yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Kokonaisuudessaan FasciaMethod on lempeää
harjoittelua, joka soveltuu kaikille
Kurssinvetäjänä Hanna Pihlajamaa
Turun Seudun Hengitysyhdistyksen tiloissa osoitteessa
Bastioninkatu 4, Turku. Hinta 30€.
Kertamaksu 8€ omille ja Hengitysyhdistyksen jäsenille,
muille 40€ / 10€.
Maksu etukäteen yhdistyksen tilille FI12 5711 6120
0407 83 maksuviitteellä 38069.
Ilmoittautumiset viimeistään 14.2. puh. 040 541 3310
tai info@allergiaturku.com.
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H uhtikuu
Aurinkoilta
ti 12.4.2022 klo18-20 yhdistyksen toimistolla
Sairaanhoitaja Tuulikki Niskanen kertoo auringon hyödyistä ja haitoista.
Tilaisuus on ilmainen oman ja Hengitysyhdistyksen
jäsenille, muille hinta 7€. Ilmoittautumiset 040 541 3310
tai info@allergiaturku.com
Opastettu linturetki Raisionlahden
lintutornille
to 21.4.2022 klo 18-20
Kokoontuminen tornin luona. Kiikareille on käyttöä.
Omat eväät harkinnan mukaan.
Lisätietoja Seppo Pekkala puh. 045 113 0047.

TO U K O K U U

J O U LU K U U

Siedätyshoito-tietoilta to 5.5.2022 klo 18-20
yhdistyksen toimistolla
Sairaanhoitaja Mirva Vuorimaa kertoo siedätyshoidosta.
Tilaisuus on ilmainen omille ja Hengitysyhdistyksen
jäsenille, muille hinta 7€.
Ilmoittautumiset 040 541 3310 tai
info@allergiaturku.com. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Avoimien ovien päivä
to 1.12.2022
Tilaisuudessa glögi-tarjoilu. Jäsenet ystävineen tervetulleita. Ilmoittautumisista yms. ilmoitetaan Syyspääskyssä.

Kesällä ohjattua SUP-lautailua
Ajankohta ja paikka tarkentuvat myöhemmin

SYYSKUU
Luontoliikuntatapahtuma Kaarinan
Vaarniemessä to 22.9.2022 klo17.30-20.00
Opastettu luontopolku: opas Turun Latu (Erkki Tuominen)
Ohjattu polkujuoksu: polkujuoksuohjaaja Tanja Heliä
Porrastelu: fysioterapeutti Hanna Pihlajamaa
Lasten piirustustapahtuma luontoaiheella ja arpajaiset
Kahvitarjoilu ja makkaran myyntiä, sekä pieni lahja osallistujille.

Covid-19:
Koronarajoitusten suhteen toimimme AVI:n,
hallituksen ja THL:n antamien ohjeistusten ja
suositusten mukaisesti. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys ja turvallisuus ovat meille
ensiarvoisen tärkeät ja tästä syystä pidätämme
oikeuden ohjelmamuutoksiin.
Suosittelemme maskin käyttöä yhdistyksen
kokouksissa ja tapaamisissa ja toivomme aikuisten
tulevan tapaamisiimme rokotettuina.

LO K A K U U
Vuosijuhla
la 1.10.2022 klo 14 Kupittaan Paviljonki
Omakustanteinen ruokailu.
Koulutustilaisuus terveydenhuollon
ammattilaisille to 27.10.2022 klo 12-15
Yhdessä TYKS:n kanssa (Risto Lahesmaa sali)
klo 12.00 Tervetulotoivotus: Lounais-Suomen
Allergia- ja Astmayhdistys ry
klo 12.05 Ihonhoitoon liittyviä huomioita: sairaanhoitaja Marjukka Sillanpää
klo 12.40 Ravitsemusterapeutti Jaana Heikkilä
klo 13.00 Kahvi ja tuote-esittely GSK
klo 13.40 Ruokavalion vaikutus atooppiseen
ekseemaan ja ruoka-allergian kehittymiseen pikkulapsi-iässä: el Marja Mäkelä
klo 14.20 Lääkäriluento: Biologiset lääkkeet:
el, dosentti Varpu Elenius
klo 15.00 Tilaisuus päättyy

Pakkanen
ei häiritse!
JONASET
Hengitysilmanlämmitin
suojaa kylmän sään
haitoilta ja tekee
ulkona liikkumisen
vaivattomaksi.
Kylmä ilma
muuttuu helpoksi
hengittää ja
ulkoilusta voi
nauttia myös Valmistaja:
www.jonas.fi
pakkasella.
Soveltuu erityisen hyvin astmaatikoille sekä
keuhko- ja sydänpotilaille
Tuotteella

-sertifikaatti

Nyt yhdistyksellä
myynnissä!
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Mistä tukea arjen haasteisiin?
Sairastaminen voi vaikuttaa monin eri tavoin arjen toimintoihin. Jos vaikutukset ovat pitkäaikaisia, arkea voidaan tukea
sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvilla etuuksilla ja palveluilla.
Sairastaminen heikentää aina toimintakykyä, oli sitten kyse
fyysisestä, henkisestä tai sosiaalisesta toimintakyvystä. Lisäksi
sairastaminen lisää taloudellista taakkaa.
Kaikki sairastamisen vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset auttavat selvittämään,
mitä tukia ja palveluita kannattaa omassa tilanteessa lähteä
hakemaan.
Kuka tekee arvion tukien ja palveluiden tarpeesta? Periaatteessa jokainen ammattilainen voi omalla osaamisellaan
tehdä tarvearviointia, mutta käytännössä lääkäri ja sosiaalityöntekijä ovat keskeisiä henkilöitä tarvearvioinnissa. Milloin tarvearviointi pitäisi tehdä? Hyvä lähtökohta tukien
ja palveluiden tarvearviointiin on, jos hoidon seuranta on
erikoissairaanhoidossa. Jokaiselle poliklinikalle on nimetty
sosiaalityöntekijä, jonka puoleen voi kääntyä ilman lähetettä.
Toinen syy lähteä selvittämään tukien ja palveluiden hakemista on, jos sairaus vaikuttaa päivittäin tai säännöllisesti
arjen eri toimintoihin.

Maksukatot
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävien kustannustaakkaa helpotetaan kolmella maksukatolla. Maksukaton
täyttyessä asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa, palvelut ja
reseptilääkkeet ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
Lääkekatto eli lääkkeiden vuosiomavastuu on vuonna 2022
592,16 euroa. Alkuvuosi saattaa aiheuttaa haasteita paljon
tai kalliita lääkkeitä käyttäville. Järjestöt ovat ehdottaneet,
että omavastuuta kerrytettäisiin tasaisesti koko vuoden ajan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto
on 692 euroa. Vuoden 2022 alusta lähtien maksukattoon
liitetään myös suun terveydenhuollon asiakasmaksut.
Julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon suuntautuvien
matkojen kustannusten maksukatto on 300 euroa. On hyvä
muistaa, että myös yhdensuuntaisen matkan omavastuun
(25 euroa) alle jäävät matkakustannukset kerryttävät matkakattoa.

Vammaistuet
Kelan vastuulla olevien vammaistukien tarkoituksena on
helpottaa pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen henkilön jokapäiväistä elämää. Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen
vammaistuki sekä eläkettä saavan hoitotuki muodostavat
tukikokonaisuuden vauvasta vaariin.
Lasten vammaistukea haettaessa arvioidaan vanhemmille
aiheutunutta ylimääräistä rasitusta ja sidonnaisuutta, kun
taas työikäisten aikuisten kohdalla arvioidaan sairaudesta tai
vammasta aiheutunutta haittaa tai niiden aiheuttamaa avun
tai ohjauksen tarvetta. Eläkeläisten kohdalla arviointi kohdistuu toimintakyvyn heikentymiseen ja avun tai ohjauksen
tarpeeseen.
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Tukia ja palveluita ei pääsääntöisesti haeta diagnoosikohtaisesti. Jos allergian, ihosairauden tai astman lisäksi on muita
toimintakykyä heikentäviä pitkäaikaisia sairauksia, tarvearviointi tehdään kokonaistilanteesta. Vammaistukien kohdalla
Kela tekee arvion, mitkä sairaudet voidaan ottaa huomioon
päätöksessä. Myös lääkärinlausunnossa on tärkeää ottaa
kantaa kaikkiin toimintakykyä heikentäviin pitkäaikaisiin sairauksiin.
Oman hakemuksen tekemiseen on hyvä pyytää apua esimerkiksi sosiaalityöntekijältä, erityisesti jos hakee tukea
ensimmäistä kertaa. Vammaistuki-hakemukseen kirjataan
kaikki ne arjen tilanteet, joissa sairaus tai vamma vaikuttavat. Omaa tilannetta ikään kuin verrataan vastaavan ikäiseen
henkilöön, jolla ei ole mitään sairauksia ja vammoja. Hakemukseen kuvataan kaikki se, mitä joutuu tekemään toisin
sairauden vuoksi.

Toimeentulotuki
Perustoimeentulotuen myöntämisestä vastaa Kela. Toimeentulotuki on viimesijainen tuen muoto. Sairastaminen
saattaa aiheuttaa taloudellisia haasteita. Välttämättömät julkisen terveydenhuollon menot otetaan huomioon perustoimeentulotukea myönnettäessä. Näitä ovat esimerkiksi
asiakasmaksut ja reseptilääkkeiden omavastuuosuudet.
Terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdalla on kuitenkin
ensisijaisesti arvioitava maksujen kohtuullistamista tai poistamista, jos niiden maksamisessa on ongelmia.

Sosiaaliturvajärjestelmä uudistumassa
Sote-uudistuksen valmistelu on käynnissä. Uudistuksella
tavoitellaan laajempia harteita palveluiden järjestämiselle
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon parempaa yhteistyötä. 21
hyvinvointialuetta aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa.
Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät sote-uudistuksessa hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin vastuulle.
Sen sijaan Kelan rooli tulee toistaiseksi säilymään samana
kuin nyt. Samanaikaisesti on käynnissä sosiaaliturvajärjestelmän uudistus. Suomen monimuotoista sosiaaliturvamallia
halutaan selkeyttää ja tehdä siitä toimivampi. Pitkäaikaissairauden tai vammaisuuden perusteella myönnettäviä tukia ja
palveluita täytyy tällä hetkellä osata hakea niin Kelalta kuin
kunnilta. Uudistuksen toivotaan edistävän tukien ja palveluiden oikea-aikaista ja tarpeenmukaista kohdentumista.
Risto Heikkinen, erityisasiantuntija
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
Allergia-, iho- ja astmaliitto järjestää alueellisia vaikuttamistilaisuuksia vuoden 2022 aikana. Ensimmäinen pidetään 3.2.
klo 17–19 Turussa. Tilaisuudessa keskustellaan sote-uudistukseen liittyvistä haasteista sekä järjestöjen ja yhdistysten
roolista siinä. Paikalla on sote-uudistuksessa mukana olevia
järjestöjen ja viranomaisten edustajia. Paikka ja ohjelma tarkentuu myöhemmin.

UUTU

US!

Kotimainen Ceraderm Betaglucan –
pintavaurioituneen ihon pelastaja!
Ihottuma, hiertymä, haavauma tai ruhje - kauran
beetaglukaania sisältävä Ceraderm Betaglucan
suojaa ja hoitaa pintavaurioitunutta ihoa ja lievittää
ihoärsytystä sekä kutinaa.

VALMISTETTU
SUOMESSA

0537

30g ja 150g

APTEEKISTA
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JUHLAVUODEN
112-päivä
la 12.2.2022 klo 10-14

Amadeus
la 19.2.2022 klo 14
Turun Kaupunginteatteri

Mannerheim ja
saksalainen suudelma
la 5.3. klo 18 Porin Teatteri
Herkän ihon kosmetiikka
-jäsentapahtuma
to 24.3.2022 klo 18-20
yhdistyksen toimistolla

Opastettu linturetki
Raisionlahden lintutornille
to 21.4.2022 klo 18-20

Amadeus
la 7.5.2022 klo 14 Turun
Kaupunginteatteri

Retki Raaseporiin
la 14.5.2022
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OHJELMA
Ilmajoen Musiikkijuhlat /
Hiljaiset perivät maan ooppera Lapuanliikkeestä
la 11.6.2022 klo 13.00

Vuosijuhla
la 1.10.2022 klo 14
Kupittaan Paviljonki

Luontoliikuntatapahtuma
Kaarinan Vaarniemessä
to 22.9.2022 klo17.30-20.00

Koulutustilaisuus
terveydenhuoltoalan ammattilaisille
to 27.10.2022 klo 12-15
yhdessä TYKS:n kanssa
Risto Lahesmaa sali

Avoimien ovien päivä
toimistolla
to 1.12.2022

Onnittelut 50-vuotiaalle
yhdistykselle
Pekka Kivelä

ONNEA OMA YHDISTYS!

Kiitos monista yhteisistä vuosista.
Tuula K.
11

KU LT T UUR I A 2 022

Helmikuu
Amadeus
La 19.2.2022 klo 14 Turun Kaupunginteatteri
Liput: peruslippu 47€, eläkeläinen 44€, lapsi, opiskelija, työtön 25€
Maksuviite: 2202194
Amadeus on yksi esitetyimmistä nykyajan klassikkonäytelmistä. Parrasvaloissa sen pitävät herkullinen valta-asetelma ja henkilöhahmojen tunnistettava
kamppailu toistensa – mutta etenkin itsensä kanssa. Kukapa ei olisi janonnut
arvostusta, vertaillut itseään muihin tai tuntenut sisällään kateuden syövyttävää voimaa.
Amadeus on Peter Shafferin fiktiivinen tarina historiallisten henkilöiden koko 1780-luvun ajan jatkuneesta kilvoittelusta ja kuumeisesta halusta luoda toinen toistaan ikiaikaisempia sävellyksiä. Suuren taiteilijaelämäkerran kuningasrooleissa Salierina katkeroituu Santtu Karvonen ja Mozartina lapsekasta elämäniloa pursuaa Miro Lopperi.

Maaliskuu

Mannerheim ja saksalainen suudelma
La 5.3. klo 18 Porin Teatteri
Lähtö Turusta linja-autoaseman tilausajolaiturilta 10 klo 15.20
Esitys alkaa klo 18.00, sen jälkeen paluu Turkuun.
Matkan hintaan, 65 €, sisältyy bussimatka, teatterilippu ja pullakahvit
menomatkalla.
Ilmoittautumiset: puh. 040 541 3310 tai info@allergiaturku.com
Maksuviite: 22 03054
Mannerheim ja saksalainen suudelma on Juha Vakkurin kirjoittama ja Christian Lindroosin sovittama ja ohjaama
historiallinen kertomus Suomen todellisista vaaran vuosista. Mannerheimin päämääränä oli pitää Suomi erillissodassa ja torjua Saksan hanakasti tarjoama apu niin 1918 kuin vuodesta 1941 eteenpäin, jotta maa pysyisi itsenäisenä
ja riippumattomana avunantajan omista valtapyyteistä. Molemmilla kerroilla saksalaisesta suudelmasta uhkasi tulla
kuolonsuudelma.
Carl Gustaf Emil Mannerheim oli suomalainen aatelismies, sotilas ja sitoutumaton poliitikko. Hän oli itsenäisen Suomen
toinen valtionhoitaja, kuudes presidentti ja Suomen marsalkka. Intensiivinen, historiallinen näytelmä piirtää kokovartalokuvan Suomen ensimmäisestä suurmiehestä, joka pelasti maamme kahdesti, ellei kolmesti. Mannerheimin tärkein
prioriteetti olikin pitää suomalaiset hengissä: Maahan on saatava ruoka-apua. Suomen itsenäisyys on tunnustettava.

Kaksi Paavia
La 26.3.2022 klo 13.30 Turun Kaupunginteatteri
Liput: peruslippu 43€, eläkeläinen 39€, opiskelija/työtön 24€.
Maksuviite: 2203261
Keskustelu, joka muutti maailmaa
Tositapahtumiin perustuva Kaksi paavia -draama vie Vatikaanin valtapelin ytimeen, keskelle katolisen kirkon
skandaalinkäryistä murrosvaihetta. Tuore näytelmä kuvaa kiehtovasti vallanjaosta käytyä verbaalista kaksintaistelua paavi Benedictus XVI:n (Joseph Ratzinger, paavina 2005–2013) ja kardinaali Begoglion (Jorge Bergoglio,
paavi Franciscus 2013–) välillä. Keskustelu ratkaisee katolisen kirkon suunnan: pitääkö se kiinni perinteistä vai
avautuuko maailman muutokselle.
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Huhtikuu
Steven Isserlis
Pe 1.4.2022 klo 19 Turun konserttitalo
Liput: peruslippu 35€, eläkeläinen 30€, opiskelija/työtön 20€.
Maksuviite: 2204011
Olli Mustonen, kapellimestari
Steven Isserlis, sello
Turun filharmoninen orkesteri
Jean Sibelius: Tapiola                                                         
William Walton: Sellokonsertto
Bohuslav Martinu: Sinfonia nro 2
Steven Isserlis on sellon supertähti ja alansa ehdottomia huippuja.
Hän konsertoi maailman johtavien orkestereiden ja kapellimestareiden kanssa ja hurmaa aina uusia yleisöjä.

Pääsiäiskonsertti
Pe 15.4.2022 klo 18 Turun Tuomiokirkko
Liput: peruslippu 27,50€, eläkeläinen 22,50€, opiskelija/työtön 10,50€.
Maksuviite: 2204150
Tõnu Kaljuste, kapellimestari
Joska Lehtinen, tenori
Arttu Kataja, baritoni
Chorus Cathedralis Aboensis
Turun konservatorion kamarikuoro, valmentaja Timo Lehtovaara
Turun filharmoninen orkesteri
Arvo Pärt: Trisagion
Giacomo Puccini: Messa di Gloria
Puccinin viisiosainen messu sekä Pärtin Trisagion johdattelevat pitkäperjantain ja alkavan pääsiäisviikonlopun
tunnelmaan. Virolainen kapellimestarilegenda Tõnu Kaljuste on johtanut TFO:ta edellisen kerran 2004 ja
tekee nyt odotetun paluun.

Toukokuu
Amadeus
La 7.5.2022 klo 14 Turun Kaupunginteatteri
Liput: peruslippu 47€, eläkeläinen 44€, lapsi, opiskelija, työtön 25€ Maksuviite: 2205078

Retki Raaseporiin
La 14.5. Yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautumisohjeet maaliskuussa yhdistyksen kotisivuilla ja Fb:ssa
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Kesäkuu

Kahden vuoden odotuksen jälkeen, 50 -vuotisjuhliemme kunniaksi
La 11.6.2022 klo 13.00

Ilmajoen Musiikkijuhlat / Hiljaiset perivät maan - ooppera Lapuanliikkeestä
Lähtö Turusta linja-autoaseman tilausajolaiturilta 10 klo 07.30.
Esitys alkaa klo 13.00, näytöksen jälkeen ruokailu ja paluu Turkuun.
Matkan hinta 140€ + ruoka 28€. Maksuviite: 1 36204.
Ilmoittautumiset: puh. 040 541 3310, info@allergiaturku.com
Tämä suurteos on Ilmajoen Musiikkijuhlien 13. tilausteos, joka saa nyt lopultakin kantaesityksensä kesällä
2022. Oopperan on säveltänyt lukuisista näyttämöteoksistaan tunnettu Jukka Linkola ja libreton on
kirjoittanut Tuomas Parkkinen, joka myös ohjaa teoksen. Parkkinen on aiemmin ohjannut Ilmajoen
Musiikkijuhlien menestysoopperat Taipaleenjoki ja Mannerheim, joita molempia esitettiin kolmena kesänä suuren suosionsa vuoksi.
Monipuolisena musiikin ammattilaisena tunnettu säveltäjä, taiteilijaprofessori Jukka Linkola on vuosien
varrella säveltänyt niin orkesteriteoksia, konserttoja ja oopperoita kuin musikaaleja ja jazzmusiikkia.
Hiljaiset perivät maan on Linkolan kahdestoista oopperateos.
Kesällä 2022 Kyrönjoen rannalla nähdään niin muilutuksia, työväen iltamia, koskettavia kohtaamisia kuin
talonpoikaismarssin mittasuhteet saavuttavia joukkokohtauksia. Päärooleissa baritoni Ville Rusanen,
sopraano Saara Kiiveri ja näyttelijä Taneli Mäkelä.
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Alkuperäinen ja alansa tunnetuin

Mini-Wright PEF-mittari
Helppokäyttöinen ja luotettava – aikuisten ja lasten käyttöön

EU Scale
EN 13826

Helposti mukana kuljetettava A2A Spacer -tilanjatke
tehostaa ja helpottaa inhalaatioaerosolien annostelua.

Myynti: apteekit sekä allergia- ja astmayhdistykset
Panostamme hoitotuloksia parantaviin ratkaisuihin

Markkinointi OneMed Oy

Olemme enemmän kuin vain toimittaja – kumppaninamme terveydenhoidon
toimijat voivat tuottaa laadukkaampaa hoitoa potilaille alhaisemmin hoitokuluin.
Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.
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TUTKITUSTI PUHTAAMPAA SISÄILMAA

Tilaa osoitteesta www.ilmanhaltija.fi

Hengitä paremmin
– voi paremmin
WellO2 – Maailman
monipuolisin
hengitysharjoituslaite
Koodilla ALTUR2022
–18 %.

Hinta 195,98 € (norm. 239 €).
Voimassa toistaiseksi.

–18 %

Tilaa osoitteesta wello2.fi tai soittamalla
asiakaspalveluumme 010 5837 966 (8,4 snt/min).
Palvelemme arkisin klo 9-17.
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JÄSENEDUT
Asiantunteva Allergia, Iho ja Astma -lehti neljä kertaa vuodessa. Lehden voi lukea myös sähköisesti osoitteessa www.allergia.fi/jäsenextra. Käyttäjätunnuksena on jäsennumero ja salasanana postinumero.
Muut liiton valtakunnalliset jäsenedut löytyvät os. www.allergia.fi/jasenyys/valtakunnalliset-jasenedut

PA I K A L L I S E T J Ä S E N E D U T
K A U N E U D E N H O I TO
Kauneushoitola Shania
Sirkkalankatu 29, Turku, puh. 02 431 6155
info@shania.fi, -10 %

S I I V O U S TA RV I K K E E T
Ekokauppa Ruohonjuuri
Eerikinkatu 17, 20100 Turku, puh. 030 621 9140
www.ruohonjuuri.fi, - 5 % kaikista normaalihintaisista
tuotteista

S U O L A H O I D OT
Velimark Oy			
Hyvinvointiklinikka Sentire
Orikedonkatu 23, Turku, puh. 02 251 0231
Kipinä yritystalo, Maariankatu 2, Turku, puh 02 231 4240 www.velimark.com, myynti.turku@welimark.fi
www.sentire.fi, Aikuisten hoidosta -20% normaa- kaikki tuotteet vähintään -15 %
leista hinnoista, -30% 10x sarjakortti.
sentire.riitta@gmail.com
L I I K U N TA
Lasten ale-hinnat kts. www.allergiaturku.com
VahterusRing
Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki, puh. 02 844 3939         
Infinita
Markulantie 1, Turku
www.kuntoputki.fi, info@kuntoputki.fi
www.infinita.fi, info@infinita.fi
hiihto- ja kuntolipuista -10 %   
-15 % Himalajan suolatuotteet
MUUT
Suolahuone ja kauneusstudio Selena
Rummunlyöjänkatu 14 B 2, Salo, puh. 045 211 7143
Bubula Oy
www.studioselena.fi, -10% suolahoidoista
www.bubula.fi, info@bubula.fi, puh. 040 774 3420
Koodilla allergiaturku 10% alennusta atooppisille lapsille
RelaxSaila
suunnitelluista yöasuista.
Hanhipolku 2 L 1, Lieto, puh. 040 590 2093
Puutarhuri Snellman Oy
www.relaxsaila.fi, www.suolahuone.com,
Jättänväljäntie 9 B 1, 21500 Piikkiö, puh. 044 242 7120
-10% Suolahoidoista
info@puutarhurisnellman.fi
www.puutarhurisnellman.fi, -20% pihanhoitotöistä.
VORMU OY
Niittaajantie 7, Rauma www.vormu.fi, puh. 02 824 0100.
-10% jäsenkorttia näyttämällä standardikokoisista
vakiotuotteista.

Huom! Lounais-Suomen Allergia- ja astmayhdistys ei vastaa
mahdollisesti virheellisistä tai muuttuneista jäsenetutiedoista.
Tiedustele eduista tarkemmin suoraan edun tarjoajalta.
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Pähkinäallergia
Pähkinäallergiaa on kahdenlaista, vaarallista ja vaaratonta.
Vaaratonta pähkinäallergiaa, joka on tavallista, esiintyy
koivuallergikoilla. Koivun pääallergeenin kaltaista lämpöherkkää valkuaista esiintyy useissa pähkinöissä, ja koivuallergikko voi olla allerginen niille. Oireina on suun kutinaa
ja jopa suun limakalvon turvotusta, joita tavallisimmin
aiheuttavat maapähkinä ja hasselpähkinä. Joskus limakalvojen turvotukseen voi liittyä tuntemus ja pelko kurkun
tukkeutumisesta. Tämä oire on kuitenkin vaaraton.
Vaarallista pähkinäallergiaa voi myös esiintyä koivuallergikoilla mutta myös ilman koivuallergiaa. Tämä allergia
on harvinaisempaa (alle 2%) ja aiheutuu allergisesta vasteesta pähkinöiden lämmönkestäviä valkuaisia vastaan.
Oireena voi olla nokkosihottuma, astmakohtaus, kurkun
turpoaminen tai pahimmassa tapauksessa allerginen
yleisreaktio eli anafylaksia. Anafylaksian hoitona on adrenaliini, ja ilman sitä reaktio voi olla hengenvaarallinen.
Viime vuosikymmeneltä lähtien on ollut mahdollista
tutkia verikokeella allergiavasteet pähkinöiden yksittäisiä
valkuaisia vastaan. Tämän allergeenikomponenttidiagnostiikan avulla pystytään selvittämään, onko henkilöllä
allergiavasta-aineita lämpöherkkiä vai lämmönkestäviä
pähkinöiden valkuaisia kohtaan. Näin saadaan selville,
onko henkilöllä vaarallinen vai vaaraton allergia maapähkinälle, hasselpähkinälle, saksanpähkinälle, cashewpähkinälle tai parapähkinälle. Mikäli pähkinöistä reaktion saaneella henkilöllä todetaan vaarallinen pähkinäallergia, on
hänen kannettava mukanaan adrenaliiniautoinjektoria eli
”adrenaliinikynää” (EpiPen, Jext, Emerade). Pelkkiä suuoireita saavalla koivuallergikolla tämä ei ole tarpeen.
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Kerran puhjennut pähkinäallergia ei parane itsestään toisin kuin varhaislapsuudessa puhjenneet lehmänmaito-,
kananmuna- ja vilja-allergiat useimmiten tekevät. Sietokykyä maapähkinää kohtaan on kuitenkin onnistuttu
lisäämään useissa maailmalla tehdyissä siedätystutkimuksissa. Näissä maapähkinäallergiaa on onnistuttu hoitamaan noin 70%:lla niin, että pähkinän vahinkoaltistus ei
aiheuta enää oireita. Näissä tutkimuksissa on maapähkinää annosteltu jauheena suun kautta valvotuissa olosuhteissa alkaen hyvin pienistä annoksista annosta vähitellen
nostaen. Suomessa tällainen tutkimus on toteutettu Helsingissä Iho- ja allergiasairaalassa.
Maapähkinäsiedätystutkimuksiin perustuva lääkevalmiste
Palforzia on äskettäin saanut myyntiluvan Euroopan lääkeviranomaisilta. Valmiste käsittää eri annoksia maapähkinäjauhetta pakattuna kapseleihin tai annospusseihin
annoksesta riippuen.Valmiste annostellaan kotona mutta
valmistaja varoittaa anafylaksiavaarasta. Toinen Euroopan
myyntilupaa hakenut siedätysvalmiste on DBV Viaskin
Maapähkinä. Kyseessä on eräänlainen laastari, jolla maapähkinää annostellaan ihon läpi. Tämäkin siedätyshoito
toteutetaan kotona. Vielä ei ole tiedossa millä aikataululla nämä siedätysvalmisteet ovat mahdollisesti tulossa
Suomeen.
Johannes Savolainen,
Allergologian professori, Turun yliopisto

TO I M I S TO L L A M Y Y TÄV I E N T U OT T E I D E N H I NN A S TO
HUOM! Myymme
ainoastaan
käteismaksulla!
HUOM!
Myymmetuotteita
tuotteita
ainoastaan
käteismaksulla!
		

Jäsenhinta

Normaalihinta

Mini-Wright -PEF mittarit......................................................................................18,00
Philips OptiChamber Diamond
Maskilla .....................................................................................................21,00
Ilman maskia...........................................................................................18,00
Limakalvojen hoitoon:
NHS nenähuuhtelukannu.......................................................................................19,50
NHS nenähuuhtelukannun nenäsuutin............................................................2,00
VESIPIIPPU suun, kurkun, nielun ja äänihuulten kostuttamiseen.........12,50

21,00

22,00
3,00
14,00

Hengitysilman lämmittimet
Jonaset lämpöhuppu sis. yhden lämmittimen ............................................ 41,00
Jonaset lämpöhuppu thinsulate-vuori sis. yhden lämmittimen.......... 49,50
Jonaset lämpökauluri, sis. yhden lämmittimen............................................. 41,00
Jonaset lämpökauluri merinovilla sis. yhden lämmittimen....................44,50
Jonaset irtolämmitin, aikuisten.............................................................................24,00
Jonaset irtolämmitin, lasten...................................................................................22,00
Jonaset fleecekauluri, sis. yhden lämmittimen.............................................47,50
Jonasport irtolämmitin, beige...............................................................................33,50

45,50
55,00
44,50
49,50
26,50
24,50
53,00
38,00

Siitepölysuodatinkankaat tuuletusikkunoihin
FILTRETE Aero .....................................................................................................56,50

64,00

24,00
21,00

PEP – Hengitysterapiaharjoituslaiteet

Acapella Blue
.....................................................................................................44,35
Vesi-PEP – tyhjennyshoito.................................................................................... 4,50

44,35
5,00

Muut

Kankainen varakassi pääskykuviolla.................................................................. 3,00

3,00

Muut liiton valtakunnaliset jäsenedut löytyvät os. www.allergia.fi/jasenyys/valtakunnalliset-jasenedut
Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry:n jäsenille

KEVÄTKOKOUS 2022

21.3.2022 klo 19.00
yhdistyksen tiloissa Aurakatu 22 A 1, Turku
Esillä kevätkokouksen sääntömääräiset asiat ja yhdistyksen sääntöjen
10 §:n 1 momentin, 13 §:n kohtien 9, 11 ja 12, 16 §:n 1 momentin ja 19 §:n muuttaminen
Kokousaineisto on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla www.lounais-suomi.allergia.fi viimeistään 13.3.2022
Ilmoittautumiset viimeistään 17.3.2022 puh. 040 541 3310 tai info@allergiaturku.com
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Shell Oripään

AUTON

VA
KA RA
A
NY
T!

AI

ILMASTOINTI-

HUOLTO
Toimintaamme tukemassa:

nopeasti ja tehokkaasti.

Lamminkatu 5 • 32200 Loimaa

Samalla kerralla kahviosta kuppi kuumaa,
myymälästämme makeita ja suolasia herkkuja,
nestekaasut grilliin ja polttoaineet pienkoneisiin
• Peltikorjaukset • Maalaukset • Sijaisautopalvelu
sekä Veikkaus-pelit kesäksi.
Kauttamme
hinaukset ja varaosat
0400 608 369

Shell Oripää

Yläneentie 10, puh. 02 766 1218
ma-pe 7-18, la 8-16, su suljettu

Tervetuloa!
Helppoa ja hauskaa !
Vuokraa meiltä SÄHKÖFATBIKE PYÖRÄT
Harjureitistölle, myös TYKY-ja TYHY- päiviin!
Matka-Viitala/VirttaaBikes, 32560 Virttaa, 044 0405140
www.matkaviitala.fi • www.virttaabikes.fi

Riihikosken apteekki

Oripään apteekki

Yläneen apteekki

Turuntie 633
21870 Riihikoski
02 486 1713
Ma-Pe 9–17.30 La 9–13

Yläneentie 2
32500 Oripää
02 766 1232
Ma-Pe 9–17

Turuntie 633
21870 Riihikoski
02 256 3259
Ma-Pe 9–17 La 9–13

ETSI 7 SLOGANIA!

HÄRKÄTIEN HAUTAUSPALVELU
Karjatie 5, LIETO
Puh. 0440 260 471
www.harkatienhautauspalvelu.fi

Ilmoita sähköpostitse info@allergiaturku.com yhteystietosi ja sivut,
joilta löysit sloganit. Helmikuun loppuun mennessä vastanneiden
kesken arvomme tuotepaketin.

