Syyspääsky
LOUNAIS-SUOMEN ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 2/2021

Yhdistyksen 50 -vuotisjuhlavuosi 2022 lähestyy!

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 2021
Puheenjohtaja Seppo Pekkala
		
Jäsenet:
Varajäsenet:
Anneli Jokinen
Erkka Valovirta
Pirjo-Leena Laaksonen
Roosa Nietosvuori
Päivi Muhli
Katja Jäntti
Tuulikki Niskanen
Marjukka Sillanpää
Ritva Palmuharju
Margit Roininen
Liisa Pohjola
Pirjo Gyllenberg
Auli Rantio-Lehtimäki
Timo Wester
Taina Suominen
Eija Hoppendorff
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: Eetu Rusi, Joutsenet syysusvassa

2

SYYSPÄÄSKY on Lounais-Suomen Allergia- ja
Astmayhdistys ry:n jäsentiedote.
Painosmäärä: 1000 kpl.
Taitto ja paino: Offset House Oy
Seuraava jäsentiedote, Kevätpääsky
ilmestyy viikolla 4-5/2022
Ilmoitusvaraukset viimeistään 9.12.2021 mennessä
Aineiston jättö viimeistään 10.1.2022 mennessä.
Lämmin kiitos jäsentiedotteemme ilmoittajille!

Puheenjohtajan palsta
Suuret kiitokset kaikille kunnallisvaalien yhteydessä järjestettyyn Pieni ele -keräykseen
lahjoittajina tai lipasvahteina osallistuneille.
Yhdistyksemme toiminta ja tulosten saavuttaminen on suurelta osin vapaaehtoistoiminnan varassa, kuten useimmissa yhdistyksissä. Alkukesän 2021 kunnallisvaalien yhteydessä
toteutetun Pieni ele -keräyksen onnistuminen osoitti osaltamme, että meillä on yhteishenkeä ja yhteisvoimaa. Yhdistyksen vapaaehtoiset hoitivat ns. lipasvahtien tehtäviä työtunteja
kaihtamatta ja hankkivat näin yhdistykselle varoja toimintamme kustannuksiin. Vammais- ja
kansanterveysjärjestöjen yhdessä toteuttamat keräykset jatkuvat 23.1.2022 aluevaalien
yhteydessä, keräten varoja yhdistysten kotimaan toiminnan tarpeisiin. Vapaaehtoisillemme on taas tiedossa työtä
yhdistyksen hyväksi. Aluevaalien vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta tiedotetaan lisää syksyn aikana.
Yhdistyksemme on toiminut 22.9.1972 alkaen eli pian 50 vuotta. Toimintamme suuntautumiseen ja sisältöön
voi vaikuttaa antamalla palautetta yhdistyksen hallituksen jäsenille ja yhdistyksen työntekijöille sekä osallistumalla
toimikuntien tai hallituksen työhön. Hallituksen jäsenyyksistä päätetään vuosittain marraskuussa syyskokouksessa.
Toimikuntiin voi tulla mukaan koska tahansa.
Koronasta on tullut keskeisesti elämäämme vaikuttava asia. Sen kanssa saanemme elää varsin pitkään. Allergia ja
astma ja niiden hoito vaikuttavat edelleen elämäämme. Niihin pitää panostaa arjessa pandemian uhista huolimatta.
Siinä yksi tavoite meille ja yhdistyksellemme.
Kiitokset alkuvuodesta, yhdessä eteenpäin tulevinakin päivinä. Hyvää syksyä.
Seppo Pekkala

Toiminnanjohtajan terveiset
Tänä vuonna on jäseniltä ja yhdistysaktiiveilta vaadittu sitkeyttä ja uskoa allergia- ja astmaasioiden esiintuomisen tärkeyteen. Tuleva syksy tuo edelleen toimintaamme haasteita
koronarajoitusten muuttuessa nopeaankin tahtiin. Syksyn ohjelmistossa olemme pyrkineet
huomioimaan nämä vallitsevat määräykset ja suositukset.
Fyysisten tapaamisten vähäisyys on edistänyt uudenlaisten toimintamuotojen kehittämistä ja luomista yhdistyksemme käyttöön. Olemme etsineet uusia kontakteja sekä pyrkineet toimimaan aktiivisesti ja positiivisesti.Some
-kanavien Live-esitykset, haastattelut, verkkovertaistreffit yms. ovat tulleet enenevästi mukaan toimintaamme.
Sähköisissä jäsenkirjeissämme olemme tavoittaneet ison joukon yhdistysväkeä ja kaikki näkemykset sähköisen jäsentiedotteen kehittämiseksi ovat tervetulleita. Kirjeissä on ollut tapahtumatiedotteita sekä tietoa myynnissä olevista
tuotteistamme. Tänä vuonna ovat suosittuja tuotteita olleet hengitysilmanlämmittimet, siitepölysuodatinkankaat
sekä tarjoamamme II-tason 4-kerroksiset suu- nenäsuojukset. Näistä on allergisilta tullut hyvää palautetta. Etenkin
suu- nenäsuojuksen läpihengitettävyyden helppous ja nukkaantumattomuus on ollut mieluista ostajille. Olemme
myös pystyneet jakamaan ja esittelemään Allergia-, Iho- ja Astmaliiton hyväksymiä tuotteita sekä toimistolla, että
järjestämissämme tilaisuuksissa.
Hyvää ja aktiivista alkanutta syksyä kaikille jäsenille, ahkerille vapaaehtoistyöntekijöille, sekä uusille yhteyshenkilölle.
Teidän kauttanne voimme jakaa tärkeää tietoa Lounais-Suomen Allergia - ja Astmayhdistyksen toiminnasta yhä
laajemmalle joukolle kiinnostuneita. Toivotaan heistä uusia aktiiveja yhdistyksemme jäseninä.
Tarja Kivelä

Seuraa meitä Facebookissa:
www.facebook.com/lounaissuomenallergia
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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 saat haettua kosmetiikkasarjojen tuotetietoja itsellesi sopivien tuotteiden löytämiseksi.
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 Erimenu-palvelua,
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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Vertaistreffeistä verkossa ja kasvotusten

Verkkovertaistreffit, mitä nämä pitävät sisällään? Pääset
verkon välityksellä vertaistreffeillä tapaamaan muita, joilla on samoja ongelmia kuin sinulla. Tuetaan toisiamme
vastavuoroisesti. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.. Liiton treffeillä olemme tavanneet vertaisia ympäri
Suomen. Olen järjestänyt esim. liikunnallisten astmaatikkojen treffejä, joissa keskustelu on painottunut astmaatikon liikuntaan. Yhdistyksessä olen järjestänyt yhdet
astmaatikkojen vertaistreffit verkossa.

On mukava tavata muita astmaatikkoja, vaikkakin vain
verkossa. Monelle vertaistreffit ovat henkireikä, jonka
avulla jaksaa sairauden kanssa eteenpäin.
Pian päästään taas tapaamaan kasvotusten, näin uskon.
Verkkovertaistreffit ovat tulleet jäädäkseen ja aion osaltani jatkaa niitä sekä liiton että yhdistyksen toimintana.
Pidetään yhteyttä!
Terveisin Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistyksen
vapaaehtoinen Katri

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.

SYKSYN 2021 VERKKOKURSSIT:

Sujuva arki ................................ 24.8. - 21.9.2021
Kurssien ohjelmassa on tietopainotteisia luentoja sekä
erilaista ryhmämuotoista toimintaa, kuten keskustelu-, Kutina-kurssi .......................... 14.9. - 12.10.2021
rentoutus- ja liikuntaryhmiä. Kursseilla tapaa muita allerPihisee ja puhisee .................. 12.10. - 9.11.2021
giaa, astmaa tai ihon sairautta sairastavia, joiden kanssa
voi jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden virkistyä ja saada voimavaroja
arkipäivän elämään. Kurssien ohjelma pyritään muokkaa- Lisätietoja: allergia.fi/kurssit
kuntoutussuunnittelija marjo.tahtinen@allergia.fi,
maan hakijoiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.
041 530 4055
Kurssien teemat vaihtelevat vuosittain.

HIERONTAa syksyllä 2021
Alennushinnat hieronnoista yhdistyksen jäsenille
. 5€
. 5€
. 0€
30 min 3
60 min 4
90 min 6
45 min 4
75 min 5
. 0€
. 0€

Vastaanotto Bastioninkatu 4, Skanssi (Turun seudun Hengitysyhdistyksen kyljessä)
Ajanvaraus nettiajanvarauksen kautta, hanna@fysioterapeuttihanna.com,
tai p.0503263379. Mainitse yhdistyksen jäsenyys aikaa varatessa!

Verkossa:

Palvelemme:

Ma–Pe 9–20 La 9–17 ja Su 12–16
CITYMARKET Länsikeskus | www.lansikeskuksenapteekki.fi
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Ohjelma syksy 2021
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.

KO U LUT UK S E T, LUENNOT J A TA PAHTUMAT
Taidetta ja allergiaa -tapahtuma
To 2.9.2021 klo 17 Turun taidemuseonmäki,
Aurakatu 26, Turku
Museokierros ja tietoiskuja allergiaperheille
-anafylaksia -tietoisku/adrenaliini-injektorin käyttöopastus
-hyvinvointirastit
-arpajaiset (arvan hinta 2€/kpl ja 5€/3 kpl, joka arpa voittaa)
-museokierros, taidemuseon henkilökunta
Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset viimeistään
31.8. puh. 040 541 3310 tai info@allergiaturku.com

Yhdessä liikkeelle – ryhmä/ liikunta
La 9.10., 23.10., 6.11., 27.11.2021 klo 13-14
yhteensä 4 krt (joka toinen lauantai)
Kurssinvetäjänä Hanna Pihlajamaa
Kurssi on osallistujille maksuton. Kurssi sisältää ohjattua
ulkoliikuntaa Turussa.
Tarkempi kurssin sisältö ilmoitetaan ilmoittautuneille.
Kurssin maksimiosallistujamäärä on 10 henkilöä.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 5.10.2021
info@allergiaturku.com tai puh 040 541 3310

Tutustu turvallisesti SUP-lautailuun
La 4.9.2021 klo 12-13
Paikka: Ruissalo Saaronniemen uimaranta, Saarontie 25,
Järjestämme mahdollisuuden päästä tutustumaan
sup-lautailuun. Säävaraus.
Kertaluontoinen kokeilu / tutustuminen lajiin, kestoltaan 1h.
SupRental Turku tarjoaa kaikille osallistujille opastuksen
suppailusta ja ohjaaja käy turvallisuusasiat läpi rannalla.
Osallistujat maksavat laitevuokran itse paikan päällä.
Hinnat: lautavuokra 20€/h
Aikuinen ja lapsi voivat käyttää samaa lautaa, mutta
isommat lapset voivat käyttää omaa lautaa yksin.
Tulethan paikalle hyvissä ajoin.
Sitovat ilmoittautumiset 2.9. mennessä:
info@allergiaturku.com tai puh 040 541 3310

FasciaMethod – kurssi
alkaa la 9.10.2021 klo 11 ja kestää la 6.11. asti
(5 kertaa).
Kurssinvetäjänä Hanna Pihlajamaa
Turun Seudun Hengitysyhdistyksen tiloissa osoitteessa
Bastioninkatu 4, Turku. Hinta 35€.
Kertamaksu 7€ jäsenille ja Hengitysyhdistyksen jäsenille,
muille 40€ / 8€.
Maksu etukäteen yhdistyksen tilille FI12 5711 6120
0407 83 maksuviitteellä 38069. Ilmoittautumiset
viimeistään 5.10.2021 puh. 040 541 3310 tai
info@allergiaturku.com.

Sisäilma- ja korjausneuvonta luento
To 30.9.2021 klo 18.00
Avaimet kodin hyvään sisäilmaan.
Puhuja Kirsi Säkkinen sisäilma-asiantuntija, Hengitysliitto.                    
Paikka: Turun Seudun Hengitysyhdistyksen tilat
osoitteessa Bastioninkatu 4, Turku.
Ilmoittautumiset viimeistään 23.9.2021
puh. 040 541 3310 tai info@allergiaturku.com
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Anafylaksia -tietoilta
To 4.11.2021 klo 17.30 - 20
-Lääkäriluennot anafylaksiasta
-Adrenaliini-injektorin käytännön harjoittelu kaikille
osallistujille
-SPR esittelee elvytystä
Turun Hengitysyhdistyksen tilat Bastioninkatu 4, Turku
Ilmoittautumiset viimeistään 1.11.2021
puh. 040 541 3310 tai info@allergiaturku.com
Käsi-ihottuma, tietoilta
Ti 16.11.2021 klo 18-20
Sairaanhoitaja Marjukka Sillanpää kertoo käsi-ihottumista yhdistyksen toimistolla Aurakatu 22 A 1. Tilaisuus on
ilmainen oman ja Hengitysyhdistyksen jäsenille, muille
hinta 7 €. Ilmoittautumiset viimeistään 11.11.2021
puh. 040 541 3310 tai info@allergiaturku.com

Kokkauskurssi
Ke 24.11.2021 klo 17.30 alkaen (kesto n.2,5 h)
Tule hakemaan ideoita maidottomaan ja gluteenittomaan (myös vehnättömään) ruuanlaittoon ja leivontaan
Mukaan mahtuu 16 innokasta kokkaajaa
Nummenpakan koulun kotitalousluokka, Papinkatu 4,
20540 Turku.
Vetäjänä kotitalousopettaja Katja Jäntti
Tarvikemaksu: 3 €/osallistuja
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 18.11.2021 info@
allergiaturku.com tai puh 040 541 3310

Lähde
mukaan
retkillemme!

Marras-/joulukuu
Tulossa kokoperheen Tontturastit
paikka: avoin
Luontoliikkujat –hanke
WellO2
To 9.12.2021 klo 18 - 20
WellO2 –laitteen esittely yhdistyksen toimistolla Aurakatu 22 A 1. Esittelijä Katri Lindberg
WellO2 on vastapainehöyryhengityslaite, josta hyötyvät
etenkin hengitysongelmista, nenäongelmista sekä ilman
epäpuhtauksista kärsivät.
Tilaisuus on maksuton. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 2.12.2021 info@allergiaturku.com tai
puh 040 541 3310

Innokkaimmat retkeilijät ovat
käyneet tapahtumissamme
talsimassa kenkänsä rikki.

KU LT T UUR I A 2021

Syyskuu

Taidetta ja allergiaa -tapahtuma allergiaperheille
To 2.9.2021 klo 17 Turun taidemuseo, Aurakatu 26, Turku ks. tapahtumat

Lokakuu

Töivrih-Hirviöt -lasten näytelmä To 7.10.2021 klo 10
Turun kaupunginteatteri Liput: peruslippu 18€, lapset 14€. Maksuviite: 21 10079
Näytelmä kertoo Hallasta, jolla on vilkas mielikuvitus ja jonka vanhemmat ovat muuttuneet
tunnottomiksi. Esitys tutkii läsnäolon merkitystä lapsen näkökulmasta nykypäivän digitaalisessa maailmassa.
Nokia Pe 8.10.2021 klo 19 Turun kaupunginteatteri
Liput: peruslippu 47€, eläkeläinen 44€, opiskelija/työtön 25€. Maksuviite: 12 04216
Jorma Ollila on täynnä unelmia lähtiessään kehittämään kumisaappaista tunnettua Nokiaa.
Hän haluaa tehdä siitä Suomen ensimmäisen aidosti globaalin suuryhtiön. Mies onnistuu,
mutta kun maailma muuttuu, alkaa maa järkkyä yrityksen alla.
Romanttista ja modernia To 14.10.2021 klo 19 Turun konserttitalo
Liput: peruslippu 27,50€, eläkeläinen 22,50€, opiskelija/työtön 10,50€. Maksuviite: 21 10147
Olli Mustonen, kapellimestari
Karen Gomyo, viulu
Turun filharmoninen orkesteri
Pjotr Tšaikovski: Viulukonsertto D-duuri op. 35
Aaron Copland: Fanfare for the Common Man
Einojuhani Rautavaara: Playgrounds for Angels
Bohuslav Martinu: Kaksoiskonsertto kahdelle jousiorkesterille, pianolle ja patarummuille
Olli Mustosen suunnittelema ohjelmisto on sävelten ilotulitusta alusta loppuun.
Konsertti säväyttää heti alussa yhdellä maailman kuuluisimmista viulukonsertoista.
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Niin kuin taivaassa La 30.10.2021 Helsingin kaupunginteatteri
Lähtö Turusta linja-autoaseman tilausajolaiturilta 10 klo 10.00. Esitys alkaa klo 13.00,
esityksen jälkeen paluu Turkuun. Matkan hinta 130€. Maksuviite: 21 10309
Musikaali kertoo menestyneen kapellimestarin Daniel Daréuksen paluusta lapsuuden
kotiseudulle pieneen pohjoisruotsalaiseen kylään. Terveysongelmista kärsinyt huippumuusikko haluaisi elää hiljaiseloa,
mutta löytää pian itsensä johtamasta kyläläisten kirkkokuoroa, ja keskeltä värikästä ja elinvoimaista yhteisöä. Monenkirjavan maalaiskuoron joukosta löytyy paitsi ystäviä, myös vanhoja haavoja ja lopulta todellinen rakkaus.
Päärooleissa nähdään Once -musikaalin tähti Tuukka Leppänen ja ensimmäisessä isossa musikaaliroolissaan Helsingin
Kaupunginteatterissa näyttelevä, palkittu näyttelijä ja laulaja Oona Airola ja musiikista vastaa Ruotsin tunnetuin
Euroviisu-säveltäjä Fredrik Kempe.

Marraskuu

Kysy siskoilta To 11.11.2021 klo 18.30 Turun kaupunginteatteri
Liput: peruslippu 46€, eläkeläinen 44€, opiskelija/työtön 25€. Maksuviite: 21 11117
Monenlaisia totuuksia naisista
”Jostain syystä naisten hormonijutut ei oo tabuja siks, etteikö niistä sais puhua,
vaan siks, että ne on niin kiusallisia, ettei kukaan halua puhua niistä.”
Nyt avaudutaan naisten elämästä, naisten suulla. Kysy siskoilta käsittelee naiseutta ja hormonien vaikutuksia historian
ja tutkimustiedon tunnustaen. Merkittävin rooli esityksessä on kuitenkin näyttämön eri-ikäisten naisten läsnäololla,
kokemusten jakamisella ja voimaannuttavalla, myötäelävällä musiikilla.
Pianon ja tanssin huumaa Pe 19.11.2021 klo 19 Turun konserttitalo
Liput: peruslippu 27,50€, eläkeläinen 22,50€, opiskelija/työtön 10,50€. Maksuviite: 21 11191
Gilbert Varga, kapellimestari. Plamena Mangova, piano
Turun filharmoninen orkesteri
Joseph Haydn: Sinfonia nro 4 D-duuri. Franz Liszt: Pianokonsertto nro 2 A-duuri
Antonín Dvořák: Slaavilaisia tansseja: op. 72 nro 1, op. 72 nro 2, op. 46 nro 4 ja
op. 46 nro 8. Zoltán Kodály: Tansseja Galántasta
Palkittu bulgarialainen Plamena Mangova tekee aktiivista kansainvälistä uraa.
Illallinen La 20.11.2021 Hämeenlinnan Kaupunginteatteri
Lähtö Turusta linja-autoaseman tilausajolaiturilta 10 noin klo 10.00, lähtöaika tarkentuu
lähempänä tapahtumaa. Esitys alkaa klo 13.00, esityksen jälkeen paluu Turkuun.
Matkan hinta 80€. Maksuviite: 21 11201
Herman Kochin menestysromaanin pohjalta dramatisoitu näytelmä Illallinen on kahden
pariskunnan ympärille kiertyvä psykologinen trilleri, joka nähdään kantaesityksenä
Hämeenlinnassa. Salaisuudet paljastuvat ja jännitteet kasvavat ruokalaji ruokalajilta.
Rooleissa Mikko Leskelä, Liisa Peltonen, Janne Virtanen, Sinikka Salminen, Birgitta
Putkonen, Aleksi Rantanen

Joulukuu

Venäläinen ilta Ke 1.12.2021 klo 19 Turun konserttitalo
Liput: peruslippu 27,50€, eläkeläinen 22,50€, opiskelija/työtön 10,50€.
Maksuviite: 21 12019
Julian Rachlin, kapellimestari. Lukáš Vondráček, piano
Turun filharmoninen orkesteri
Pjotr Tšaikovski: Pianokonsertto nro 1 b-molli op. 23
Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 5 e-molli op. 64
Lukáš Vondráček näytti taitonsa turkulaisyleisölle syksyllä 2019.
Nyt pianisti palaa Turun konserttitalolle Julian Rachlinin kanssa.
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Hobitti La 4.12.2021 klo 13 Turun kaupunginteatteri
Liput: peruslippu 54€, eläkeläinen 49€, opiskelija/työtön 25€. Maksuviite: 21 12048
Joskus seikkailu valitsee sinut
Kun Gandalf-velho (Mika Kujala) saa taivuteltua kotikonnussa viihtyvän hobitti Bilbo Reppulin
(Teemu Aromaa) mukaan matkaansa, alkaa seikkailu, jossa matkan päämääränä on vallata takaisin
Yksinäinen vuori ja sen sisällä odottava aarre, joka kuului muinoin kääpiöiden kansalle.
Rikkauksien ja matkaseurueen välillä vain sattuu makaamaan tultasyöksevän lohikäärme Smaugin kokoinen este…
J.R.R. Tolkienin Hobitti on maailmankirjallisuuden klassikko ja sen toteuttaminen suurtuotantona ilo ja ylpeydenaihe
Turun Kaupunginteatterille. Leuat loksauttavasta esillepanosta vastaavat tekijät Taru sormusten herrasta -menestysesityksen takaa.Tarinan on dramatisoinut Sami Keski-Vähälä ja sen ohjaa Mikko Kouki. Mykistävää taitoa ja hengästyttävää
lennokkuutta näyttämölle tuo yhteistyö Turun Taideakatemian sirkuslinjan kanssa. Tervetuloa ikimuistoiselle matkalle!
Huomenna hän tulee Ke 15.12.2021 klo 19 Turun kaupunginteatteri
Liput: peruslippu 44€, alennusryhmät 40€, parvi: peruslippu 41€,
alennusryhmät 37€. Maksuviite: 21 12158
Aina on jotain, mitä odottaa
Ystävykset Vladimir (Martti Suosalo) ja Estragon (Mika Nuojua) seisovat tienposkessa ja odottavat sovittua tapaamista. Nobel-palkitun Samuel Beckettin (1906–1989) klassikkonäytelmä vuodelta 1949 on yksi länsimaisen kirjallisuuden kulmakivistä, nyt Reita Lounatvuoren uutena käännöksenä. Espoon Kaupunginteatterin, Tampereen Teatterin
ja Turun Kaupunginteatterin yhteistuotannossa klassikko päivitetään 2020-luvulle. Maailmanlopun tai maailman
alun keskeltä avautuu kipeän ajankohtainen, järkyttävä ja hauska esitys Pentti Kotkaniemen ohjauksessa.  
Matalalla vinhaa vauhtia kiitävien harmaiden pilvien alla pienet ihmiset yrittävät löytää edes hitusen onnea ja tarkoitusta elämäänsä. Aina on jotain, mitä odottaa.  

Kesäkuu 2022

La 11.6.2022 klo 13.00 Kahden vuoden odotuksen jälkeen!
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.
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.
Kasvomaskeja on vielä saatavana. Voit noutaa maskeja toimistomme aukioloaikoina tai voimme postittaa suojaimet
veloituksetta suoraan sinulle. Hinta: 15€/paketti. Paketissa 10 kpl IIR -tason CE-hyväksyttyjä kertakäyttöisiä suojaimia.
Tilaukset: info@allergiaturku.com
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Atoopikon ihon hoito talvella
Syksyn edetessä ilmat kylmenevät, ja talvi tekee tuloaan.
Aika, jota moni atoopikko ei kuitenkaan ehkä odota kovin innokkaasti, sillä silloin ihon oireilu usein lähtee hankaloitumaan erinäisten syiden vuoksi.
Atooppisessa ihottumassa ihon läpäisyeste on heikentynyt, jolloin iho on alttiimpi erilaisille ärsykkeille. Ihon
kunto voi vaihdella lievästä kuivuudesta kutisevaan ja
ärtyneeseen ihottumaan. Oireilu on aaltoilevaa, eli on
helpompia kausia ja sitten vaikeita vaiheita. Talviaikaan
iho voi kuivua ja se voi ärtyä herkemmin. Pahentavia tekijöitä voi olla useita; esimerkiksi pakkanen, viima, kosteus,
kuiva sisäilma, ihoa kuivattavat pesuaineet, iholle tulevat
karkeat materiaalit, stressi, käytettävät kosmetiikka- ja/tai
hygieniatuotteet, tai vaikka riittämätön ihon paikallishoito.
Pahenemisvaiheita on vaikea ennakoida, siksi kannattaakin oppia tuntemaan oma ihonsa: tällöin voi olla helpompi tietää, miten sitä tulisi hoitaa eri vaiheissa. Ensisijaisen
tärkeää on huolehtia ihon hyvästä paikallishoidosta, eli
rasvauksesta ja pyrkiä välttämään ärsytystekijöitä.
Ihon rasvauksessa käytetään perusvoiteita, joiden säännöllisellä ja riittävällä käytöllä pyritään vähentämään
kutinaa sekä lääkevoiteiden tarvetta. Perusvoiteiden
tarkoitus on ylläpitää ihon kosteus- ja rasvatasapainoa.
Perusvoiteet valitaan ihon kunnon mukaan. Usein kesäaikaan riittää kevyemmät voiteet, ja talviaikaan ihon ollessa
kuivempi voidaan kaivata rasvaisempia voiteita. Apteekeissa myydään perusvoiteiden lisäksi muitakin voiteita.
Kokeilemalla voi löytää omalle iholle miellyttävät tuotteet. On hyvä muistaa, miten iho voi reagoida eri tavoin
eri vaiheessa: vaikka jokin voide ei tunnu sillä hetkellä
sopivan, voi se kuitenkin käydä joskus myöhemmin. Se
mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi itselle. Ihotilanteen
pahentuessa tulehdusvaiheeseen ihon rauhoittamiseksi käytetään kuuriluontoisesti lääkevoiteita. Tarvittaessa
muitakin hoitokeinoja (esim. valohoito, sidokset, hauteet).
Ihon pesussa käytetään haaleaa vettä ja pesuun sopivaa
kevyempää, lotion-tyyppistä perusvoidetta tai tarvittaessa hajusteetonta pesunestettä-/öljyä/ saippuaa (pH hapan/neutraali). Pesun jälkeen on tärkeää huolehtia ihon
hyvästä ja riittävästä rasvauksesta. Kylmällä säällä ulkoillessa pukeudu lämpimästi ja suosi tekstiilimateriaaleja,
jotka tuntuvat ihoa vasten miellyttäviltä eivätkä hankaa
tai kutise iholla. Kerrospukeutuminen voi olla toimiva,
koska tällöin vaatetusta voi tarvittaessa vähentää. Kädet
joutuvat myös talviaikaan koetukselle, joten on tärkeää
huolehtia myös niiden hyvästä perushoidosta.
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Talvella ihon jatkuva rasvaaminen saattaa kuitenkin tuntua rasittavalta. Joskus hyvästä hoidosta huolimatta oireet
eivät hellitä ja tilanne voi hankaloitua. Jos pyrkii tekemään
kaikkensa eikä siitä tunnu olevan apua, se on omiaan heikentämään motivaatiota huolehtia ihon hoidosta. Atooppisen ihon hoito usein vaatii pitkäjänteisyyttä ja halua selvittää, mikä hoitokeinoista juuri sinulle parhaiten toimii.
Atooppista ihottumaa esiintyy kaikenikäisillä, myös pienillä lapsilla. Lasten ihonhoidossa on tärkeää opettaa lasta
suhtautumaan myönteisesti ihon hoitoon, ettei voiteiden
käyttö lisää pelkoa tai epämiellyttävää oloa. Rasvaushetket pidetään mahdollisimman rauhallisina ja voidaan
miettiä keinoja, joilla niistä saataisiin mahdollisimman
miellyttäviä lapselle. Tässä kohtaan kannattaa käyttää
mielikuvitusta ja miettiä, mikä toimisi juuri oman lapsen
kohdalla. Tukena voidaan esimerkiksi käyttää tarroja, joita
voi liimata paperille tai taulukkoon rasvauksen jälkeen.
Tarroilla voi myös koristella voideputkilot ja -purkit, jolloin rasva muuttuu kutinaa helpottavaksi taikarasvaksi tai
vaikkapa Frozen- tai Ryhmä Hau-rasvaksi. Hankalammatkin rasvaushetket usein helpottavat, kun löydetään keinoja tehdä hetkestä mukava ja kun lapsi saa aikaa tottua
rasvaukseen. Talviaikaan on tärkeä huomioida myös käsien ja jalkojen pitäminen lämpiminä, kuivina.
Atooppinen ihottuman on yleinen sairaus, mutta sen
kanssa voi oppia elämään. Uskalla ottaa mieltäsi askarruttavat asiat puheeksi. Motivoitumalla ja huolehtimalla ihosi
hoidosta, ihosi jaksaa paremmin - sinä jaksat paremmin.
Kirjoittaja: Marjukka Sillanpää,
sairaanhoitaja/allergiahoitaja, Tyks Ihoklinikka

Lähdetään yhdessä liikkeelle!
Yhdessä liikkeelle -kurssi sisältää kaikille soveltuvaa ohjattua
ulkoliikuntaa Turussa. Tarkempi sisältö ja tapaamispaikat
ilmoitetaan mukaan ilmoittautuneille.

Kurssipäivät: 9.10., 23.10., 6.11 ja 27.11. klo 13
Toiminta on osallistujille maksutonta.
Kurssille mahtuu 10 henkilöä.
Sitovat ilmoittautuimiset viimeistään 5.10.2021:
info@allergiaturku.com tai puh 040 541 3310

LUONTOLIIKKUJAT
ALLERGIA.FI

Paloturvallisuuden asiantun�ja
Paloturvallisuuden asialla jo 30 vuo�a

Teemme paloturvallisuusssuunni�elua
asiakkaan edut huomioiden ja aina
henkilöturvallisuudesta huoleh�en.
Meiltä löytyy asiantun�ja jokaiselle
palosuunni�elun osa-alueelle.
Meiltä saa konsultoin�- ja
suunni�elupalvelua kaiken kokoisiin
kohteisiin.

Palotekninen Insinööritoimisto
Markku Kauriala Oy
Turku - Espoo - Tampere

www.kauriala.ﬁ

MK

075 326 5600
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UUTU

US!

Palovammojen sekä vaurioituneen ja kuivan ihon hoitoon
Kauran beetaglukaania sisältävä Ceraderm Betaglucan -voide suojaa,
hoitaa ja rauhoittaa vaurioitunutta, ärtynyttä ja kuivaa ihoa. Hellävarainen Ceraderm Betaglucan sopii sekä aikuisille että lapsille. Voidetta voi
käyttää koko keholle, myös kasvoille.

VALMISTETTU
SUOMESSA

CE-merkitty terveydenhuollon laite

30g ja 150g
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APTEEKISTA

Keväällä järjestimme lahjoituksina saaduista tauluista tauluhuutokaupan. Kuvassa tyytyväinen Eila Meristön akvarellin
huutanut Ella.
Pyrimme toimintavuonna 2021-2022 järjestämään taas
suositun tauluhuutokaupan. Jos sinulla on itsellesi tarpeettomia taideteoksia, jotka voisit lahjoittaa yhdistyksen toiminnan
tukemiseen, ota yhteyttä toimistolle

J Ä S ENE D U T
Asiantunteva Allergia&Astma –lehti neljä kertaa vuodessa. Lehden voi lukea myös sähköisesti osoitteessa
www.allergia.fi/jäsenextra. Käyttäjätunnuksena on jäsennumero ja salasanana postinumero.

PA I K A L L I S E T J Ä S ENE D U T
Muut liiton valtakunnalliset jäsenedut löytyvät os. www.allergia.fi/jasenyys/valtakunnalliset-jasenedut
K A U NE U D EN H O I TO
Kauneushoitola Shania
Sirkkalankatu 29, Turku, puh. 02 431 6155
info@shania.fi, -10 %
S U O L A H O I D OT
Hyvinvointiklinikka Sentire
Kipinä yritystalo, Maariankatu 2, Turku, puh 02 231 4240
www.sentire.fi, Aikuisten hoidosta -20% normaaleista hinnoista, -30% 10x sarjakortti.
sentire.riitta@gmail.com
Lasten ale-hinnat kts. www.allergiaturku.com
Infinita
Markulantie 1, Turku
www.infinita.fi, info@infinita.fi
-15 % Himalajan suolatuotteet
Suolahuone ja kauneusstudio Selena
Rummunlyöjänkatu 14 B 2, Salo, puh. 045 211 7143
www.studioselena.fi, -10% suolahoidoista
RelaxSaila
Hanhipolku 2 L 1, Lieto, puh. 040 590 2093
www.relaxsaila.fi, www.suolahuone.com,
-10% Suolahoidoista
Huom! Lounais-Suomen Allergia- ja astmayhdistys ei vastaa mahdollisesti virheellisistä tai
muuttuneista jäsenetutiedoista. Tiedustele eduista
tarkemmin suoraan edun tarjoajalta.

S I I V O U S TA RV I K K EE T
Ekokauppa Ruohonjuuri
Eerikinkatu 17, 20100 Turku, puh. 030 621 9140
www.ruohonjuuri.fi, - 5 % kaikista normaalihintaisista
tuotteista
Velimark Oy			
Orikedonkatu 23, Turku, puh. 02 251 0231
www.velimark.com, myynti.turku@welimark.fi
kaikki tuotteet vähintään -15 %
L I I K U N TA
VahterusRing
Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki, puh. 02 844 3939         
www.kuntoputki.fi, info@kuntoputki.fi
hiihto- ja kuntolipuista -10 %   
MUUT
Bubula Oy
www.bubula.fi, info@bubula.fi, puh. 040 774 3420
Koodilla allergiaturku 10% alennusta atooppisille lapsille
suunnitelluista yöasuista.
Puutarhuri Snellman Oy
Jättänväljäntie 9 B 1, 21500 Piikkiö, puh. 044 242 7120
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.
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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
Olemme enemmän kuin vain toimittaja – kumppaninamme terveydenhoidon
toimijat voivat tuottaa laadukkaampaa hoitoa potilaille alhaisemmin hoitokuluin.
Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.

Tilaa netistä
www.ilmanhaltija.fi

Laadukkaat ilmanpuhdistimet
ja hengityssuojaimet
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Markkinointi OneMed Oy

TO I M I S TO L L A M Y Y TÄV I EN T U OT T E I D EN 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

SYYSKOKOUS 2021
15.11.2021 klo 19:00
Happy Housen tiloissa, Ursininkatu 11, Turku
Esillä sääntömääräiset asiat.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.11.2021 puh. 040 541 3310 tai info@allergiaturku.com
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Shell Oripään

AUTON

VA
KA RA
A
NY
T!

AI

ILMASTOINTI-

HUOLTO

Toimintaamme
nopeasti
tukemassa:ja tehokkaasti.

Lavasuutarit Oy
040 556 5575

KUORMALAVOJA.fi

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
kierrätys
0400 608 369

Shell Oripää

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

Tervetuloa!

-

osto - myynti

Kotipalvelut
Siivoukset
Ikkunanpesut
Vaatehuolto
Asiointiapu ym.
044 241 6132

www.loistokotipalvelu.fi

Lounais-Suomen Allergiaja Astmayhdistys ry:ltä
saatavana laadukkaita steriilisti pakattuja suojaimia
10 kpl pakkauksissa.
IIR-tason
CE -hyväksyttyjä
kirurgisia maskeja

15
€
/paketti
Tilaukset info@allergiaturku.com

