
Hyvät Läntisen Suomen atopiayhdistyksen jäsenet! 

 

Tervetuloa yhteiseen toimintaamme. Poimi syksyn tapahtumista mieluisimmat ja 

ilmoittaudu mukaan joko yksin, kaksin tai koko perheen voimin. Yhdistys tarjoaa 

jäsenilleen seuraavat maksuttomat tapahtumat: 

 

 

Suolahuonevierailut ja pieni iltapala 

aika: torstaina 2.11.2017 klo 18.00 TAI keskiviikkona 15.11.2017 klo 18.00 

(ilmoittaudu sinulle paremmin sopivaan suolahuonekertaan) 

paikka: Nummen Suolahuone (Vanha Hämeentie 28, 20540 Turku 

Ilmoittautuminen 30.10.2017 mennessä osoitteeseen atopia.lansinen@gmail.com 

Kumpaankin suolahuonekertaan mahtuu 9 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

 

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla - tule mukaan viihtymään! 

aika: maanantaina 6.11.2017 klo 18.00 

paikka: Lounatuulet (Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku) 

Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, saunomista, ohjattua saunajoogaa, lautapelejä, 

musiikkia ja hyvää ruokaa.  Ilmoittautuminen 1.11.2017 mennessä osoitteeseen 

atopia.lansinen@gmail.com 

 

IrtiMaasta-seinäkiipeily ja yhdistyksen syyskokous, pieni iltapala 

aika: maanantaina 13.11.2017 klo 18.00 

paikka: Myllyn kiipeilykeskus (Myllynkatu 1142, 21280 Raisio) 

Tule kokeilemaan seinäkiipeilyä ja vaikuttamaan & suunnittelemaan tulevaa yhteistä 

mukavaa toimintaamme yhdistyksemme syyskokoukseen! Ilmoittautuminen 

9.11.2017 mennessä osoitteeseen atopia.lansinen@gmail.com 

 

Megazone laserseikkailu, pieni iltapala 

aika: torstaina 23.11.2017 klo 18.00 

paikka: Megazone Turku (Eerikinkatu 4, 20100 Turku) 

Ilmoittautuminen 20.11.2017 mennessä osoitteeseen atopia.lansinen@gmail.com 

 

Pikkujoulut sirkustelun merkeissä, glögiä ja pipareita 

aika: lauantaina 16.12.2017 klo 17.00 

paikka: Turun Sirkus (Eerikinkatu 7, 20100 Turku) 

Ilmoittautuminen 3.12.2017 mennessä osoitteeseen atopia.lansinen@gmail.com 

 

Ilmoittaudu tapahtumiin määräaikaan mennessä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä 

ruokarajoitteet sekä mukaan tulevien lasten iät. 

 

Sydämellisesti tervetuloa! 

Läntisen Suomen atopiayhdistys ry 
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Tämä viesti on lähetetty Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n ylläpitämän jäsenrekisterin kautta. Mikäli 

jatkossa haluaisit säästää yhdistyksen varoja, ja vastaanottaa sähköpostitse tiedotteitamme 

ajankohtaisista asioista, ystävällisesti ilmoitathan siitä osoitteeseen toimisto@iholiitto.fi 

Voit myös päivittää/täydentää jäsen- ja yhteystietosi ajan tasalle osoitteessa 

http://www.allergia.fi/yhdistykset/paivita-jasentietosi/ - Kiitos! 

Allergia-, iho- ja astmaliiton 

Tuoksutonta iltaa vietetään ke 1.11. klo 18 alkaen verkossa! 

 

Keskiviikkona 1.11. klo 18.30-20.00 Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntijat 

Anne Vuorenmaa ja Sanna Virtanen päivystävät Allergia-, iho- ja astmaliiton 

Facebookissa https://www.facebook.com/allergiaihojaastmaliitto/  ja 

vastaavat livenä kysymyksiin. Katsokaa siis kiinnostavat video-alustukset 

aiheesta, laittakaa kysymyksiä illan aikana tulemaan meitä kaikkia koskevista 

asioista, ja jakakaa linkkiä/tapahtumaa omissa verkostoissanne! 

 

Tuoksuttomuuteen ja tuoksuherkkyyteen liittyvät liiton tekemät videot löytyvät ke 

1.11. klo 18.00 alkaen Allergia-, iho- ja astmaliiton Facebook-sivuilta.  

Videoiden teemat: 

• Mitä tuoksuherkkyys on?  

• Uunituore tutkimus: Tuoksuherkkyyden yleisyys ja vaikutukset 

• Kun ammatissani kohtaan tuoksuvia ihmisiä 

 

Lisätietoja aluesuunnittelija Anu Sauliala anu.sauliala@allergia.fi  
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