ELDIS 22 Leirikirje

Leiripäälliköiden terveiset
Haluamme toivottaa teidät tervetulleiksi mukaan vuoden siisteimpään palokuntatapahtumaan!
On mahtavaa, että koronapandemiasta huolimatta pääsemme leireilemään kansainväliselle Eldis 22 leirille heinäkuussa noin 2500 leiriläisen voimin. Jäimme hieman osallistujatavoitteesta, ja sen vuoksi
olemme joutuneet sopeuttamaan leirin budjettia. Kevät 2022 on myös ollut haasteellinen maailmalla,
mikä on omalta osaltaan vaikuttanut leirin suunnitteluun. Muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin on
kuitenkin tehty palokuntanuorten etua ajatellen, ja leirin kokemusasiantuntijanuoret ovat olleet
mukana auttamassa.
Leirillä tulee olemaan suomalaisten lisäksi saksalaisia, tšekkiläisiä, itävaltalaisia ja hollantilaisia
palokuntalaisia. On ilo todeta, että kansainvälinen kiinnostus on ollut suurta ja että saamme monia
ulkomaalaisia vieraita mukaan Eldikselle.
Olemme äärimmäisen kiitollisia, että olet ilmoittautunut leirille ja uskot, niin kuin mekin, että tästä
tulee loistava leiri ja hieno kokemus palokuntanuorille.
Turvallista kevättä ja nähdään Malmilla heinäkuussa!
-

Samu ja Sabina

Kokemusasiantuntijanuorten tervehdys
Me kokemusasiantuntijanuoret Sami, Mimosa, Fiona, Enni ja Pekka olemme saaneet osallistua leirin
suunnitteluun sekä viestintään. Päätehtävämme on ollut kertoa mielipiteemme kaikissa nuoria
koskevissa asioissa ja edustaa palokuntanuoria leiritoimikunnassa. Meiltä voi pienellä kynnyksellä tulla
kysymään kaikkea leiriin liittyvää jo ennen leiriä ja varsinkin leirin aikana.
Löydät meidät leirin somekanavista, kuten Tiktokista, Instasta ja Snäpistä, joita suosittelemme
seuraamaan välittömästi. Me olemme varmistamassa, että Eldiksestä tulee kaikkien aikojen paras
leiri!
Nähdään leirillä!
Sami, Mimosa, Fiona, Enni ja Pekka

Infopisteen terveiset
Leirillä tulee olemaan reipas infon porukka, joka kuuluu ja näkyy leirialueella. Vaikka lentokentän alue
on iso, niin alueella on aina apu ja vastaukset kysymyksiin lähellä. Infopisteen toimisto sijaitsee
keskellä leirialuetta.
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Koulutustapa uudistuu!
Eldis 22 leirillä koulutukset järjestetään keskitetysti teemoittain erilaisilla koulutusalueilla, joita
kutsumme teemapuistoiksi. Teemapuistoihin on koottu ammattitaitoiset kouluttajat ja tarvittava
kalusto sekä rakennetaan innostavia koulutusympäristöjä. Ajatuksena on taata jokaiselle nuorelle
laadukas ja tasapuolinen koulutus!
Nuoret suorittavat totuttuun tapaan kursseja. Leirillä tullaan toteuttamaan kaikki tarjolla olleet 21
kurssia ja kursseilla tulee kouluttautumaan päivittäin hiukan yli 1600 nuorta. Ruotsinkieliset
koulutusryhmät muodostetaan alku- ja tasokursseille sekä ryhmänohjaajakurssille.
Laadukkaiden koulutusten lisäksi nuorilla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta! Kursseilla
toimivien ohjaajien tarkoituksena on edistää nuoren oppimista ja vahvistaa nuorten aktiivisuutta ja
vastuullisuutta. Oikealla ohjauksella nuoria autetaan ja tuetaan kuulumaan ryhmään sekä toimimaan
sen jäsenenä. Ohjauksella on keskeinen merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä ja syrjäytymisen
ehkäisyssä.
Leirillä järjestetään valtakunnallisen ohjeistuksen mukaiset taitomerkkikokeet tasokurssien (Taku)
päätteeksi. Taitomerkkikokeessa on kirjallinen osuus ja neljä käytännön osuutta. Kokeessa mitataan
kurssilla ja omassa palokunnassa viikkoharjoituksissa opittujen tietojen ja taitojen kokonaisvaltaista
osaamista ja niiden soveltamista. Muilla kursseilla järjestetään erilaisia toiminnallisia
loppuharjoituksia.
Koulutustoimiala toimittaa sähköpostitse lisätietoa kaikille kouluttajille ja ohjaajille lähiviikkojen
aikana. Tavoitteena on, että jokainen kouluttaja ja ohjaaja perehdytetään omaan tehtäväänsä etänä
jo ennen leiriä.
Kursseihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä suoraan kurssinjohtajiin, joiden sähköpostiosoitteet
ovat muotoa etunimi.sukunimi@eldis22.fi. Kurssinjohtajien nimet löytyvät leirin internetsivuilta.
Kurssilaisten, kouluttajien ja ohjaajien osalta mahdolliset vaihto- tai muutospyynnöt tulee tehdä
sähköpostitse kurssisihteeri Elina Saltiolle osoitteeseen elina.saltio@eldis22.fi.
Kurssikohtaiset ohjeet:
Kaikki:
Alueella on pulaa istuimista, joten jokaisella on oltava mukana retkijakkara tai vast. Kuumien kelien
varalta on kaikilla oltava juomapullo, johon voi ottaa juomavettä koulutukseen mukaan. Myös
päähine on erittäin tärkeä varuste! Lisäksi jokaisella kurssilaisella on oltava mukanaan
muistiinpanovälineet (lyijykyniä, ei mustetäytekyniä!) ja kirjoitusalusta, sillä emme voi taata jokaiselle
koulutuspaikalle riittävää määrää pöytiä.
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Action -kurssi:
Kurssilla käsitellään luonnossa selviytymistaitoja, vaelletaan luonnossa, pulataan vedessä ja
suoriudutaan aina yhtä mahtavien kouluttajien keksimistä tehtävistä maalla, vedessä ja ilmassa.
Kurssilaiset tarvitsevat mukaansa vaellukselle soveltuvaa varustusta. Kurssilaisille tullaan lähettämään
sähköpostitse erillinen kurssivahvistus, josta selviää tarkemmin kurssin asiat.
Rippikoulu:
Rippikoululaisille on toimitettu riparikirje, josta löytyy ohjeita ja ennakkotehtäviä. Rippikoulu on jo
alkanut erilaisin etätapaamisin. Tulevissa etätapaamisissa käsitellään myös rippikoulun varusteasioita.
Muistattehan, että rippikoulun konfirmaatio järjestetään Helsingissä Malmin seurakunnan Viikin
kirkossa su 11.7 klo. 12 alkaen. Konfirmaation ja juhlakahvien jälkeen riparilaiset lähtevät kotimatkalle
läheisten mukana.
Palokuntarippikoululaiset majoittuvat koulumajoituksessa lauantain (10.7) ja sunnuntain (11.7) välisen
yön. Riparilaisten tavarat kannattaakin pakata niin, että viimeisen yön varusteille ja konfirmaation
palokuntapuvulle tai juhlavaatteille on oma kassinsa. Muut tavarat ja varusteet voivat lähteä oman
palokunnan mukana kotiin päin jo lauantaina.
Pelastustoiminnan peruskurssi:
Pelastustoiminnan peruskurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin Pelastusliiton kanssa. Kurssille
valitut ovat saaneet kurssivahvistuksen sähköpostitse ja itseopiskelu sekä teoriaopinnot ovat jo
alkaneet. Kurssin harjoittelujakso alkaa leirin aloituspäivänä ja kurssi päättyy leirin päättyessä.
Harjoittelujakson viikko-ohjelma noudattelee leirin yleistä ohjelmaa, mutta kurssilaisten kannattaa
varautua siihen, että tällä kurssilla koulutusta on osittain myös leirin vapaa-ajalla.
Kouluttajakurssi:
Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena: etäopetusjakso, itseopiskelua ja ennakkotehtäviä.
Oppimisalustana käytetään verkko-oppimisympäristö Priimaa. Leirillä kurssilaiset pääsevät
harjoittelemaan kouluttamista käytännössä teemapuistoissa. Kurssilaisille tullaan lähettämään
sähköpostitse erillinen kurssivahvistus, josta selviää tarkemmin kurssin asiat.
Ryhmänohjaajakurssi (ROK):
RJK on nyt ROK! Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena: etäopetusjakso, itseopiskelua ja
ennakkotehtäviä. Oppimisalustana käytetään verkko-oppimisympäristö Priimaa. Leirillä kurssilaiset
pääsevät harjoittelemaan ohjaamista käytännössä nuorempien nuorten parissa. Kurssilaisille tullaan
lähettämään sähköpostitse erillinen kurssivahvistus, josta selviää tarkemmin kurssin asiat.
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Kurssikohtaiset varusteet:
Seuraavassa luetellaan kurssikohtaisesti varusteita, joita kurssilaisten tulee tuoda mukanaan leirille.
Sopivat ja ehjät varusteet ovat turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Lisäksi oikeanlaisilla
varusteilla ja välineillä on mukava harjoitella. Varmistattehan, että kurssilaiset tuovat leirille
ohjeistetut varusteet. Varusteita ja välineitä voi tiedustella lainaksi alueen pelastuslaitokselta tai
naapuripalokunnilta. Osa välineistä on myös hankittavissa kohtuullisella hinnalla.
Tasokurssi 2 ja Tiiviskurssi:
- uima-asu ja pyyhe (kursseilla järjestetään vesipelastuskoulutusta)
Tasokurssi 3:
- pieni ensiside (säilytys: harjoitusasun taskussa)
Tasokurssi 4:
- sammutusasu (ei nuorten harjoitusasua!)
- palokypärä
- kypärän alushuppu
- turvasaappaat
- käsineet
Ensiavun jatkokurssi:
- pienimuotoinen ensiapulaukku (sis. kolmioliina, elvytyssuoja, kertakäyttöisiä suojakäsineitä, erilaisia
puhdistus- ja sidetarvikkeita)
- kynälamppu (tai pienitehoinen taskulamppu)
Vesipelastuskurssi:
- uima-asu ja pyyhe
- sukellusmaski, joka asettuu kasvoja vasten tiiviisti (ei uimalaseja!)
- snorkkeli
- uimaräpylät
- mahdollisuuksien mukaan kuivapuku/märkäpuku (ei pakollinen!)
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Palokuntarippikoulu:
- palokuntapuku tai vastaava juhlavaatetus konfirmaatiota varten
- erillinen kassi viimeisen yön varusteita ja juhlavaatetusta varten (koulumajoitus)
- uima-asu ja pyyhe (kurssilla järjestetään vesipelastuskoulutusta)
Tulitaistelijakurssi ja pelastustoiminnan peruskurssi:
- sammutusasu (ei nuorten harjoitusasua!)
- palokypärä
- kypärän alushuppu
- turvasaappaat
- sammutuskäsineet ja aluskäsineitä (useampi pari)
- paineilmalaite ja siihen soveltuva hengitysventtiili
- täytetty pullo ja varapullo, joissa on voimassa oleva tarkastusmerkintä
- kasvo-osa, joka on yhteensopiva palokypärän kanssa
- uima-asu ja pyyhe (TT -kurssilla järjestetään vesipelastuskoulutusta)

Ohjelman terveiset
Leirin ensimmäinen iltapäivä ja ilta nautitaan Get Together -festivaaleista, jossa ohjelmassa on
musiikkia ja erilaisia ohjelmanumeroita! Festivaalin tunnelmaa lisäävät alueella olevat pienet karkki- ja
ruokamyyntikojut.
Iltaisin voit kokea putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) korkeuksia tai haastaa ystäväsi
leikkimielisissä kilpailuissa ja peleissä. Jos kaipaat rauhallisempaa tekemistä, sitä löytyy sirkusteltan
olohuoneesta. Olohuoneessa on myös mahdollisuus tavata aikuisia ja vaihtaa heidän kanssaan
ajatuksia.
Keskiviikon vierailupäivänä ratkaistaan sankoruiskukilpailujen Suomen mestarit ja tiistai-iltana naisten
SM-Iines kilpailun voittajat. Kilpailuaikatauluista ilmoitamme lisää, kun aikataulut täsmentyvät, joten
kannattaa pysyä kuulolla!
Kaikki leirille osallistujat saavat Helsingin seudun joukkoliikennelipun käyttöönsä. Joukkoliikennelippu
mahdollistaa pienet retket Helsingissä iltaisin oman palokunnan kesken. Näin myös kauempaa leirille
matkustaneet pääsevät tutustumaan pääkaupungin nähtävyyksiin. Leirin oma matkatoimisto tarjoaa
valmiiksi suunniteltuja retkivaihtoehtoja. Torstai- ja perjantai-iltoina kannattaa kuitenkin pysytellä
leirialueella, sillä silloin sirkusteltta muuttuu suureksi diskoksi, jossa ääni, valo ja tunnelma ovat
huippuluokkaa! Viimeisenä leiri-iltana eli perjantaina järjestämme leirin loppusirkuksen, jossa
ohjelmassa on sirkustaidetta, musiikkia ja tunnelma huipussa.
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Mikä mahtava lopetus upealle leiriviikolle!
Leiriviikon aikana on mahdollisuus tutustua CTIF-palokuntakilpailutoimintaan ja päästä testaamaan
CTIF-kilpailurataa ja vauhdin hurmaa. Olemme kuulleet huhua, että kansainväliset leirivieraat
saattavat haastaa suomalaisetkin kokeilemaan kilpailurataa – otatko haasteen vastaan?
Turva tiedottaa!
Leirillä virallisena leirirannekkeena sekä tunnisteena toimii Coregonin festarirannekkeet leirivärityksin.
Ranneke sisältää myös maksuominaisuuden!
Leirialue itsessään on sijoitettu keskeisesti kiitoratojen leikkauspisteen ympärille. Majoitusalue
sijaitsee koulutusaluetta vastapäätä. Majoitus- ja koulutusalueen välissä keskeisellä paikalla sijaitsee
tapahtuma-alue, josta löytyvät turvan, leirisairaalan ja leiripalokunnan päivystyspisteet.
Kokonaisuudessaan leirialue on aidattu ja kulkeminen leirialueelle sekä sieltä poistuminen tapahtuvat
valvottujen porttien kautta.
Leirille on perustettu koronaryhmä, joka ohjaa koronaan liittyvät toimenpiteet. Seuraamme tarkasti
THL:n antamia ohjeistuksia sekä rajoituksia koronan osalta ja toimimme ohjeiden mukaisesti.
Ajankohtaisista rajoituksista tullaan viestimään säännöllisesti leirin osalta sosiaalisessa mediassa sekä
leirin nettisivuilla, joita kannattaakin seurailla aktiivisesti!
Leiri on ilon ja tekemisen tapahtuma. Välillä voi kuitenkin sattua vahinkoja, joihin on tärkeää varautua.
Huomioithan, että Eldis 22 -leiri ei vakuuta osallistujia, joten jokaisella osallistujalla on hyvä olla joko
palokunnan tai oma vakuutus mahdollisten vahinkojen varalle.
Huollon terveiset
Huollossa vastataan monesta asiasta. Huollon porukan voimin rakennetaan muun muassa leirin vesija sähkölinjastot, ja näitä rakentaessa tarvitaan lisäkäsiä. Rakennusleirille ovat tervetulleita kaikki
täysi-ikäiset sukupuolesta riippumatta.
Rakennusleiri alkaa keskiviikkona 29.6.2022, jolloin leirialue valmistellaan leirikuntoon. Purkuleiri
aloitetaan heti leirin päättymisen jälkeen lauantaina 9.7.2022, ja se päättyy 12.7.2022. Purkuleirillä
puretaan kaikki, mitä leirille on rakennettu. Tarkoituksena on tietenkin, että Malmin lentokenttä jää
juuri siihen kuntoon kuin missä se on ollut sinne tullessamme.
Rakennus- ja purkuleirille ilmoittautuneille on varattu ruoka- ja yöpymismahdollisuus. Molemmille
leireille voi osallistua myös, vaikka itse leirille ei tulisikaan. Rakennus- ja purkuleiri ovat maksuttomia,
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mutta muistathan ilmoittautua etukäteen mukaan, jotta ruokaa osataan varata riittävästi. Muista
ilmoittautua mukaan rakennus- ja purkuleirille!
Juomavesi- ja käsienpesupisteitä sijoitetaan leirialueelle useita. Juomavesipaikat ovat erikseen
merkittyjä paikkoja, joissa on mahdollista täyttää esimerkiksi juomapulloa sekä pestä hampaat
leiriviikon ajan.
Peseytyminen leirillä tapahtuu sisällä suihkukonteissa lämpimällä vedellä. Matkaa suihkukonteille on
n. 500 metriä leirialueelta, ja kontit on erikseen jaettu tytöille, pojille ja muunsukupuolisille. Tänä
vuonna leirialueella ei ole saunamahdollisuutta, mutta uimaan pääsee lähellä sijaitsevaan Jakomäen
uimahalliin, joten muista ottaa mukaan pyyhe ja uimapuku.
Leirialueella ei ole vesivessoja, vaan alueella on runsaasti bajamajoja leiriläisten käytössä.
Huolto vastaa myös alueen jätehuollosta. Autathan tässä viemällä jokaisen roskan roskiin saakka. On
tärkeää huolehtia, että jokainen teltta ja sen ympärys pysyy siistinä, jotta oma sekä kaverin fiilis
säilyvät mielekkäänä koko leiriviikon ajan!
Kulkuneuvot
Kulkeminen paikasta toiseen leiri-alueella tapahtuu jalkaisin. Ainoastaan täysi-ikäisellä toimihenkilöillä
on oikeus käyttää polkupyörää tai moottoroimatonta kulkuvälinettä leirialueella liikkumiseen.
Leirialueelta poistuminen
Huomioittehan, että alaikäinen leiriläinen voi poistua leirialueelta ainoastaan täysi-ikäisen
toimihenkilön kanssa.
Asuntovaunualue
Asuntovaunupaikka ilman sähköä maksaa 30 €/ vko ja sähköllä 50 €/vko. Asuntovaunupaikka
maksetaan leirillä kanttiiniin. Maksun lisäksi tulee maksaa leirimaksu 170 €/ leiriläinen.
Asuntovaunualueella ei ole mahdollisuutta kiinteälle vesiliitännälle eikä septitankin tyhjennykselle,
mutta sieltä löytyy juomavesipiste kantovedelle sekä bajamajat. Asuntovaunualue on osa leirialuetta,
ja alueella pätee yhtä lailla leirisäännöt ja osallistumisehdot.
Keittiön terveiset
Ruokailun osalta yhteistyökumppaneina leirillä toimivat esimerkiksi Kokkikartano, Saarioinen, Atria,
Vaasan leipomo sekä Kimmon vihannes.
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Leirillä tarjoillaan aamupala, lounas, päivällinen sekä iltapala. Ruokailu tapahtuu numeroitujen
linjastojen kautta. Kun saat oman numerosi, se toimii sinun linjanasi aina leirin ensimmäisestä
ruokailusta viimeiseen ruokailuun saakka. Näin saadaan otettua eri ikäryhmät paremmin huomioon.
Huomioittehan ruokailujen osalta, että aamupalalla käydään palokunnittain, lounaalla ja päivällisellä
kursseittain ja iltapalalla palokunnittain.
Jokainen käyttää leirillä omia ruokailuvälineitään. Ruokailuvälineiden on hyvä olla tukevat, syvät,
kestävät, muoviset tai emaliset. Mukissa olisi hyvä olla kahva, jotta kuuman juoman kantaminen olisi
turvallista. Ruokailun jälkeen jokainen pesee itse astiansa tiskilinjastolla. Muista siis ottaa mukaan
astioiden kuivaamista varten astiapyyhe!
Olettehan varmasti muistaneet ilmoittaa KAIKKI erityisruokavaliot?
Mikäli heräsi kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä keittiöpäällikköön: Teija Ståhlberg p. 040 124 5133
Kanttiinin terveiset
Leirin kanttiini Cafe Kipinä on avoinna päivittäin klo 6.30–22.00, konttikioski klo 7.00–21.00 ja
jäätelövaunu klo 7.00–21.00. Leiriä pidemmälle ei siis tarvitse herkkuja ja kahvia lähteä hakemaan, ja
hei, munkit eivät lopu kesken!
Suosittelemme käyttämään maksuvälineinä ensisijaisesti leirin maksuranneketta tai pankkikorttia.

Toimisto
Leirin toimisto palvelee leiriläisiä jo ennen leiriä mm. ilmoittautumisten, telttakyselyjen, laskutusten ja
monen muun asian kanssa. Leiritoimiston tehtäviin kuuluvat myös leirille saapumisen järjestelyt
yhdessä turvan kanssa, tietopalvelut leirin aikana sekä mm. leiritodistukset. Leirin aikana toimiston
yhteydessä toimiva toimihenkilöpankki jakaa tehtäviä eri toimialoille tarpeiden mukaan.
Toimistolle osoitettuja kysymyksiä voi lähettää toimisto@eldis.fi
Leiriosallistumisen siirtäminen on mahdollista toiselle palokuntalaiselle 31.5.2022 asti.
Viestinnän terveiset
Eldis 22 -leirillä kuvataan kuva- ja videomateriaalia leirin ja palokuntanuorisotoiminnan viestintä- ja
markkinointikäyttöön esimerkiksi leiritoiminnan sosiaalisen median kanaviin ja nettisivuille.
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Palokuntanuorisotoimintaa kuvataan mahdollisimman monimuotoisesti, aidosti ja
toiminnanläheisesti. Valokuvissa esiintyvät ihmiset esitetään aina myönteisessä asiayhteydessä.
Kuvia ja videoita käyttävät Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund, Helsingin Pelastusliitto ja
Uudenmaan Pelastusliitto. Kuvat voidaan tallentaa edellä mainittujen liittojen kuva-arkistoihin.
Eldiksellä moni tieto välittyy myös digitaalisesti, ja tuotamme erilaisia toimintoja ja ohjelmaa
mobiilisti. Digitaalisten palveluiden ja ohjelman tarkoituksena elävöittää leiriä. Puhelimen käyttö
leirillä ei ole pakollista, mutta tiedostamme, että lähes kaikilla leiriläisille on sellainen mukanaan.
Huomioithan, että leiri ei korvaa mahdollisia laiterikkoja, joten ole huolellinen puhelinlaitteen
käytössä. Leirillä on valvomattomia latauspisteisiin ja leiriläisiä suositellaan ottamaan mukaan
varavoimalähteitä.
Muista ottaa seurantaan leirin sosiaaliset mediat. Löydät meidät Instagramista, Facebookista,
TikTokista, Twitteristä ja YouTubesta @palokuntaleirit !
Tulkit tiedottavat
Leirin kansainvälinen kieli on englanti. Jos kuitenkin tarvitsee apua suomen, englannin, ruotsin,
saksan, itävallan, tsekin tai hollannin kielen kanssa, löytyy tulkkien yhteystiedot jokaisesta toimistosta
ja kanttiinista.
Turva-aikuisten terveiset
Leirillä toimii tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös erikseen nimettyjä turva-aikuisia. Heidän
tehtävänään on neuvoa, tukea ja auttaa leiriläisiä luottamuksellisesti erilaisissa kiusaamiseen,
häirintään tai syrjintään liittyvissä tilanteissa. Turva-aikuiset ovat läsnä ja saatavilla koko leirin ajan, ja
heidät saa kiinni joko hihasta nykäisemällä tai puhelimella. Turva-aikuisten puhelinnumero julkaistaan
leirillä. Turva-aikuisen tehtävänkuvaa sekä nimeä on pohdittu ja työstetty yhdessä muun muassa
partiolaisten kanssa, joilla vastaava tehtävä on ollut osana partiotoimintaa jo pidempään.
Lue lisää leiriläisten yhdenvertaisuudesta ja turvallisuudesta täältä:
https://www.palokuntaleirit.fi/osallisuus/turvallisuus/

Eldis 22 Shop muistuttaa
Nyt jos koskaan on aika shoppailla leirin omassa nettikaupassa: näin varmistat, että saat juuri sen
hupparin ja koon, mitä olet miettinyt!
Eldis 22 shopista saat hankittua myös muun muassa leirin selviytymispaketin. Paketti sisältää
juomapullon, päähineen, repun ja ruokailuvälineet. Linkki shopiin: https://kauppa.eldis22.fi
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