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Aluksi 

Pidät käsissäsi Turun seudun keliakiayhdistyksen 30-

vuotissyntymäpäivien juhlajulkaisua. Vuoden 2020 lopulla 

aloimme kehittelemään hanketta, joka myöhemmin sai nimen 

Keliaakikon makumuistoja. Vuoden 2021 aikana hanke toteutettiin 

onnistuneesti ja idea kehittyi eteenpäin juhlavuoden kunniaksi 

julkaistavaksi yhdistelmäjulkaisuksi. 

Tästä julkaisusta löydät pienen katsauksen Turun seudun 

keliakiayhdistyksen viime vuosien ja 30-vuotisjuhlavuoden 

toimintaan, tavoitteisiin ja toiveisiin. Sen lisäksi julkaisusta löytyy 

muutamia gluteenittomia leivontaohjeita. 

Julkaisu keskittyy kuitenkin makumuistoteksteihin, joita saimme 

kerättyä jäseniltämme. Jokainen makumuistoteksti on arvokas, ja 

tarjoaa pienen vilkaisun keliaakikon kokemuksiin. 

Haluamme kiittää kaikkia jäseniämme viimeisten 

kolmenkymmenen vuoden toiminnan mahdollistamisesta. Tämän 

julkaisun yhteydessä suuri kiitos kuuluu myös jokaiselle 

makumuistojaan meille jakaneelle jäsenelle, Keliakialiitolle sekä 

julkaisun sponsorille Raisio Oyj:lle. 

 

Antoisia lukuhetkiä toivottaen, 

Turun seudun keliakiayhdistys  
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Turun seudun keliakiayhdistyksestä 

Turun seudun keliakiayhdistys ry on Keliakialiiton jäsenyhdistys, joka 

toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisemme ovat 

keliaakikkoja, joille gluteeniton arki on tuttua ja sydäntä lähellä. 

Haluamme auttaa samassa tilanteessa olevia keliaakikkoja sekä 

heidän läheisiään selviämään arjen rutiineista myös sairastumisen 

jälkeen. Yhdistys on perustettu v. 1991 toiminnan käynnistyessä 

yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan, myöhemmin 

kunniapuheenjohtaja Tarja Kempin johdolla. Jäseniä yhdistyksessä on 

n. 1500. 

Järjestämme vuosittain erilaisia gluteenittomia tapahtumia. Viime 

vuosina tapahtumiamme ovat olleet muun muassa gluteenittomat 

leivontaillat, ravintolatapaamiset, kesäretket sekä erilaiset 

opettavaiset sisällöt kuten luennot ja paneelikeskustelut. Tarjoamme 

vertaistukitoimintaa jäsenille vertaistukitoimijoidemme sekä 

tapahtumiemme avulla, ja meillä on erikseen toimintaa nuorille ja 

lapsille. Teemme myös yritysyhteistyötä Turun alueella, ja olemme 

yhteydessä paikallisyrityksiin gluteenittomuuden edistämisen, 

yhteistyön, tuote-esittelyjen ja tarjousten saralla. 

Turun seudun keliakiayhdistys on monien muiden järjestöjen tavoin 

joutunut viime vuosien aikana pohtimaan omaa asemaansa 

jäsentensä elämässä. Keliakia on sairaus, jonka kanssa eläminen on 

helpottunut yhdistyksen historian aikana suurin harppauksin. 

Keliakian yleinen tuntemus, kauppojen gluteenittoman ruoan 

valikoima sekä tarjolla oleva tieto gluteenittomista ruoista ja 

gluteenittomasta elämisestä ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana 
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räjähdysmäisesti. Tietoa löytyy esimerkiksi internetistä ja sosiaalisesta 

mediasta nykyään todella paljon. Nämä kehitysaskeleet ovat olleet 

toivottuja ja tarpeellisia mutta osaltaan ne ovat vaikuttaneet siihen, 

kuinka keliakiayhdistyksen on ollut tarve hitaasti uudelleen luoda 

identiteettiään ja rooliaan jäsentensä elämässä. 

Turun seudun keliakiayhdistys onkin pyrkinyt tähän hitaasti viime 

vuosien aikana. Tavoitteenamme on pysyä gluteenittoman elämän 

asiantuntijoina, mutta myös tarjota hyvinvointia tukevaa toimintaa, 

joka ei suoraan liity gluteenittomuuteen vaan tukee yksilön 

hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Toivomme myös pystyvämme 

tarjoamaan kiinnostavaa ja antoisaa tekemistä kaikille iästä 

riippumatta. Viime vuosien yhdistysten ja Keliakialiiton yhtenä 

suurimpana haasteena onkin ollut saada mukaan etenkin nuoria. 

Tämän vuoksi olemme pyrkineet järjestämään ohjelmaa, joka voisi 

kiinnostaa myös nuorempia ikäluokkia. 

Tärkein tehtävämme paikallisyhdistyksenä on edelleen jäsentemme 

tukeminen onnistuneen gluteenittoman arjen parissa. Pyrimme 

jatkossakin olemaan paikallinen gluteenittomuuden asiantuntija, ja 

toivomme voivamme tarjota jäsenillemme vertaistukea, tietoa ja 

hyvinvoinnin lähteitä. 

Ruoka ja ruokaan liittyvät toiminnot ovat hyvin keskeisiä asioita 

elämissämme ja siksi on tärkeää tarjota jäsenillemme kokemuksia, 

joissa oman sairauden voi välillä vaikkapa unohtaa kokonaan.  
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Kuvat yhdistyksen alkukesän 

retkeltä Kurjenrahkaan. 
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Keliaakikon makumuistohankkeesta 

Idea makumuistohankkeeseen lähti vuoden 2020 yhtäkkisestä 

koronapandemian aiheuttamasta pysähtyneisyydestä. Toiminta 

lamaantui ja tarve jonkin korvaavan toiminnan keksimisestä ja 

tyhjyyden täyttämisestä oli läsnä. Haasteena oli myös löytää 

toimintaa, jolla pystyisimme saavuttamaan kaikki jäsenemme koko 

toimialueeltamme. Tästä alkoi kehittyä idea kirjoituksista, joita 

jokainen voisi itse kirjoittaa kotonaan, mutta osallistua silti yhteiseen 

toimintaan. 

Idea kehittyi aina Keliaakikon makumuisto -toiminnaksi ja täksi 

julkaisuksi asti. Makumuistojen kerääminen oli ideana innostava ja 

mielenkiintoinen. Idean kehittyessä ymmärsimme myös että 

vastaavanlainen sisältö on harvassa, ja täten tästä julkaisusta voisi olla 

myös todellista hyötyä sillä se valottaa keliakiaa sairastavan 

kokemusmaailmaa.  

Yhtenä hankkeen tavoitteena on muistuttaa nykypäivän ihmisille 

ravintoaineiden muutoksista, sisällöistä, monipuolistumisesta ja itse 

ruoan valmistamisen muutoksista entisaikoihin verrattuna. On hyvä 

tiedostaa, millaista keliaakikon elämä on ollut ennen kuin tieto ja 

tarjonta ovat olleet nykyisen kaltaisia. On myös ensiarvoisen tärkeää 

saada kokemuspohjaista tietoa siitä, minkälaista keliakian kanssa on 

ollut elää ennen ja minkälaista arki sairauden kanssa on nyt. Tästä 

teoksesta löytyvät makumuistokirjoitukset antavatkin vilkaisun juuri 

tähän.  

Saimme kirjoituksia hyvin eri kokemustaustan ja sairaushistorian 

omaavilta yksilöiltä, ja kokemuksia löytyy niin yli kolmenkymmenen 
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kuin alle kymmenen vuoden takaa. Kirjoituksissa on eri aikakausista 

huolimatta sama tunnelma; diagnoosin jälkeisen hämmennyksen ja 

neuvottomuuden jälkeen elämään keliakian kanssa on totuttu, ja 

tilalle ovat tulleet luotto omaan kykyyn elää sairauden kanssa, vahva 

osaaminen sekä toiveikkuus. Monet toivat esille sen, kuinka tietoisuus 

keliakiasta ja kauppojen kasvaneet gluteenittomat valikoimat ovat 

tuoneet helpotusta arkeen. Kömmähdyksiin tai keliakiasta johtuviin 

kiusallisiin sosiaalisiin tilanteisiin oli ajan kanssa opittu suhtautumaan 

ymmärtäväisesti ja jopa huumorilla. 

Kirjoituksia on julkaisussa noin kymmenkunta. Toivomme että vielä 

joskus pystyisimme laajentamaan makumuistoprojektia, sillä jo 

näiden makumuistokirjoitusten vastaanottaminen on ollut antoisaa ja 

tarjonnut mielenkiintoista tietoa ja toiveikkuutta sekä läheisen ja 

henkilökohtaisen katsauksen elämään keliakian kanssa.
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Makumuistoja 

Aila Einonen 

Diagnoosista 33 vuotta. 

Minulla on diagnosoitu keliakia v:sta 1988, jolloin tietoja ei ollut 

itsellä eikä elintarvikealoilla. Maatalon tyttärenä meillä käytettiin 

viljaa moniin, moniin ruokiin ja leivonnaisiin. Keliakiadiagnoosi toi 

elämään suuren muutoksen, hirssiä, tattaria ja riisiä... Kahvikutsut 

oli jätettävä pois, ellei ollut mahdollisuutta mennä omien eväiden 

kanssa. Keliaakikolle tarjolla oli yleensä riisikakkuja, muilta osin 

pöydät notkuivat kakuista, pipareista, pullista jne. En myöskään 

halunnut tulla huomioiduksi keliakiani kanssa, koska en halunnut 

että emäntä vaivaantuu. 

Ravintolassa ruokailut onnistuivat ainoastaan etukäteistilauksina, 

jos silloinkaan, jopa laivoilla. Gluteenitonta ruokaa pidettiin 

”toisarvoisena”. Nykyisin gluteenittomuus ja keliakia on 

luonnollisempaa, ja joka paikassa voi ilmaista reilusti toiveensa 

gluteenittomuudesta tuntematta häpeää. Kunnon perinteinen 

ruisleipä tuoksullaan kiehtoo vieläkin. Muita, joita kaipaan ovat 

ruispuolukkapuuro ja mannapuuro mustikkasopalla.  

Tänä päivänä pitopalvelukokeille ja ravintoloille on jopa kunnia-

asia, että gluteeniton ruoka on yhtä hyvää kuin tavallinenkin. 

Aikaansa seuraavat pitokokit myös usein tekevät kaiken 

laktoosittomina ja gluteenittomina, välttyen näin tekemästä 

kahdenlaisia. Myös kauppojen hyllyistä löytyy laaja valikoima 
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tuotteita, hintojen tosin ollessa moninkertaisia gluteenillisiin 

elintarvikkeihin verrattuna. 

Olen joutunut kohtaamaan monet vaikeudet, mutta elän 82-

vuotiaana suhteellisen normaalisti gluteenitonta ruokavaliota 

noudattaen. Tarkkailen kuitenkin koko ajan mitä suuhuni laitan, 

mutta en koe keliakiaa kuitenkaan oikein ”sairaudeksi”. 

Kiitos tästä aiheesta, joka toi mieleen monia tilanteita ja 

”tilaisuuksia”! 

Ritva Blomberg 69 v. 

Diagnoosista aikaa 35 vuotta. 

Leivonnaisista itse leivottu pulla oli ennen keliakiaa herkkua ja 

kesti kauan kun sai saman veroista gluteenittomana. Vaikka leipoi 

itse niin ei ollut lainkaan saman makuista. Nykyään saa jo saman 

veroista tai sitten olen unohtanut jo mitä oli ennen. 

Kaupassa oli kahta eri jauhoa; vähäproteiininen ja maitoa sisältävä. 

Maitoa sisältävästä sain vatsavaivoja laktoosin takia. Kauppoihin 

alkoi myös pikkuhiljaa tulemaan maissitärkkelysjauhoa  

Tieto gluteenittomuudesta oli välillä sekavaa. Joskus informoitiin, 

että voidaan syödä jotain tuotetta, mutta jonkun ajan kuluttua 

tuote ei ollutkaan gluteeniton. Esimerkiksi leivonnaisissa oli paljon 

epäselvyyksiä. Kuitenkin sitten pikkuhiljaa vuosien varrella oppi 

mitkä tuotteet sisältävät gluteenia ja mitkä eivät. 

Ravintolassa ei tiedetty yhtään mitään keliakiasta ja piti selittää 

tarkasti mitä ei voi syödä. Minulle on tarjottu esimerkiksi 



8 

 

makaroniruokaa, ja sitä väitettiin gluteenittomaksi vaikka 

makaronit toki olivat tehty vehnästä. Myös kahviloissa oli 

ongelmallista, ja kerrankin kysyessäni gluteenitonta minulle 

tarjottiin normaalia mutta sokeritonta pullaa. Ilmeisesti keliakia 

sekoitettiin diabetekseen eli siihen aikaan ”sokeritautiin”. Useasti 

joutui ottamaan siis omat leivät mukaan niin ravintolaan kuin 

kyläilyihin. Ero tähän päivään on suuri. Nykyään kaupat tarjoavat 

vaikka mitä ja lähimmäisetkin ovat oppineet keliakiatuotteista 

paljon. 

Sopeuduin gluteenittomaan elämään yllättävän hyvin, sillä 

tiedonjanoni oli suuri. Diagnoosin saadessani keliakia oli nimeltä 

tuttu sairaus, sillä tädilläni oli se, mutta en tiennyt mitä se oikein 

oli. Leipomisessa oli opettelemista gluteenittomien jauhojen takia, 

ja monesti siinä epäonnistuin vaikka seurasinkin ohjeita tarkkaan. 

Nykyään myös gluteenittomat jauhot ovat parempia leipoa.  

Yhdistyksen kokoontumiset Turussa olivat kivoja ja sieltä sai aina 

jotain uutta tietoa. Porukka oli mukavaa. ja meitä oli aika vähän 

silloin 90- luvulla. 

Paljon on ruokapuoli muuttunut vuosien varrella, kun nykyään on 

suuri valikoima hyviä leipiä ja muita herkkuja. Harvemmin tulee 

enää edes leivottua kun saa jo kaikkea, vaikkakin ovat kalliita. 
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Pekka Varheensalo 68 v. 

Diagnoosista aikaa 30 vuotta. 

Aina kun tulee puheeksi gluteenittoman ruokavalion 

noudattamisen aloitus niin mieleeni palautuu seuraava tarina. 

N. 30 vuotta sitten sain erikoislääkärin vastaanottoajan, koska 

painoni oli pudonnut n. 10 % eli 80 kg:sta n. 72 kg:aan. Ilmavaivat 

olivat erikoisen pahan hajuisia ja väsymys voimakasta. 

Erikoislääkäri Paavo Pääkkönen kyseli yhtä sun toista ja sanoi, että 

mitä todennäköisemmin tässä on kyse keliakiasta. 

Suolitutkimukseen sain samalla lähetteen. Kyselin tohtorilta mitä 

tuo keliakia oikein tarkoittaa. Hän kertoi, että nyt on jätettävä pois 

jauhoina kaikki kotimaiset viljat. Ehkä kaura sopii, mutta sekin 

pitää kontrolloida. 

Minua harmitti melkoisesti, kun olin nimenomaan yrittänyt syödä 

terveellisesti ja energiaa antavaa ravintoa esim. ruisleipää. 

Tulin kotiin ja kerroin tilanteen. Ruokapöydältäni hävisi melkoinen 

määrä tavaraa. Leiväksi jäi popcornin tapainen pyöreä leipä, joka 

ei maistunut miltään. Onneksi vaimoni alkoi leipomaan minua 

varten gluteenitonta leipää ja tällöin oli muotia vielä leipäkoneet, 

jollainen meilläkin oli. 

Eniten harmitti makkara, jonka syömisen lopetin saatuani 

diagnoosin. Olen aina pitänyt Kivikylän Huilun tuhti -

grillimakkarasta. Samoin Wilhelmiinasta ja Kabanossista. Kun 

keliakiadiagnoosista oli kulunut n. 1/2 vuotta tuli puheeksi mistä 
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makkara on tehty. Silloin totesin sisältölapusta, että makkara 

sisältää perunajauhoa, mutta ei viljajauhoa. Olin turhaan ollut 

syömättä makkaraa. Arvatenkin samana päivänä meni toinenkin 

grillimakkara. 

Paljon ovat tuoteselosteet muuttuneet vuosien aikana. Nykyään 

ruokatuotteen päällä lukee, onko se gluteeniton ja/tai laktoositon. 

Tuoterepertuaari on moninkertainen verrattuna siihen mitä se on 

ollut. Sopeutuminen on nykyään paljon helpompaa 

gluteenittomuuteen, kun vertaa vaikka siihen mitä se on ollut 30 

vuotta sitten. 

Se mitä olen jäänyt kaipaamaan ajasta ennen keliakiaa, on lähinnä 

ruisleipä ja Ylhäisten näkkileipä. Tosin vieläkin tulee vesi kielelle, 

kun näkee kahvilassa tarjolla olevan possumunkin tai 

sitruunapullan. Saahan näitäkin nykyään gluteenittomina, mutta 

maku ei vieläkään ole sama kuin vehnästä tehdyissä.
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Juhlavuodesta 2021 

Yhdistyksemme juhlavuosi oli erikoinen vuosi meille kaikille. 

Juhlavuoden järjestelyjä varjostivat koko ajan koronapandemia ja 

sen tuomat rajoitteet. Vuosi onkin pakottanut meidät kaikki 

omaksumaan uuden asenteen tekemiseen, sillä vuoden aikana on 

ollut tarpeen valmistautua monenlaisiin erilaisiin tilanteisiin sekä 

oppia joustavuutta ja nopeaa toimintakykyä. Jouduimme välillä 

perumaan tai lykkäämään vuodelle suunniteltuja aktiviteetteja 

pandemian kehittyessä, välillä hyvin nopeallakin aikataululla. 

Esimerkiksi kesälle suunniteltu retki Porvooseen jouduttiin 

siirtämään joulukuulle ja kevätkokous tuli nopealla aikataululla 

siirtää virtuaaliseksi pandemiatilanteen pahentuessa. 

Onneksemme pystyimme kuitenkin pitämään kiinni osasta 

tapahtumista, ja esimerkiksi yhdistyksen syntymäpäiväjuhlat 

toteutettiin onnistuneesti lokakuun 2021 lopussa. Halusimme 

toteuttaa syntymäpäiväjuhlat rennon olemisen merkeissä, 

vapaana ja iloisena tilaisuutena, missä koemme onnistuneemme. 

Ei ole tarpeen pönöttää kun kyseessä on kuitenkin vielä 

suhteellisen nuori ja kasvava yhdistys! 

Toiminta kuitenkin kiinnostaa jäseniämme selvästi, sillä syksyn 

onnistuneisiin tapahtumiin osallistui kiitettävästi jäseniä, ja oli 

mukava huomata että toimintaa on kaivattu. Myös Porvoon retki 

kiinnostaa tapahtuman siirrosta huolimatta, ja meitä on lähdössä 

matkaan noin 50 jäsentä.  
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Vuosi 2021 on vaihtumassa uuteen ja sen myötä toivomme, että 

saisimme palata normaaliin vuoden 2022 aikana ja pystymme 

toteuttamaan vuodelle 2022 suunniteltua toimintaa 

suunnitelmien mukaan ilman koronarajoituksia. 

Keräsimme syntymäpäiväjuhlissamme myös osallistuneiden 

jäsenten toiveita tulevalle yhdistyksen toiminnalle sekä palautetta 

vuodelle 2022 jo suunnitellusta toiminnasta. Esityksiä tuli runsaasti 

ja seuraavaksi yhdistyksen hallitus saa pohdittavakseen niiden 

toteuttamisen. Kiitos toiveistanne ja osallistumisesta 

toimintasuunnitteluun. 

 

Pekka Varheensalo,  

Turun seudun keliakiayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 
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Makumuistoja 

Hyvä että diagnoosi selvisi 71 v. 

Diagnoosista 6,5 vuotta. 

Ennen diagnoosia lempiruokiani olivat leivonnaisista pulla, muista 

ruoista lihapullat ja siskonmakkarakeitto. Pakastepullataikina 

korvasi pullataikinan tekemisen diagnoosin jälkeen. Kerran koitin 

itse leipoa pullaa, jauhot vain lensivät vatkatessa ja lopputulos oli 

kivikova! En kokeillut enää sen jälkeen. 

En tiennyt ennen diagnoosia paljoakaan kaupan gluteenittomista 

valikoimista! Sopeuduin elämään keliakian kanssa kuitenkin ihan 

hyvin, leivon itse kakkuja ja piiraita, pullat tehdään valmiista 

pakastetaikinasta. Matkoilla keliaakikkona on varsinkin Etelä-

Ranskassa ollut hankalaa, kun taas Espanjassa on hienot 

gluteenittomat hyllyt esimerkiksi Carreflour-liikkeissä. Ajasta 

ennen diagnoosia kaipaan ruisleipää, kotikaljaa ja mämmiä, koska 

olen kotoisin Keski-Suomesta! 

 

Laila Postila, 58 v. 

Diagnoosista 13 vuotta. 

Lempiruokani eivät juuri diagnoosin myötä muuttuneet, mutta 

leivonnaiset kyllä. Rakastin ennen leipoa täytekakkuja mutta 

gluteenittomista jauhoista en saa (ymmärrettävästi) yhtä 
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kuohkeita. Samoin itse tehty gluteeniton leipä ei vaan onnistu 

minulta. 

Ravintolakäynnit Suomessa eivät pääsääntöisesti tuota ongelmia, 

ulkomailla taas diagnoosi vaikeuttaa ravintolassa käymissä. 

Prahassa tarjottiin esim. keitettyä broileria! Oli pahaa ilman 

mausteita. Mallorcalla taas henkilökunta teki kaikkensa, että sain 

hyvää gluteenitonta ruokaa. 

En tiennyt keliakiasta mitään ennen diagnoosia, koska en silloin 

tiennyt että suvussa on muita keliaakikkoja. Myöhemmin löytyi 

serkkuja, joilla myös keliakia. Ruisleipää kaipaan kovasti ja 

uunituoreita korvapuusteja. On ollut pakko sopeutua. Yksin olen 

hankkinut kaiken tiedon. 

Sain diagnoosin vuonna 2008, mutta luultavasti on ollut koko 

ikäni. 

 

Piia 

Menin ensimmäiseen tähystykseeni veriarvojen perusteella lähes 

varmana keliakiadiagnoosistani. Yllätys oli, että lähdin sieltä 

keliakiadiagnoosin kanssa eikä koepalojen vastauksia tarvinnut 

odottaa. Lääkäri ohjeisti aloittamaan elinikäisen gluteenittoman 

ruokavalion heti. Minun piti makustella asiaa. Minä keliaakikko? 

Oli torstaipäivä. Annoin itselleni loppuviikon aikaa tottua 

ajatukseen ja nauttia sellaisesta, mistä en kohta enää saisi nauttia. 
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Perjantaina oli lukion vuosikurssin tapaaminen. Join olutta ja söin 

pizzaa nautiskellen. Lauantaina vedin pussin lakua. Sunnuntai-

iltana pistin ruispuikulat leivänpaahtimeen, voitelin ne ja söin 

ihanat, rapsakat puikulat lämpiminä - kaikella hartaudella. 

Viimeisen kerran. Hyvästellen. Tippa linssissä. Huvittuneena 

omasta reaktiostani. 

Keliaakikko olen ollut useamman vuoden. Sinä aikana olen 

tajunnut ettei viimeisten ruisleipien syömisen aiheuttama reaktio 

ollutkaan niin huvittava. Tiedän, mistä ravintolasta saan 

takuuvarmasti hyvää gluteenitonta pizzaa. Hyvää gluteenitonta 

pizzaa osaamme tehdä kotonakin. Saan edelleen nauttia 

mieluisaa kylmää olutta riittävästi (vaikkakin rajoitetusti). 

Karkkihyllystäkin olen löytänyt sen taivaallisen hyvän lakupatukan. 

Mutta ruisleipää mä en saa. Todennäköisesti en enää ikinä. 

 

Tiina Risti 

Diagnoosista 17 vuotta. 

Mikä se onkaan niin hyvää, ettei sanotuksi saa? No 

keksisuklaapatukka Kismet. Muistellessani aikaa ennen keliakiaa 

tulvivat muistoihini juuri kaikki erilaiset keksimäiset suklaapatukat, 

kuten Suffeli, Twix ja Geisha. Kaipasin yhdessä vaiheessa Twixiä 

niin paljon, että tein siitä ihan oman version. Kotiraadin mielestä 

se oli hyvin lähellä oikeaa Twixiä ja minun muistikuvani mukaan 

siitä tuli vielä parempi. Ehkä sen vuoksi, että niihin tuli laitettua niin 

paljon toffeeta.  
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Toisaalta muistelen sitä huoletonta aikaa, kun etenkin ulkomailla 

saattoi istahtaa ihan mihin tahansa kuppilaan maistelemaan 

paikallisia herkkuja. Ruokakulttuuri on tärkeä osa itse maan 

kulttuuria, joten keliakia on rajoittanut jonkun verran 

makuelämyksiin tutustumista. Mutta jäljelle on jäänyt paljon 

muuta, kuten paikallisten kuppiloiden tunnelmat, erilaiset tuoksut, 

äänet, hälinä ja ihmisten iloisuus. Ja on hetkiä, jolloin tulen 

yllätetyksi gluteenittomilla vaihtoehdoilla; no problem!
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Liisa Vanamo-Kaislan Pataleipä 

 

Ainekset: 

• 4 dl lämmintä vettä 

• 1 pss kuivahiivaa 

• 1 rkl siirappia 

• 1 1/2 tl suolaa 

• 2 tl psylliumia 

• 1/2 dl pellavarouhetta (ei 

välttämätön) 

• 1 dl perunajauhoa 

• 1 dl kauralesettä 

• 2 dl kaurahiutaleita 

• 3 dl Virtasalmen Viljatuotteen pullajauhoseosta 

 

Ohje: 

Sekoita veteen kuivahiiva, kaurahiutaleet, siirappi, psyllium ja suola. 

Lisää jauhot. Älä vaivaa taikinaa, vain ainoastaan sekoita, esimerkiksi 

puulastalla. Kohota uunissa uunilamppu päällä 30-45min TAI yön yli 

huoneenlämmössä. Kuumenna tyhjä pata uunissa ja kippaa taikina 

siihen. Paista 30min. 225 asteessa kannen kanssa ja vielä ilman kantta 

15-20min.  
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Liisa Vanamo-Kaislan Kaurareissarit juurella 

Ohje: 

• 100 g kaurahiutaleita  

• 200 g kiehuvaa vettä 

Sekoita kaurahiutaleet ja kiehuva 

vesi keskenään ja anna turvota ja 

jäähtyä. 

• 100 g juurta (tai pussi 

kuivahiivaa) 

• 300 g vettä 

• 220 g Virtasalmen 

Viljatuotteen vaaleaa 

jauhoseosta 

• 50 g perunajauhoa 

• 6 g suolaa 

• 10 g rypsiöljyä 

• 1/2 dl seesamin siemeniä 

 

Sekoita aineet keskenään sekä lisää alussa turvotetut kaurahiutaleet. 

Vaivaa koneella muutama minuutti. Kohota taikina yön yli 

huoneenlämmössä tai jos leivot hiivalla, riittää 2–3 tunnin kohotus. 

Leivo litteitä leipäsiä, reissareita. Paista 200 asteessa 25–30 min. 
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Turun seudun keliakiayhdistyksen 30-

vuotissyntymäpäivät 

Kolmekymmenvuotiasta Turun seudun yhdistystä juhlittiin lokakuun 

lopulla syntymäpäiväjuhlin Turussa Aitiopaikka-ravintolassa. Juhlat 

olivat täynnä ohjelmaa, ja saimme nauttia juhlapuheista, mahtavista 

esiintyjistä ja maittavasta juhlaruoasta.  

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Varheensalo kokosi 

syntymäpäiväjuhlista koosteen, jonka voit lukea alta. 

Syntymäpäiväjuhlat 23.10.2021 

Juhlan aloitus, puheet ja palkitsemiset 

Syntymäpäiväjuhlat pyörähtivät käyntiin tyylikkäästi juontajana 

toimineen hallituksen jäsenen ja vertaistukivastaavan Lauri Laakson 

avauksella. Hän kertoi hieman Turun yhdistyksen syyskaudesta, 

mainiten esimerkiksi syyskokouksen yhteydessä järjestetyt erityisen 

mielenkiintoiset luennot keliakiatutkimuksesta, jotka meille pitivät 

professorit Markku Mäki ja Mika Scheinin.  

Juhlan avauksen jälkeen puheenjohtaja Pekka Varheensalo lausui 

tervehdyssanat. 

Juhlapuheen piti Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. 

Puhe oli erittäin hyvä, ja siinä tuotiin esille keliakialiiton historiaa ja 

luodattiin tulevaa Keliakialiiton ja paikallisyhdistysten roolista. 
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Puheenjohtaja Pekka Varheensalo toivottaa vieraat tervetulleiksi. 

Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi pitämässä juhlapuhetta. 
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Juhliin kuului myös ansioituneiden yhdistyksen jäsenten 

palkitseminen ansiomerkein. Ansiomerkkejä jaetaan pitkästä ja 

arvokkaasta yhdistystoiminnasta. Ansiomerkkien jaon suorittivat 

Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi, hallituksen jäsen Piia 

Tirronen ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Varheensalo. 

Kultaisen ansiomerkin sai Antti Laakso. 

Hopeisen ansiomerkin sai Leena Tervahartiala. 

Pronssisen ansiomerkin saivat Jarmo Rakkolainen, Hilkka Huotari, 

Tuula Lunden, Lauri Laakso ja Marja Jeskanen. 

Merkkien saajista kiitospuheen piti Keliakialiiton liittohallituksen jäsen 

Jarmo Rakkolainen. 

Onnittelut vielä merkkien saajille! 

 Ansiomerkin saaneet palkittuina. 
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 Antti Laakso vastaanottamassa kultaista ansiomerkkiä yhdistyksen 

rahastonhoitajalta ja hallituksen jäseneltä Piia Tirroselta. 
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Ruokailu ja esiintyjät 

Aitopaikan Niina Obradovic kertoi buffet-lounaan ja kakkukahvien 

sisällön. Lounas oli todella maittava ja sopi syntymäpäiväjuhlille 

mainiosti. 

Syntymäpäivillä oli myös tarjolla musiikkiohjelmaa. Musiikista ja 

viihdyttämisestä vastasi tangokuningas Kyösti Mäkimattila 

säestäjänään pianisti Lassi Kouvo. 

Kyösti Mäkimattilan ohjelma ei ollut pelkkää laulua vaan myös tarinaa 

omasta elämästä, johon korona oli tuonut melkoisen muutoksen. 

Mäkimattilan kirjoittamat runot ja laulujen sanat olivat koskettavia. 

Mäkimattila kuitenkin piti oivasti esityksessään mukana huumoria, 

lyöden ajoittain juhlavieraille niin sanotusti jauhot suuhun. 

Mäkimattilaa säestäneen Lassi Kouvon pianistitaidot olivat parhaasta 

päästä. Hän hoiti Kyöstin säestyksen lyhyellä harjoitteluajalla (15 min.) 

ja kivenkovalla ammattitaidolla. Lisäksi Lassi viihdytti juhlavieraita 

soitolla myös ruokailun ja kahvin aikana. 

 

Kyösti Mäkimattila esiintyy säestäjänään Lassi Kouvo. 
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Toisena ohjelmanumerona oli Gluteenitonta kiitos! -ohjelma. 

Hallituksen jäsen Teija-Leena Heikku haastatteli koko Suomi leipoo -

voittajaa Mari Pihlajamäkeä, joka vastasi reippaasti kokemuksistaan 

gluteenittomasta leivonnasta. Hän antoi oivallisia vinkkejä 

gluteenittomaan leivontaan. Pihlajamäki totesi että gluteenittoman 

pullan leivonta on oma taitolajinsa, ja ei välttämättä se ystävällisin 

vaihtoehto aloittelevalle gluteenittomalle leipurille. Jos kuitenkin 

pullaa tahtoo leipoa, niksi on käyttää taikinaan sähkövatkainta 

vaivaamisessa ja lisätä taikinaan ensin vain puolet jauhoista, ja sen 

jälkeen antaa taikinan levätä. Vasta tämän jälkeen kannattaa lisätä 

loput jauhoista. Tämän jälkeen pullat voi leipoa muotoon ja nostattaa. 

Pihlajamäki myös muistutti että pullan ainesosien tulee leipoessa olla 

tasalämpöisiä. Marin syntymäpäivillä esittelemä keksiohje löytyy myös 

tästä teoksesta. Ei muuta kuin vinkit kokeiluun!  

Mari Pihlajamäki (oik.) antaa gluteenittomat leivontavinkit hallituksen 

Teija-Leena Heikun haastattelemana. 



26 

 

Juhlan päätös 

Juhlat päättyivät kakkukahveihin, joissa saimme nauttia FresCo-

ravintolan tekemää Britakakkua sekä Mari Pihlajamäen tekemiä 

gluteenittomia keksejä. 

Toimme juhlaan myös mukaan hieman osallistavaa 

toimintasuunnittelua. Jaoimme juhlassa pöytiin yhdistyksen alustavan 

toimintasuunnitelmaluonnoksen vuodelle 2022, johon pyysimme 

juhlavierailta palautetta ja toiveita. Keräsimme yhteensä 13 lomaketta 

palautteena. 

Tilaisuuden lopulla oli jaossa kaikille Raision lahjoittamat Elovena 

Gluten free -kaurahiutale annospuuropaketit. 

Juhlan päätti tilaisuuden juontajan Lauri Laakson kiitokset kaikille n. 

70 henkilölle, jotka juhlaan osallistuivat. Laakso kiitti puheessaan myös 

juhlan mahtavia esiintyjiä sekä keittiötä maittavista tarjoiluista. 

Syntymäpäiväjuhlat taltioi Kari Kouvo ammattitaitoisesti kuvaten. 

Vielä kerran Suuret kiitokset kaikille synttäreiden valmisteluun ja 

toteutukseen osallistuneille, sekä erityiskiitos juhlaan osallistuneille. 

 

Pekka Varheensalo, hallituksen puheenjohtaja 
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 Kyösti Mäkimattila ja Lassi Kouvo virittäytymässä tunnelmaan. 

Hallituksen jäsen Tiina Risti (vas.) ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Varheensalo (oik.) 

vastaanottamassa Keliakialiiton juhlatervehdystä liiton toiminnanjohtajalta Niina 

Puronurmelta. 
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Mari Pihlajamäen keksiresepti 

Saimme syntymäpäiväjuhlissamme oivat leipomisvinkit Koko Suomi 

leipoo -ohjelman voittajalta, Turkulaiselta Mari Pihlajamäeltä. 

Pihlajamäen perheessä keliakia on tuttu juttu. 

Synttärikeksit 

noin 25 kpl isoja keksejä 

• 200 g margariinia (huoneenlämpöinen) 

• 3 dl sokeria 

• 2 tl vaniljasokeria 

• 2 kpl kananmunia 

• 7 dl Sunnuntain gluteenitonta jauhoseosta 

• 1 tl leivinjauhetta 

• 3 tl jauhettua inkivääriä 

Laita uuni lämpenemään 180 asteeseen. Sekoita pehmeä 

margariini ja sokerit keskenään (kauhalla tai vatkaimilla). Lisää 

kananmunat ja sekoita tasaiseksi. 

Yhdistä kuivat aineet ja lisää ne seokseen, sekoita tasaiseksi 

taikinaksi.  

Pyörittele taikinasta noin 40 g painoisia taikinapalloja ja asettele 

ne uunipellille leivinpaperin päälle. Keksit leviävät uunissa, joten 

jätä reilusti tilaa keksien väliin. Paista uunin keskitasolla noin 15 

minuuttia. Nosta pois uunista ja anna jäähtyä. Keksit ovat 

pehmeitä ja kovettuvat jäähtyessään.
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Makumuistoja 

Anna-Kaisa, 23 v.  

Diagnoosista 19 vuotta. 

Olen ollut 4-vuotias saadessani keliakiadiagnoosin, joten minulla 

ei juurikaan ole muistikuvia ajalta ennen keliakiaa, muuten kuin 

hankalista ja kivuliaista vatsanväänteistä. Lapsuudessa toki 

vanhempani pitivät huolta ruuan ostamisesta ja toisaalta olin niin 

nuori, ettei sopeutuminen sinänsä ollut hankalaa.  

Toisinaan sattui tilanteita, jolloin kyläillessä tai koulussa keliakia 

unohdettiin ja saatoin jäädä ilman tarjottavia ja sain tilalle 

esimerkiksi hedelmän tai jouduin olemaan ilman. Erityisesti 

lapsena se tuntui toisinaan ikävältä ja joskus myös hävetti olla 

ainoa lapsi, joka tulee hakemaan erityisruokaa tai täytyi ääneen 

sanoa tarvitsevansa gluteenitonta, joten joskus en uskaltanut sitä 

kysyäkään. 

Mielestäni gluteenittomien tuotteiden valikoima on laajentunut ja 

monipuolistunut huomattavasti, sekä tuotteet ovat nykyään 

parempia. Leipää saa muutenkin kuin pakasteesta ja kahvilat sekä 

ravintolat ottavat asian huomioon ja ruuista voidaan tehdä 

gluteenittomia versioita pyydettäessä. Se on ehkä nykyään 

ennemmin jo ihan sääntö eikä niinkään enää poikkeus, kuten 

aiemmin. On ilo, että keliaakikotkin voivat saada tuoretta ja 

kuohkeita leivoksia, eikä pakasteesta otettua ja tehtaassa 

linjastolla tehtyä känttyä. 
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Erityisesti hampurilaiset ja pitsat ovat ilahduttaneet minua, sillä 

muistan lapsena maistaneeni McDonaldsin ensimmäisiä 

gluteenittomia hampurilaisia, joista en pitänyt. Nyt myös 

muissakin kuin pikaruokaravintoloissa voi saada hampurilaiset 

sekä pitsat gluteenittomana ja plussaa on se, että toisinaan leivät 

tai pitsat ovat itse tehtyjä.  

Nykyään leivon itse gluteenitonta toisinaan, ja useimmiten 

muutan normireseptejä gluteenittomiksi vain vaihtamalla jauhot 

ja lisäämällä esimerkiksi psylliumia. Kuitenkin jo valmiiksi 

gluteenittomia reseptejä on niin paljon, ettei tätä välttämättä 

tarvitse tehdä. 

Ulkomailla keliakia on joissakin paikoissa hieman 

tuntemattomampi kuin Suomessa. Saksassa koen gluteenitonta 

saatavan oikein hyvin kun taas Turkissa kielimuuri tuli toisinaan 

vastaan, kun yrittää selittää mitä ei voi syödä. Esimerkiksi "wheat 

flour" oli hieman hankala ja flour tulkittiin sanaksi flower. 

Merja Koho 

Keliaakikko Jorma Koho 70 v.  

Diagnoosista 13 vuotta. 

Meidän perheeseemme keliakia tuli vuonna 2008. Miehelläni oli 

ollut vatsavaivoja ja kipuja jo jonkin aikaa. Muutaman vuoden 

oireiden seuraamisen jälkeen, hän lopulta meni lääkäriin ja sai 

keliakiadiagnoosin. Siitä alkoikin ihmettely, että mitäs nyt sitten? 

Tähän asti keliakia oli meille vieras asia. Mieheni nuorimmalla 
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siskolla oli diagnosoitu keliakia jo muutamia vuosia aiemmin, 

mutta meille se ei ollut tullut tutuksi. 

Onni tässä asiassa on se, ettei miehelläni ole koskaan ollut leipä 

tärkeä, joten ei ole sitä liiemmin kaivannut. Gluteenittomien 

leipien suhteen hän on hyvin tarkka, ja tänä päivänä kyllä jokainen 

löytää mieleisensä leivän sillä vaihtoehtoja on runsaasti. Leivon 

itse kun gluteenittomia ohjeita on runsaasti. Ajasta ennen 

keliakiaa, hän ei juurikaan kaipaa muuta kuin Karjalaisten lapsena 

perinteistä karjalanpiirakkaa. Mutta tässäkin on ollut onnea sillä 

mieheni sisko, jolla itselläänkin on keliakia, on saanut piiraanteko-

opin heidän äidiltään ja hän on oppinut tekemään tosi hyviä 

gluteenittomia piirakoita.  

Nykyään kaupoissa on todella hyviä korvattavia tuotteita. Itse 

keliaakikon vaimona, olen opetellut leipomaan ja tekemään ruuat 

itse. Ohjeita on melko helppo muuttaa gluteenittomiksi, kunhan 

muistaa, ettei keittiössään samana päivänä käsittele 

normaalijauhoilla mitään, ja siksi nykyään leivon pääsääntöisesti 

kaiken gluteenittomana, se sopii kaikille ja maku on sama. 

Sellainen joskus harmittaa kun menee kylään tai juhliin ja joutuu 

toisinaan vielä itse kyselemään, mitä keliaakikko voi tarjottavista 

ottaa, mutta siihenkin asiaan on aika tuonut helpotusta ja monille 

keliakia on jo tullut tutuksi vaikkei itsellä olisikaan. Alussa tuli 

muutama moka leipoessa, esim. kuivakakun teki gluteenittomaksi 

mutta vuokaan käytti normaaleja korppujauhoja. Kaikkeen kyllä 

on nyt jo tottunut. Kaupassa käynti oli alkuun ikävää kun 

tuotteiden tuoteseloste piti tarkkaan tihrustaa. Kirjoitus on niin 
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pienellä, että oli kova työ saada selvää mitä tuote sisältää. Nyt 

tuotteet ovat jo tulleet itselle tutummaksi. Vielä kun kaupoista 

löytäisi gluteenittomat kylmätuotteet, kuivatuotteet jne. kun 

tuntuu että ovat eri kaupoissa hajallaan tai vaihtavat paikkaa, kun 

kaupoilla on tapana muunnella järjestystä.  

Vuonna 2010 kävimme Azoreilla, oli Lucitano-ilta, ja seurasimme 

Lucitano-hevosten upeaa esitystä. Esityksen jälkeen oli illallinen 

seisovasta pöydästä ja runsaasti tarjottavaa. Kysyimme mitä 

keliaakikko voi ottaa niistä, ja kokki tuli paikalle kertoen että 

kaikkea muuta, mutta ei perunaa. Onneksi silloin jo tiesimme itse 

enemmän. 2016 olimme turkulaisessa ravintolassa, jossa tuotiin 

keittiön tervehdys ennen pääruokaa. Itse sain pienen 

ruisnappileivän, jonka päällä oli maustekermavaahtoa ja mieheni 

sai ainoastaan pienen kermavaahdon. Tarjoilijana en sitä olisi 

kehdannut tuoda. Ravintoloissa alkupalan tullessa pöytään minä 

saan salaattia ja leivänpalan, mutta mieheni pitää kysyä aina leipää 

erikseen koska se on jätetty pois. Kylässä käydessämme alkuun oli 

ongelmaa, kun kaikki eivät muistaneet gluteenittomuutta. Joskus 

tällaisessa tilanteessa joku keksi että jäätelöhän käy, ja kun jäätelö 

tuli, se olikin tuutti, jossa oli vohveli.  

Vuonna 2008 olimme mieheni kanssa Turun seudun 

keliakiayhdistyksen järjestämässä leivontaillassa. Muistaakseni 

leivoimme sämpylöitä. Sämpylät onnistuivat, mutta itselläni oli 

tuolloin mielessä, että kuinkahan hankalaksi elämämme muuttuu. 

Tämä kuitenkin helpotti kun perehdyin erilaisiin brosyyreihin, ja 

ajatus alkoi helpottaa. Tänä päivänä gluteenittomuus on yleistynyt 

ja tuotteita sekä tietoa on tarjolla hyvin. Tällä hetkellä mieheni 
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kuudesta sisaruksesta neljällä on keliakia. Joten juttu on tullut 

tutuksi, eikä juurikaan haittaa ainakaan omaa elämäämme. 

Loppukaneettina haluaisin mainita, että vielä tänäkin päivänä 

tuntuu erityisen hyvältä, paikassa kuin paikassa, jossa käymme, 

että gluteenittomuus on huomioitu. 

SV, 37 v. 

Diagnoosista 9 vuotta. 

"Kunhan ei ole keliakiaa. Se on ihan mahdoton sairaus", sanoi 

päiväkodin työntekijä, kun lapseni oireiden taustaa alettiin 

selvittää. Lapsen gastroskopian jälkeen myös minut testattiin 

Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Tuo mahdoton sairaus iski 

perheeseemme tuplana. Lapselle pahoittelin, ettei hän saisi 

koskaan enää pullaa. Itse harmittelin, että valkosipulipatonkia ja 

englanninlakritsia tulisi ikävä. 

Ostosten tekeminen muuttui aluksi tuoteselosteiden tavaamiseksi. 

Matkakohteet ulkomaille ja risteilylaivat valittiin yhtäkkiä sen 

mukaan, että gluteenitonta ruokaa oli saatavilla. Pikaruokapaikan 

vaihtoehdot supistuivat yhteen. Koko elämä näyttäytyi kiellettyjen 

listana. Kaipasin jopa vispipuuroa, josta en juuri välittänyt 

ennenkään diagnoosia. Gluteenitonta pullaa sentään löytyi 

nopeasti. 

Itse en ole koskaan leiponut gluteenitonta pullaa, mutta toisinaan 

päätän leipoa gluteenittomasti. Se on osoittautunut 

monimutkaiseksi: pahimmillaan vehnäjauhot täytyy korvata yli 

kymmenellä erilaisella jauholla tai jauheella. Osa kokeiluista on 
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onnistunut, mutta parhaimpia reseptejä ovat edelleen ne kotoa 

saadut, jotka toimivat yksittäisellä jauhomuutoksella. Olen myös 

oppinut pyytämään toimivia reseptejä tutuiltani. 

Kodin ulkopuolella koen kohdanneeni puutteellisia 

ruokalistamerkintöjä, tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä. 

On ällistyttävää, miten ravintoloitsijat eivät näe gluteenittomia 

vaihtoehtoja kilpailuvalttina: koko seuruehan syö siellä, missä 

keliaakikon on turvallista ruokailla. 

Omaa sopeutumistani on kuitenkin edistänyt puolisoni ja ystävieni 

tuki. Puoliso on jaksanut selvittää asioita silloinkin, kun olen itse jo 

päättänyt syödä pelkkää porkkanaa koko loppuelämäni. Ystävieni 

järjestämissä illanistujaisissa on useimmiten kaikki gluteenitonta. 

Näin kenenkään ei tarvitse murehtia leipäveistä väärässä 

levitteessä. Ellei kaikki ole gluteenitonta, tarjottavat ovat olleet 

selkeästi erillään. Olen saanut ruokaa häissä ja hautajaisissa. 

Tiettyihin kyläilyihin varaudun silti omin eväin, jotka otan 

tarvittaessa esiin. 

Ruokaostoksista on tullut vuosien aikana helpompia. Tavallaan en 

enää edes näe tuotteita, joita en voi syödä, koska keskityn 

kaikkeen siihen, mitä voin syödä. Yllätyn aina iloisesti, kun näen 

itseäni miellyttävän uutuuden. Lähes kymmenen vuotta 

diagnoosin jälkeen löysin vihdoin gluteenitonta 

valkosipulipatonkia ja gluteenittomia täytelakuja, jotka korvaavat 

sujuvasti englanninlakritsin. Keliakia ei sittenkään ole aivan 

mahdoton sairaus. 
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Liisa Vanamo-Kaislan oiva patonkiresepti 

Ainekset: 

• 350 g lämmintä vettä 

• noin 60 g gluteenitonta 

hapanjuurta 

TAI 

• tarpeellinen määrä 

kuivahiivaa/tuorehiivaa 

• 110 g hienoa riisijauhoa 

• 50 g maissijauhoa 

• 150 g perunajauhoa 

• 50 g öljyä 

• 1,5 tl suolaa 

• 10 g psylliumia 

• 10 g ksantaania 

 

Ohje: 

Lisää veteen suola, hiiva (siis myös kuivahiiva veteen suoraan), 

psyllium ja öljy. Sekoita heti käsivispilällä psylliumin takia ja anna 

turvota muutama minuutti. Tästä eteenpäin työstä sähkövatkaimen 

taikinakoukuilla tai yleiskoneella.  

Sekoita jauhot ja ksantaani keskenään ja lisää massaan. Sekoita usea 

minuutti (vähintään 5min.). 

Anna taikinan kohota 3–4 tuntia tai yön yli huoneenlämmössä 

(hapanjuuren kanssa voi kohottaa 12–15 tuntia helposti). 

Kohotuksen jälkeen: 
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Älä vaivaa taikinaa vaan muotoile jauhojen kanssa 2–3 patonkia (esim 

riisijauhon kanssa, itse käytän usein Virtasalmen Viljatuotteen vaaleaa 

jauhoseosta). 

Viillä patonkeihin muutama viilto ja jätä patongit liinan alle 

odottamaan uunin lämpiämistä 230 asteeseen. Paista noin 25–32 min. 

tai kunnes patongit ovat niin rapeita että kuori sekä pohja kopisee sitä 

sormella koputtaessa. 

Voit paistaa patongit joko patonkipellillä tai paistokiven päällä. Jos ei 

ole kumpaakaan, lämmitä uunipelti kuumaksi uunin lämmitessä ja 

siirrä patongit leivinpaperin kanssa kuumalle pellille. 

Nauti lämpimänä voin kanssa. Ah, niin hyvää! 
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Makumuistoja 

Keliakia shmeliakia – ei ongelmaa!  

Diagnoosista 15 vuotta. 

Sain keliakiadiagnoosin yläasteikäisenä. Muistan edelleen kuinka 

sain äidiltä puhelun koulusta lähtiessäni, ja siitä lähtien olen syönyt 

gluteenittomasti. Minusta on aina tuntunut että muille ihmisille 

minun keliakiani on ollut isompi juttu kuin se on ikinä ollut minulle. 

Sain diagnoosin nuorena, ja en oikeastaan ikinä kärsinyt pahoista 

oireista. 

Useat kerrat olen kuunnellut järkyttyneitä kysymyksiä siitä mitä 

saan ja mitä en saa syödä. Aluksi ne ärsyttivät, nyt lähinnä 

huvittavat. 2000-luvun alussa keliakia oli toki sairautenakin 

vähemmän tunnettu, ja monille oli todella vaikea hahmottaa sitä 

mitä se käytännössä tarkoitti. Kysymyksiä ei enää useimmiten tule, 

nykyään ihmiset tuntevat keliakian sairautena paremmin. Sen 

lisäksi tuntuu, että ihmiset ovat muutenkin paremmin selvillä siitä 

mitä ruoka sisältää, ja kysymyksiä kuten ”saatko juoda maitoa” tai 

”saatko syödä perunaa” ei enää juuri tule. 

Kun mietin keliaakikon muisteluita, tulee mieleen kuitenkin 

tilanteet, joissa keliakia tai siihen suhtautuminen on ärsyttänyt. 

Joskus ihmisillä oli tapana pyydellä anteeksi minulta, jos olivat 

päästäneet suustaan nautinnollisia ”mmh”-ähkäisyjä syötyään 

seurassani jotain, joka sisältää gluteenia. Nykyään osaan kuitenkin 

nauraa näille tilanteille, ja rohkeammin sanoa, että se, että pyytää 
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anteeksi on huomattavasti raivostuttavampaa kuin se että 

nautiskelee ääneen. 

Gluteenittomuus on alun kankeuden jälkeen sujunut aina hyvin, ja 

vaikka ulkomailta onkin välillä vaikea löytää ruokaa, on vuosien 

harjaantuminen ruuan sisältöjen tuntemukseen jo antanut niin 

paljon ennakkotietoa siitä mitä voi ja mitä ei voi syödä että osaa 

jo ennalta löytää paikat, joissa ruokaa luultavasti gluteenittomana 

saa. 

Yksi syy gluteenittomuuden helppouteen itselläni löytyy varmasti 

siitä että olen diginatiivia sukupolvea. Internet on ollut todella 

hyvä keliaakikon ystävä, ja on sitä edelleen niin leivontaohjeista 

gluteenittomaan matkustukseen. Tutkin aina ennen matkaa 

(Suomeen tai ulkomaille) kohteen gluteenittomia ravintoloita, 

joten jo ennalta tietää mihin mennä. Internet on myös pullollaan 

hyviä vinkkejä gluteenittomaan ruuanlaittoon! 

Elämme hyvää aikaa olla keliaakikko. Saan usein kaupassa 

käydessäni yllättyä iloisesti kun näen uuden mielenkiintoisen 

gluteenittoman tuotteen tai tuotteen, joka on saanut 

gluteenittoman merkinnän. Välillä jopa hämmennyn siitä miten 

hyviksi gluteenittomat tuotteet ovat kehittyneet viimeisen 15 

vuoden aikana, ja olen useammin kuin kerran varmistellut 

tarjoilijoilta ruuan gluteenittomuutta vain siksi että se on ollut niin 

”normaalin” näköistä. Joskus gluteenittomat ruuat näyttivät 

lähinnä kaikki vain valkoisilta riisikakkumöykyiltä, mutta eivät enää. 
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Yli 30 vuotta diagnoosista 

Keliakiani todettiin vuonna 1989. Oli jotenkin helpottavaa kuulla 

syy moninaisiin iho-ongelmiini. Ihokeliakia oli minulle täysin 

vieras. Keliakia-ruokavaliosta tiesin jotakin, mutta tuohon aikaan 

gluteenittomat valikoimat olivat lähes olemattomat, joten 

ruokavaliolle siirtyminen loppuelämäksi tuntui kauhealta. Kun 

muistelen noita aikoja, mieleeni tulee, että jotenkin häpesin 

"tautiani". Tunsin olevani "ongelma" ja mielelläni otin omat eväät 

mukaan kun jonnekin lähdin. Keliakia sekoitettiin laktoosi-

intoleranssiin ja siksi keliakiaruokavaliota sai selittää ystäville ja 

sukulaisille juurta jaksain. Kolmisen vuotta minulta kesti sopeutua 

keliakiaan. Sopeutumista helpotti sisareni saama 

keliakiadiagnoosi.  

Ajasta ennen keliakiaa kaipaan eniten ruisleipää ja 

ruispuolukkapuuroa. Aloin heti diagnoosin jälkeen leipoa 

gluteenitonta. Kyllä ensimmäiset sämpylät ja pullat suorastaan 

murenivat lautaselle. Psyllium on mullistanut hiivataikinoiden 

tekemisen! 

Keliakian alkutaipaleelta muistan riisikakut, joita usein sain kylässä 

suolaisena tarjottavana. Onneksi kaupan valikoimat ovat 

laajentuneet hurjasti ja minun ei ole tarvinnut syödä riisikakkuja 

vuosikymmeneen.  

Matkustaminen on aina ollut keliaakikolle haastavaa. 

Kielikäännökset on oltava mukana ja silti on tarkastettava 

tuotteiden gluteenittomuus. Ikävä muisto on ulkomaanmatkalta, 

mihin osallistuin keliaakikkosisareni kanssa. Olimme varanneet 
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Finnairilta meno- ja paluumatkalle gluteenittomat ateriat. 

Paluumatkalla tarjoilija toi nimeltä mainiten meidän ateriat 

leipineen. Emme epäilleet mitään, mutta matkan edetessä tunsin 

ihoni kutinan ja sisar valitti pahoinvointiaan. Kun lentokone 

laskeutui Helsinkiin, sisareni oksensi ja ympärillä olevat ihmiset 

katsoivat säälittävästi meitä. "Onpa rouvilla ollut rankka reissu" 

tuntui ilmeet kertovan. Selitykset gluteenista eivät varmaan tuossa 

tilanteessa uponneet. 

Keliakiayhdistyksen tapahtumat ja matkat ovat aivan luksusta. Ei 

tarvitse kenellekään selittää mitään ja voi nauttia samoja tarjottava 

kuin muut. Kotona olen valmistanut alusta alkaen ruoat 

gluteenittomasti, vain leipä on erikseen. 

Muutama vuosi sitten oli kysely, jossa pyydettiin nimeämään eläin, 

mikä olisi sopiva kuvaamaan keliakiaa. Jos olisin vastannut vuonna 

1989 tuohon kysymykseen, vastaus olisi ollut elefantti. Nyt vuonna 

2021 vastaus on pikkulintu, mikä sirkuttaa olkapäällä muistuttaen 

keliakiasta, minkä kanssa pystyy hyvin elämään. 
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Lopuksi & kiitokset  

Juhlavuotemme lopuksi haluamme vielä luoda katseen tulevaan. 

Toivomme pystyvämme jatkamaan edelleen Turun alueen 

keliaakikoiden apuna ja tukena gluteenittoman arjen koukeroissa. 

Pyrimme jatkossa kehittämään toimintaamme suuntaan, joka on 

kiinnostava, ajankohtainen ja tarpeellinen, toteuttaen etenkin 

jäsenistömme toiveita. Keräsimme syntymäpäiväjuhlilla toiveita 

vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta, mutta toivomme 

kuulevamme jäsenistömme ideoita ja parannusehdotuksia myös 

laajemmin. Meihin voi aina ottaa yhteyttä sähköpostitse, 

puhelimitse tai verkkosivujemme yhteydenottolomakkeiden 

kautta. Otamme mielellämme vastaan kaikki risut, ruusut ja ideat 

toiminnasta! 

Turun seudun keliakiayhdistyksen v. 2022 toimintasuunnitelma- 

luonnoksessa on kohta, jonka mukaan Keliaakikon makumuisto -

teoksesta halutaan myös saada jäsenistöltä palautetta ja ideoita 

jatkosta. Ideoita saa laittaa samoja kanavia pitkin kuin yleistä 

palautetta, ja jos pandemiatilanne sen sallii niin toki kommentteja, 

toiveita ja palautetta otetaan mielellään vastaan myös 

kohtaamisten merkeissä. 

Meille on tärkeää että toimintaamme sekä tätä julkaisua 

kehitetään ja hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Näin 

saamme niin ajalliselle kuin rahalliselle panostukselle hyvän 

hyötysuhteen. 
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Lopuksi haluamme vielä esittää lämpimät kiitokset kaikille tämän 

julkaisun ideointiin, valmisteluun ja toteutukseen osallistuneille 

tahoille. Erityisesti haluamme kiittää sponsoriamme Raisio Oyj:tä 

ja etenkin Keliakialiittoa, jolta saimme avustusta tämän julkaisun 

tekoon. 

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin teille; jäsenille, vapaaehtoisille ja 

yhdistysaktiiveille, jotka ovat mahdollistaneet toimintamme 

viimeisen 30 vuoden ajan.  

Kiitos! 

Joulukuussa 2021 

Turun seudun keliakiayhdistys 
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Lisäohjeet tämän julkaisun leipien leivontaan 

Liisa Vanamo-Kaisla grammojen käytöstä 

gluteenittomassa leivonnassa 

Gluteenittomassa leivonnassa useimmiten laitetaan määrät 

grammoissa, koska jauhojen paino ja tilavuus on keskenään eri. 

Muidenkin ainesosien määrä on tehtävä tarkkaan, ei siis suurin 

piirtein, jotta lopputulos on onnistunut. Jos mitat laitetaan 

desilitroissa ja lusikallisissa, ei voida enää olla varmoja oikeista 

määristä.  

Minäkin aluksi lähinnä tuskastuin grammamerkinnöistä 

aloittaessani gluteenitonta leivontaa, mutta nyt olen todennut sen 

hyvin tarpeelliseksi. Jauhot painavat eri verran, joten muu kuin 

grammoina ilmoittaminen ei toimi niin, että lopputulos olisi oikea. 

Esimerkiksi maissijauho on huomattavasti raskaampaa kuin 

riisijauho. Esimerkiksi apuaineet psyllium ja ksantaani ovat 

eripainoisia. Jos kumpaakin laitetaan ohjeen mukaan 10 g ja 

haluaisitkin korvata ksantaanin lisäämällä psylliumia tuplamäärään 

eli sen 20 g, on lopputulos kuin kumipalloa. Eli jauhojen paino ja 

tilavuus on keskenään eri ja siksi on viisaampaa merkata määrät 

grammoina. Toisaalta taas jos tekee esimerkiksi pannukakkua, 

siinä ei määrät ole läheskään niin tarkkoja. Gluteenitonta leipää 

leipoessa on suositeltavaa käyttää apuna keittiövaakaa ja 

grammamittaa. 
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Hapanjuuren luominen Liisa Vanamo-

Kaislan ohjeella 

Aloita ensimmäisen kerran juuren luominen seuraavasti: 

Ensimmäisenä päivänä aloita juuri sekoittamalla kulhoon 100 g 

lämmintä vettä sekä 100 g jauhoa. Itse käytän Virtasalmen 

Viljatuotteen Tummaa täysjyväriisijauhoa. Käytä jatkossa samaa 

jauhoa aina lisäyksiin. Vesi tulee olla lämmintä, jotta juuri aloittaa 

helpommin käymisen. Suojaa kulho esimerkiksi leivinliinalla ja 

aseta kulho lämpimään vedottomaan paikkaan. 

Toisena päivänä lisää samaan seokseen taas 100 g vettä ja 100 g 

jauhoa. 

Kolmantena päivänä ruoki juurta lisäämällä siihen aamulla 100 g 

vettä ja 100 g jauhoa SEKÄ illalla 200 g vettä ja 200 g jauhoa. 

Neljäs päivä. Tässä vaiheessa juuresi on todennäköisesti alkanut 

kuplimaan. Nyt on aika vaihtaa puhdas kulho tai ottaa lasipurkki, 

johon otetaan juuresta ainoastaan 40 g juurta. Ensimmäisellä 

kerralla loput juuresta heitetään pois, sillä se on kovin etikkaisen 

makuinen. Jatkossa juuren loput voi käyttää monella tavoin, 

esimerkiksi pannukakussa. Lisää uuteen astiaan siirrettyyn 40 g 

juureen 80 g vettä sekä 80 g jauhoa.  

Tästä eteenpäin säilytä aina juuresta pieni siemen, jota ruokit aina 

ennen leipomisia. Juuren voi säilyttää huoneenlämmössä, jos 

leivot viikoittain. Jos leivot harvemmin, kannattaa juuri säilyttää 

jääkaapissa. Kun haluat leipoa, ota juuri pari päivää aiemmin 
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lämpenemään ja ruoki sitä aiemmilla ohjeilla eli suhteessa 1:1:1 

juurta, vettä ja jauhoa.  

Juuri haisee useasti oudolle ja pintaan voi tulla nestettä. Silloin 

juuri on nälkäinen ja sitä pitää ruokkia useammin. Neste 

sekoitetaan juuren sekaan takaisin. Neste myös suojaa juurta 

huonoilta bakteereilta. Kun olet ruokkinut juurta sopivan 

kokoiseksi ja se on turvonnut vähintään kaksinkertaiseksi, on juuri 

leipomisvalmis. 

 

 

 

 

 



 

 
 


