Turun seudun keliakiayhdistyksen jäsenkirje syksy 2020!
Hei jäsen! Tässä sinulle tietoa yhdistyksemme loppuvuoden tulevista tapahtumista ja
ajankohtaisista asioista.
Jollei muuten mainita, kaikkiin tapahtumiimme ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa
https://keliakiaturku.nettilomake.fi/. Tapahtumien tiedot löytyvät jo sekä nettilomakkeen
sivuilta että verkkosivuiltamme, ja kannattaa ilmoittautua mielenkiintoisiin tapahtumiin
heti, jotta varmistat paikkasi!

Seuraa myös tiedotuskanaviamme:
Verkkosivut: www.turku.keliakiayhdistys.fi
Facebook: Turun seudun keliakiayhdistys ry
Instagram: @turunkeliakiayhdistys
Turun sanomat: Menovinkit maanantaisin.
Gluteeniton Elämä -lehti.
Huom! Koronapandemiatilanne voi vaikuttaa ilmoitettuihin tapahtumiin. Ilmoitamme
muutoksista erikseen verkkosivuillamme, sähköpostilla ja sosiaalisen median
kanavillamme. Muistathan tarkistaa, että meillä on oikea sähköpostisi tiedossa, jotta saat
yhdistyspostia! Katso ohjeet omien tietojen tarkistamiseen tämän jäsenkirjeen Omien
tietojen tarkistaminen -otsikon alta.

Tulevat Tapahtumat:
Tapahtumista tarkemmat tiedot verkkosivuillamme!
Ke 11.11. klo 17.00 Sääntömääräinen syyskokous ja luento Auria Biopankin toiminnasta
Tutkimushoitaja Riikka Tainan pitämänä.
Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen vaikuttamaan sekä oppimaan uutta! Paikka:
Lounatuulet yhteisötalo, Pihlaja-sali (Läntinen Pitkäkatu 33). Tapahtumassa kahvitus ja
tuotenäytteitä Gluteenittomilta tuottajilta! Tapahtuma on jäsenille avoin.
La 28.11. klo 17.00 Pikkujouluruokailu, Nick’s Food Design.
Tervetuloa toivottamaan joulunalusaika tervetulleeksi yhdistyksen pikkujouluruokailun
parissa! Paikka: Nick’s Food Design (Linnankatu 85, 20100 Tku). Yhdistys sponsoroi
jäsenille osan ruokailun hinnasta. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu viimeistään
15.11.
Katso tarkemmat tiedot tapahtumista täällä.

Omien tietojen tarkistaminen
Keliakiaviikolla meille tuli tietoon, että osa sähköpostillisista jäsenistämme eivät
edelleenkään saa sähköpostejamme, ja tämä on ehdottomasti korjattava! Jos tiedät että
joku yhdistyksen jäsen ei saa sähköistä postiamme, mutta olisi halukas sitä saamaan,
verkkosivuiltamme löytyvät kattavat ohjeet omien tietojen tarkistukseen.
Meidän tietoomme tulevat vain jäsenrekisterissä olevien jäsenien sähköpostit, ja
lähetämmekin jäsenille suunnatun postin jäsenrekisterin kautta. Jotta jäsenen sähköposti
tulee meille tietoon, on se oltava Keliakialiiton tiedoissa. Tämä onnistuu lisäämällä
sähköposti Keliakialiiton sivujen omiin tietoihin. Pääset tätä kautta myös muokkaamaan
omia tietoja, jos haluat esimerkiksi vaihtaa sähköpostin, johon yhdistyksen postia saat.
Löydät ohjeet omien tietojen tarkistamiseen täällä.

Yhdistyksen verkkosivut ovat uudistuneet
Päivitimme kesän aikana verkkosivumme uuteen ilmeeseen. Uusilta sivuilta löydät
helpommin ajankohtaista tietoa. Uusilta verkkosivuilta löydät myös Jäsenille-alalehden,
jonka alta löytyy jäsenille kohdennettua ja hyödyllistä tietoa, kuten ohjeet omien tietojen
tarkistamiseen, jäsenkirjeet, ohjeet mobiilijäsenkortin asentamiseen sekä palautelaatikko,
johon toivomme teiltä kommentteja ja kehitysehdotuksia toimintaamme.
Käy tutustumassa Jäsenille-sivuun täällä.

Keliakialiiton ruoka-apukasseja jaossa Turussa torstaisin
Gluteenittomia ruoka-apukasseja on edelleen jaossa Turussa torstaisin. Toistaiseksi kasseja
on jäljellä hyvin.
Jakelun toteuttaja Turussa: ViaDia Turku ry.
Missä: Tuureporinkatu 10, Turku.
Milloin: torstaisin klo 14–16.
Ruoka-apu on tarkoitettu avuksi heille, jotka ovat taloudellisesti kaikkein heikoimmassa
asemassa.
Lisätietoa Keliakialiiton Gluteenittomasta ruoka-avusta löydät täältä.
Syksyisin terveisin,
Turun seudun keliakiayhdistys ry

