Turun seudun keliakiayhdistyksen jäsenkirje Keliakiaviikko 2020!
Hei jäsen! Tässä sinulle tietoa yhdistyksemme Keliakiaviikon 2020 tulevista tapahtumista.
Keliakiaviikko on tänä vuonna 31.8-6.9.2020, ja silloin Turun alueella tapahtuu! Tämän vuoden
Keliakiaviikon teema on Gluteenitonta? Kyllä kiitos! ja sen tavoitteena on tuoda gluteeniton
ruokavalio suuren yleisön tietoisuuteen.
Tämän jäsenkirjeen jotkin tiedot kuten kellonajat tai ilmoittautumisen ohjeet eroavat jonkin verran
Gluteeniton Elämä -lehden välissä tulleen Tapahtumakalenteri-liitteen tiedoista. Kevätkokous alkaa
klo 18.30, ei tuntia aikaisemmin.
Koronatilanne
Seuraamme myös aktiivisesti koronapandemia -tilannetta, ja jos tapahtumien suhteen tulee
muutoksia, tiedotamme asiasta sähköpostitse sekä tiedotuskanavillamme. Katso myös alla oleva
Keliakialiiton Korona-muistilista tapahtumiin.
Tässä vielä yhdistystiedotteessakin kerrottu korona-muistilista:
•
•
•
•

Älä osallistu toimintaan, jos tunnet vähäisiäkään flunssan oireita.
Noudata vähintään metrin turvaväliä.
Pese kätesi hyvin ja käytä käsidesiä usein.
Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan.

Keliakiaviikon tarjoukset
Yritykset tarjoavat erilaisia tarjouksia keliakiaviikolla. Näet tarjoukset alla olevalta sivulta ke
26.8.2020.
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/keliakiaviikko/keliakiaviikon-tarjoukset/
Seuraa myös tiedotuskanaviamme:
Verkkosivut: www.turku.keliakiayhdistys.fi
Facebook: Turun seudun keliakiayhdistys ry
Instagram: @turunkeliakiayhdistys
Gluteeniton Elämä -lehti.
Toivotamme kaikki jäsenemme lämpimästi tervetulleiksi kaikkiin tapahtumiimme!
Keliakiaviikon ohjelmistoa:

Ti 1.9. Kauppakierros Ruohonjuuri Oy Mylly
Tule tutustumaan Myllyn Ruohonjuuren Gluteenittomaan tarjontaan hallituksemme kanssa.
Olemme paikalla Ruohonjuuressa klo 13–17 ja saamme tutustua siihen mitä kaikkea hyvää
Ruohonjuuressa on keliaakikoille tarjolla! Tapahtuma on avoin, Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Ke 2.9. Keliakiayhdistys Turun Kauppahallissa Aijan Herkussa yhdessä ILONA-leipomon kanssa
Tule tutustumaan monen paikallisen gluteenittoman toimijan toimintaan Turun kauppahalliin,
Aijan Herkkuun. Olemme ILONA-leipomon kanssa paikalla klo 10–17.
Ke 2.9. Sääntömääräinen Kevätkokous ja luento: Kaura ja suolisto Apul. Prof. K. Lindeberg
Yhdistyksen kevätkokous ja luento aiheesta Kaura ja suolisto. Tule mukaan kevätkokoukseen
oppimaan uutta ja maistelemaan gluteenittomien tuottajien tuotenäytteitä! Klo: 18.30 alkaen.
Paikka: Lounatuulet yhteisötalo. Tapahtuma jäsenille avoin.
Kevätkokouksen luento toteutetaan etäyhteyksien avulla Pihlaja-saliin Lounatuulet Yhteisötaloon.
Jos et pääse Kevätkokoukseen, mutta luento kiinnostaa, pääset osallistumaan kuuntelijaksi Zoomsovelluksen kautta, vaikka kotisohvaltasi! Mukaan pääset klikkaamalla tätä linkkiä:
https://utu.zoom.us/j/68408691766. Luento alkaa linkin takaa 2.9.2020 klo 19.15.
Jos zoom-sovellus ei ole ennestään tuttu, voit tutustua sen käyttöönottoon verkkosivuillamme
Kevätkokouksen tapahtumatiedotuksen yhteydessä täällä viikon 36 alussa.
Pe 4.9. Kauppakierros Ruohonjuuri Oy Hansa
Tule tutustumaan Kauppakeskus Hansan Ruohonjuuren Gluteenittomaan tarjontaan
hallituksemme kanssa. Olemme paikalla Ruohonjuuressa klo 13–17 ja saamme tutustua siihen
mitä kaikkea hyvää Ruohonjuuressa on keliaakikoille tarjolla! Tapahtuma on avoin, Lämpimästi
tervetuloa mukaan!
Kaikki tapahtumat löytyvät verkkosivuiltamme, tutustu niihin tarkemmin siis täällä.
Nähdään tapahtumissa!
Ystävällisin terveisin,
Turun seudun keliakiayhdistys ry

