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.

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). 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). Ruokailu tapahtuu pöytiin
tarjoiluna. Yhdistys sponsoroi jäsenille osan ruokailun hinnasta. Ilmoittautuminen ja
osallistumismaksu viimeistään 15.11.
Katso tarkemmat tiedot tapahtumista täällä.
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.

Muuta ajankohtaista:
Omien tietojen tarkistaminen
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 oma sähköposti Keliakialiiton sivujen
omiin tietoihin. Pääset sitä kautta muokkaamaan omia tietoja, jos haluat esimerkiksi vaihtaa
sähköpostin, johon yhdistyksen postia saat.
Löydät ohjeet omien tietojen tarkistamiseen täällä.

Keliakialiiton ruoka-apukassikeräys jatkuu!
Keliakialiiton ruoka-apu -keräys jatkuu, ja toiveena on mahdollistaa ruoka-apukassien jakelun
jatkuminen myös ensi vuoden puolella.
Ruoka-apu on tarkoitettu avuksi heille, jotka ovat taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa.
Koronapandemiatilanne, sekä gluteenittoman ruuan korkea hinta on nostanut tarpeen
gluteenittomalle ruoka-avulle ympäri Suomen.
Osallistu, auta ja haasta myös ystäväsi mukaan keräykseen!
Lisätietoa Keliakialiiton Gluteenittomasta ruoka-avusta löydät täältä.
Turussa ei enää jaeta ruoka-apukasseja tänä syksynä. Toiveena olisi kuitenkin saada toiminta
jatkumaan ensi keväänä. Osallistumalla keräykseen autat toiminnan jatkamista.

Puheenjohtajan syystervehdys jäsenistölle
Hei jäsen!
Koronaviruksesta ja sen vaikutuksista mm. yhdistyksen toimintaan on varmaan jokainen jo
tietoinen. Siispä mainitsen seuraavassa niitä asioita, joita voimme vielä toteuttaa hyvillä mielin.
Joululahjavinkki: Gluteenittomia donitseja lahjakortilla
Turussa toimii Leipomo Wivi`s (Kivikartiontie 1), jonka kanssa Turun keliakiayhdistys on sopinut
alennuksen lahjakorttiostokseen. Eli Turun seudun keliakiayhdistyksen jäsenenä voit ostaa
Wiviksen lahjakortin alennettuun hintaan (-20 %). Tässäpä siis oiva joululahjavinkki keliaakikolle tai
vegaanille! Tutustu Wiviksen tuotteisiin täällä: www.wivis.fi.

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan Keliakiayhdistyksen hallitukseen?
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä, sekä 0–8
yleisvarajäsentä. Kaikkien hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä.
Vuonna 2020 hallituksessa on ollut yhteensä 4 jäsentä ja 2 varajäsentä eli varsinaisten jäsenten
osalta ollaan aivan sääntöjen alarajalla.
Yhdistyksen syyskokous pidetään keskiviikkona 11.11.2020 klo. 17.00 alkaen Lounatuulet
Yhteisötalolla (os. Läntinen Pitkäkatu 33). Tällöin päätetään mm. hallituksen varsinaisten jäsenten
ja varajäsenten lukumäärä ja valitaan hallitukseen uusia jäseniä.
Tule itse mukaan vaikuttamaan hallitukseen tai ehdota hyvää hallituslaista! Nyt on siihen hyvä
mahdollisuus.
Yhdistystoiminnassa mukana olo antaa paljon enemmän kuin mitä se ottaa!
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