Hallitus 2021

Vertaistukihenkilöt

Ritva Mällinen (pj.)
050 358 1789
mallinen.ritvai@gmail.com

Seija Ahonen (Imatra)
050 300 9054
seijaahonen@hotmail.com

Keijo Suuronen (varapj.)
040 558 6117
keijo.suuronen@gmail.com

Eeva-Liisa Isomäki (Lpr)
040 550 4162

Raija Saikko (siht.)
044 546 1075
raija.saikko@gmail.com
Auli Forstén (taloudenhoitaja)
040 841 8730
auli.forsten@gmail.com

Yhdistys sinua varten
- tule mukaan!

Ritva Mällinen (Lpr)
050 358 1789
mallinen.ritvai@gmail.com
Tuija Nyrhi (Lpr)
050 543 0848
tuija.anita.nyrhi@gmail.com

Seija Tams
050 362 7027
seija.tams@gmail.com
Varajäsenet
Ulla Tamsi
Eeva-Liisa Isomäki

Yhdistyksen toiminta-alue

Kotipaikka Lappeenranta Y-tunnus 3043377-1
Yhdistyksen tili FI33 5620 0920 3813 98
www.etela-karjala.keliakiayhdistys.fi

Keliakialiiton jäsenyhdistys

Keliakialiitto ry:n palvelut
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistys toimii yhteistyössä Keliakialiiton kanssa alueellisena
potilasyhdistyksenä ja vaikuttamiskanavana. Tavoitteena on
edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden
gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän
läheistensä hyvinvointia. Yhdistyksessämme toimii
vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä, jotka opastavat ja antavat
käytännön ohjeita uusille keliaakikoille.
Yhdistyksen jäsenyys
Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistys voi ottaa
perhejäseneksi myös varsinaisen jäsenen taloudessa asuvan alle
18-vuotiaan henkilön. Perhejäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Vuonna 2021 yhdistyksen jäsenmaksu on 28,00 €/vuosi
Yhdistyksen palvelut jäsenille:
•
•
•
•
•

jäsenillat ja vertaistukitoiminta
monipuolinen virkistystoiminta
leivonta- ja ruoanvalmistuskurssit yhteistyössä Eksoten
ravitsemusneuvonnan kanssa
oman toiminta-alueen tapahtumat ja luennot
yhteistyötä terveydenhuollon, ravitsemussektorin,
kaupan ja viranomaisten sekä muiden yhdistysten
kanssa

Hammareninkatu 7 33100 Tampere
Keliakialiiton palvelut: jäsenasiat, ruokavalio ja – tuoteneuvonta ja
asiatuntijalääkäri (03) 2541 300 (vaihde) ma - pe 9–13
email: info@keliakialiitto.fi
www.keliakialiitto.fi
Jäsenedut
•
•
•
•
•
•

Gluteeniton elämä -lehti 5 nro/vuosi ja Gluteenittomia
tuotteita 2021-opas
uuden jäsenen tietopaketti
kuukausittain sähköpostiuutiskirje
jäsenkortilla alennuksia yhteistyökumppaneiden palveluista
kursseja ja tuettuja lomia aikuisille, nuorille ja lapsille
tilattavissa keitto- ja leivontakirjoja sekä muita tuotteita

Paikallisia etuja jäsenkortilla:
Foto Karelia Oy Kauppakeskus Opri LPR
Passikuvat 12.50 €. Normaalihintaiset kehykset ja albumit -5%
Taide ja Kehys Ateljee Ky Kauppakatu 45 LPR
Kaikista liikkeen tuotteista -10%.
Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Tolvanen Oy
Kauppakatu 53 LPR. Kukkaostoista -10%.

Etelä-Karjalan keliakiayhdistys ry

