Hallitus 2022

Vertaistukihenkilöt

Ritva Mällinen (pj.)
050 358 1789
mallinen.ritvai@gmail.com
Päivi Hanska (varapj.)
040 744 1260
paivi.k.hanska@gmail.com
Raija Saikko (sihteeri)
044 546 1075
raija.saikko@gmail.com
Seppo Karjalainen
0400 756 153
sepi.karjalainen@gmail.com
Ulla Tamsi
050 300 3458
ulla_tamsi@hotmail.com
Seija Tams
050 362 7027
seija.tams@gmail.com

Seija Ahonen
050 300 9054 (Imatra)
Tuija Nyrhi
050 543 0848
tuija.anita.nyrhi@gmail.com

Yhdistys sinua varten
- tule mukaan!

Ritva Mällinen
050 358 1789
mallinen.ritvai@gmail.com
Virpi Silonsaari
040 508 9046
virpi.silonsaari@gmail.com

2022

Varajäsen
Eeva-Liisa Isomäki
040 550 4162

Kotipaikka Lappeenranta Y-tunnus 3043377-1
Yhdistyksen toiminta-alue

Yhdistyksen tili FI33 5620 0920 3813 98
www.etela-karjala.keliakiayhdistys.fi

Keliakialiiton jäsenyhdistys

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, 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 2022 yhdistyksen jäsenmaksu on 28,00€
Yhdistyksen palvelut jäsenille
- gluteenittomat tapahtumat, luennot, ym. tilaisuudet
- vertaistukihenkilöiden palvelut
- ruokailut, retket, matkat, kauppakierrokset
- leivonta- ja ruoanvalmistuskurssit yhteistyössä Eksoten
ravitsemusneuvonnan kanssa
- yhteistyö terveydenhuollon, ravitsemussektorin, kaupan
ja viranomaisten sekä muiden yhdistysten kanssa
- lisätietoja toiminnasta yhdistyksen verkko-ja fb- sivuilta

Keliakialiitto ry:n palvelut
Hammareninkatu 7 33100 Tampere info@keliakialiitto.fi
Puh. (03) 2541 300 vaihde ( ma - pe 9-13 )
Ruokavalio ja- tuoteneuvonta (03) 2541 326 (maanantaisin 9-13)
ruokavalioneuvonta@keliakialiitto.fi
Asiantuntijalääkäri puh.(03) 2541310 klo17-18 (joka kk toinen ja
neljäs maanantai)
Liiton jäsenedut
- Gluteeniton elämä-lehti 5 nro/vuosi, uusille jäsenille tietopaketti
- gluteenittomia tuotteita 2022 – opas keväisin
- sähköinen uutiskirje 10 krt /vuosi
- keliakialiitto.fi verkkosivut. jäsenten webinaarit. facebook.
- 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 OPRI Valtakatu 30 Lpr p.010 274 3820
Passikuvat 12.50 €. Normaalihintaiset kehykset ja albumit -5%
Taide ja Kehys Ateljee Ky Kauppakatu 45 Lpr p.044 555 3070
Kaikista liikkeen tuotteista -10%.
Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Tolvanen OY
Kauppakatu 53 Lpr p.05 4530568
Kukkaostoista -10%.
Etelä-Karjalan keliakiayhdistys ry

