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1

YLEISTÄ

Uudenmaan keliakiayhdistys ry (yhdistys) on Keliakialiitto ry:n (Keliakialiitto) jäsenyhdistys ja toimii yhteistyössä Keliakialiiton kanssa alueellisena potilasyhdistyksenä ja vaikuttamiskanavana. Vuosi 2018 oli
yhdistyksen 27. toimintavuosi.
Yhdistyksen toiminta perustuu luottamustoimiin valittujen henkilöiden vapaaehtoistyöhön ja hyvään vuorovaikutukseen jäsenten kanssa. Hallitustoimijat, vertaistukihenkilöt ja toiminnantarkastajat käyttivät yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi vapaaehtoisina yhteensä noin 3 400 tuntia. Vapaaehtoisten tukena
työskentelivät palkallisesti, osa-aikaisesti toimistotyöntekijä ja sihteeri. Toiminnantarkastaja, hallituksen
puheenjohtaja ja rahastonhoitaja ovat saaneet kertapalkkion, joka on määritelty yhdistyksen syyskokouksessa.
Yhdistyksen toimitilana on ollut yhteistila neljän muun vuokralaisen kesken Runeberginkadulla. Yhdistyksellä on ollut käytössään oma lukittava huone. Toimintavuoden aikana tiloja on käytetty monipuolisesti
hallituksen ja eri työryhmien kokouksiin, hallituksen koulutuksiin, yhdistyksen vuosikokouksiin, uusien
jäsenten päivään sekä avoimiin gluteenittomiin tilaisuuksiin. Tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana usealla paikkakunnalla Uudenmaan alueella. Tarkemmat paikkakuntakohtaiset tiedot ovat kohdassa 5 Toiminta.
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JÄSENISTÖ

Uudenmaan keliakiayhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 4 411 jäsentä.

3

TOIMIHENKILÖT

3.1. Hallitus
Yhdistyksen käytännön toimintaa suunnitteli ja johti yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sirpa Salonen
yhdessä 15-jäsenisen hallituksen sekä sihteerin ja toimistotyöntekijän kanssa. Hallitus kokoontui vuoden
aikana 13 kertaa (joista 2 kokousta oli sähköpostin välityksellä) ja sen kokoonpano oli seuraavanlainen:
Hallitus
Salonen Sirpa, puheenjohtaja
Penttilä Marja, varapuheenjohtaja (vj)
Hanhila Rita, rahastonhoitaja, kirjanpitäjä
Hellgren Irma, vertaistoimintavastaava
Ahvalo Mikko
Ala-Nikkola Elina (vj)
Ihalainen Eila
Korpelainen Marjatta
Kuntonen Hanna
Köykkä Riina (vj)
Köykkä Vesa
Niemelä Johanna
Paldanius Anneli (vj)
Salo Karoliina (vj)
Soukko Kerttu (vj)
Träsk Anne (vj)

Osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin
13
11
11
10
8
1
12
10
10
5
11
5
11
7
8
9
3
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Lisäksi ulkoistettu sihteeri Tuuli Westerholm osallistui kokouksiin 9 kertaa ja toimistotyöntekijä Noora
Pakkanen 7 kertaa.
Kokouksiin pystyi osallistumaan myös Skype-yhteyden välityksellä.
3.2 Yhdistyksen työntekijät
Yhdistyksen osa-aikaisena palkattuna toimistotyöntekijänä toimi ravitsemustieteen opiskelija Noora Pakkanen, jonka tehtävä oli hoitaa käytännön asioita ja avustaa hallitusta. Ravitsemusterapeutti Tuuli Westerholm toimi palkattuna osa-aikaisena sihteerinä sekä järjestötyöntekijänä tehtävänään mm. gluteenittomat leivonta- ja ruokakurssit sekä raha-avustusten koordinointi.
Yhdistys päätti syksyllä 2018 järjestellä työsuhteita uudelleen siten, että yhdistykseen palkataan osaaikainen järjestösihteeri, joka aloittaa tammikuussa 2019. Samalla lakkautetaan toimistotyöntekijän ja
järjestötyöntekijän tehtävät. Sihteerin tehtävä määräaikaisena lakkasi 31.12.2018.
3.3 Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Joni Torpo ja varatoiminnantarkastajana Arja Takala.
3.4 Yhdistyksen työryhmät
Hallituksen jäsenistä koostuneita työryhmiä käytettiin tarpeen mukaan. Työryhmät työskentelivät kokoontumalla, työstämällä dokumentteja ja kommentoimalla sähköpostilla.







Kaupunkien avustushakemuksia tekivät etupäässä sihteeri ja rahastonhoitaja, joidenkin hakemusten valmistelussa oli mukana puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä.
Tilinpäätöstyöryhmä kokoontui tammikuussa ja budjettityöryhmä ennen syyskokousta.
Lasten toimintaa suunnitteleva työryhmä järjesti vapaaehtoisen kanssa kaksi lastentapahtumaa
Keravalla ja piti suunnittelukokouksia ennen tilaisuuksia.
Viestintätyöryhmä suunnitteli tiedotusta, toteutti tapahtumalomakkeen mm. tiedotusta varten ja
kommentoi muun muassa puheenjohtajan tekemiä jäsentiedotteita.
Esitetyöryhmä päivitti yhdistysesitteen ja yhdisti samalla kaksi erillistä esitettä.
Tietoturvatyöryhmä kartoitti yhdistyksen tietoturvakäytännöt ja dokumentoi ne.

3.5 Liittokokousedustajat
Tampereella 19.5.2018 pidettyyn Keliakialiitto ry:n liittokokoukseen osallistuivat yhdistyksen vuosikokouksen valtuuttamat varsinaiset liittokokousedustajat Sirpa Salonen, Mikko Ahvalo, Rita Hanhila, Hanna
Kuntonen ja Marja Penttilä.
3.6 Luottamustehtävät, työryhmät ja muu toiminta Keliakialiitossa
Vuonna 2018 yhdistyksen hallituksen jäsen Johanna Niemelä toimi Keliakialiitto ry:n liittohallituksen jäsenenä ja hallituksen jäsen Hanna Kuntonen toimi vaalitoimikunnan puheenjohtajana. Vaalitoimikunta valmisteli normaalien tehtäviensä joukossa Keliakialiiton puheenjohtajan valinnan.
Uudenmaan keliakiayhdistyksen liittokokoukselle tekemää aloitetta Keliakia-lehden aineistopäivän
myöhäistäminen (nyk. Gluteeniton elämä -lehti) käsiteltiin kaksi kertaa työryhmässä, johon Keliakialiiton edustajien lisäksi kuului yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Salonen ja varapuheenjohtaja
Marja Penttilä sekä aloitetta kannattaneiden yhdistysten edustajia. Työryhmän työn tuloksena sovittu uusi aineisto- ja julkaisuaikataulu Gluteeniton elämä –lehdelle tulee voimaan vuonna 2019.
4
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Yhdistys osallistui Keliakialiitto ry:n v. 2018 kehitysprojekteihin ja työryhmiin seuraavasti:
 Hallituksen varapuheenjohtaja Marja Penttilä toimi projektissa Yhdistyksen palvelut sekä Järjestötyöryhmässä.
 Marjatta Harvakari toimi soste-alaan ja johtamiseen liittyvässä kehitysprojektissa.
 Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Salonen toimi Vuoden gluteeniton tuote - ja Vuoden gluteeniton palvelu/yritys -raadissa.
4

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

4.1 Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 21.3.2018 yhdistyksen toimistolla, johon osallistui
24 jäsentä. Kevätkokoustilaisuudessa Tuuli Westerholm ja Noora Pakkanen luennoivat aiheesta IBS eli
ärtyneen suolen oireyhtymä ja tuote-esittelyn tarjosi raakakakkuyritys Greenstreet.
4.2 Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 20.11.2018 yhdistyksen toimistolla. Kokoukseen
osallistui 20 jäsentä ja yksi ei-jäsen. Tilaisuudessa Täysjyvä Gourmet esitteli gluteenitonta juurileivontaa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin ja hyväksyttiin suunnitelma ja budjetti järjestösihteerin palkkaamisesta yhdistykselle.
5

TOIMINTA

Yhdistyksen toiminta oli hyvin aktiivista vuoden 2018 aikana. Yhdistys järjesti jäsenilleen ja potentiaalisille jäsenille gluteenittomia tilaisuuksia ja oli mukana tuomassa esille yhdistystä ja keliakia-asiaa useissa
muiden järjestämissä tapahtumissa.

5.1 Yhdistyksen organisoimat tapahtumat












Avoimet tupaantuliaiset uusissa toimitiloissa Runeberginkadulla toteutettiin helmikuussa. Tilaisuuden tarkoitus oli kutsua jäsenet tapaamaan toisiaan, kuulemaan musiikkia ja tutustumaan yhdistyksen tiloihin.
60+-tapahtuma yhdistyksen toimistolla toukokuussa. Tilaisuudessa pidettiin luento painonhallinnasta keskusteluineen ja kartoitettiin erityisesti yli 60-vuotiaiden toiveita yhdistykselle ja Keliakialiitolle.
Lasten tapahtumat järjestettiin Keravalla tammikuussa ja lokakuussa.
Risteily Tallinnaan syyskuussa
Gluteeniton ilta Porvoossa Café Cabriolessa lokakuussa. Tilaisuudessa oli ravitsemusterapeutti
Tuuli Westerholmin luento aiheesta Hyvinvoivan vatsan ruokavalio.
Gluteenittoman leivonnan kurssit Espoossa lokakuussa ja marraskuussa
Kauppakierrokset Helsingin Lauttasaaren ostoskeskuksessa K-Supermarketissa sekä SMarketissa marraskuussa
Kahvilatapaaminen Lohjalla, Hilman Herkussa marraskuussa
Gluteeniton pikkujoulu Pirjon Pakarilla marraskuussa
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5.2 Muiden organisoimat tapahtumat
Omien gluteenittomien tapahtumien järjestämisen lisäksi yhdistys osallistui ja järjesti oman esittelypisteen muiden organisoimiin tilaisuuksiin seuraavasti:








Nurmijärven Järjestötreffit tammikuussa
HUSin Meilahden Tornisairaalan OLKA-pisteellä helmikuussa
Keliakian teemapäivä Raaseporin sairaalassa helmikuussa
Hyvinvointimessut Nurmijärvellä helmikuussa
Laakson sairaalan ensitietopäivä huhtikuussa
Terveydeksi-tapahtuma Nurmijärvellä lokakuussa
Vantaan hyvinvointimessut lokakuussa

5.3 Uusien jäsenien päivä
Lauantaina 3.3.2018 järjestettiin tapahtuma uusille jäsenille, jotka olivat liittyneet yhdistyksen jäseniksi
vuonna 2017 ja alkuvuonna 2018. Tilaisuudessa luennoivat gastroenterologi Kristiina Söderlund ja Keliakialiiton aluevastaava Minna Halve. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Salonen esitteli yhdistyksen toimintaa ja tuote-esittelyt toteutti Pirjon Pakari ja Helsingin Mylly.
5.4 Keliakiaviikko
Syyskuussa viikolla 36 (3. - 9.9.) vietettiin valtakunnallista keliakiaviikkoa 23. kerran. Viikon teemana oli
Löydä gluteeniton tuote. Vuosittaisen keliakiaviikon tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta keliakiasta ja sen vaatimasta ruokavaliosta. Keliakiaviikolla järjestettiin ennätysmäärä kauppatapahtumia:








Helsingissä Kampin K-Supermarketissa
Espoossa Iso Omenan K-Citymarketissa ja Prismassa
Lohjalla K-Citymarketissa
Nummelan K-Citymarketissa
Nurmijärven K-Supermarketissa
Hangon K-Supermarketissa
Porvoon Näsin S-marketissa

Lisäksi keliakiaviikolla osallistuttiin Turun seudun keliakiayhdistyksen järjestämälle laivaristeilylle Turun
saaristoon. Uudenmaan keliakiayhdistys organisoi kuljetuksen Helsingistä Turkuun ja vastasi matkasta
oman alueen henkilöiden osalta.
Kaikkiin tapahtumiin osallistui vuoden aikana yhteensä noin 1 400 henkilöä, johon on laskettu mukaan
myös messuilla yhdistyksen pisteellä käyneet henkilöt.
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5.5 Muu toiminta
Vuonna 2018 annettiin Vuoden vapaaehtoistoimija -tunnustus hallituksen jäsenelle ja yhdistyksen pitkäaikaiselle aktiiviselle toimijalle Hanna Kuntoselle.
Ennen EU:n tietotosuoja-asetuksen voimaantuloa toukokuussa 2018 Uudenmaan keliakiayhdistys kuvasi
ja täsmensi omia tietoturvakäytäntöjään. Keliakialiitosta saatu ohjeistus otettiin huomioon ja Keliakialiitto
täsmensi omia vastuitaan myös yhdistysten suuntaan.
6

YHDISTYKSEN VERTAISTOIMINTA

Yhdistyksellä oli kuusi vertaistukihenkilöä, joiden yhteystiedot olivat yhdistyksen verkkosivuilla ja jäsentiedotteissa. Vertaistukihenkilöitä voi tavata henkilökohtaisesti jäsenilloissa yhdistyksen toimistolla ja
muissa tapahtumissa sekä yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa.
Vertaistoimintaa ohjasi ja kehitti vertaistoimintavastaava Irma Hellgren yhdessä vertaistukihenkilöiden
kanssa.
7

KOULUTUKSIIN OSALLISTUMINEN

Hallitustoimijat osallistuivat toimintavuoden aikana muun muassa Keliakialiiton, Vision ja Onnistuvalmennuksen järjestämiin koulutuksiin. Aiheina oli mm. vapaaehtoistoiminta, yhdistystoiminta, vapaaehtoisjohtaminen ja yhdistyksen toiminta työnantajana. Hallitukselle pidettiin OneDrive-pilvipalvelun käytöstä yhdistyksen omin voimin koulutustilaisuus.
Hallitus ja työntekijät osallistuivat Onnistuvalmennukselta ostetun koulutuksen jatko-osaan. Vuonna 2017
alkanut koulutus maksettiin Keliakialiiton koordinoimalla jäsenjärjestöavustuksella ja yhdistyksen itse
maksamana toteutettiin kaksi viimeistä koulutuskertaa. Onnistuvalmennuksen koulutuksessa keskityttiin
hallituksen jäsenten motivaation ylläpitoon, toiminnan tavoitteellisuuteen ja vuorovaikutustaitoihin.
Hallitus osallistui Keliakialiiton Etelä-Suomen alueen yhdistyksille tarkoitettuun kaksipäiväiseen aluekoulututukseen Helsingissä maaliskuussa. Koulutuksessa ideoitiin yhdistyksille uusia toimintamalleja. Koulutuksen piti Etelä-Suomen aluevastaava Minna Halve.
Puheenjohtaja Sirpa Salonen osallistui Keliakialiiton järjestämille puheenjohtajapäiville liittokokouksen
yhteydessä toukokuussa.
Vertaistoimintavastaava Irma Hellgren osallistui Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n järjestämään
Lomaluotsi-koulutukseen ja toimi lomaluotsina kaksiosaisella keliakialapsiperheiden tuetulla lomalla.
Kolme hallituksen jäsentä, Anneli Paldanius, Marja Penttilä ja Anne Träsk, osallistuivat HUSin ja Laureaammattikorkeakoulun järjestämään ja puoli vuotta kestäneeseen kokemusasiantuntijakoulukseen. Koulutus oikeutti valmistuneet toimimaan HUSin kokemusasiantuntijoina ja HUSin asiakasraadin jäseninä
marraskuusta 2018 alkaen.
Yhdistyksen sihteeri Tuuli Westerholm osallistui Täysjyvä Gourmet Oy:n järjestämälle gluteenittomalle
juurileipäkurssille.
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8

VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen toiminta perustuu hyvään vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa, johon on pyritty aktiivisella
ja vuorovaikutteisella viestinnällä sekä tiedottamisella. Yhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia markkinoitiin
monella eri kanavalla.
8.1 Gluteeniton elämä -lehti, yhdistyksen verkkosivut ja sosiaalinen media
Yhdistyksen tulevista tapahtumista ja vuosikokouksista kerrottiin Keliakialiiton julkaisemassa Gluteeniton
elämä -lehdessä (5 numeroa/vuosi), yhdistyksen verkkosivuilla sekä Facebookissa, Instagramissa ja
Twitterissä. Yhdistyksellä on omat Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilit.
Verkkosivuja ja sosiaalista mediaa käytettiin muun muassa yhdistyksen esittelyyn, tapahtumien sekä
ajankohtaisten keliakiaan ja gluteenittomaan elämään liittyvien asioiden tiedottamiseen. Mainitut kanavat
olivat tehokkaita ajankohtaisen tiedon levittämisessä. Yhdistys hyödynsi myös kohdennettuja jäsensähköposteja ja ilmoitusmahdollisuutta Keliakialiiton tapahtumasivuilla, jotka on tarkoitettu paikallisten tapahtumien ilmoitteluun. Yhdistyksen verkkosivuilla on vierailtu vuoden aikana n. 14 000 kertaa ja yhdistyksen Facebook-sivuilla on 740 tykkääjää sekä Twitterissä 53 seuraajaa ja Instagramissa 259 seuraajaa.
8.2 Esitteet
Yhdistyksen kaksi esitettä Yhdistysesite ja Gluteeniton elämä yhdistettiin ja sisältö uudistettiin kesällä
2018 yhdeksi yhdistysesitteeksi. Keliakialiitto lähetti yhdistysesitteen toimintavuoden aikana liittyneille
jäsenille tervetulopaketin yhteydessä.
8.3 Jäsentiedottaminen
Vuoden aikana lähetettiin kaksi jäsentiedotetta, joista ensimmäinen lähetettiin sähköpostitse ja toinen
Gluteeniton elämä -lehden välissä alueen jäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. Tiedotteissa kerrottiin ajankohtaisista asioista, gluteenittomista tapahtumista sekä esiteltiin yhdistyksen toimintaa, vertaistoimintaa ja hallituksen jäseniä.
Jäsensähköposteja lähetettiin niille henkilöille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteessa jäsenrekisteriin. Paikallisista tapahtumista viestittiin kohdennetusti, esim. Porvoon tilaisuudesta sähköpostilla.
8.5 Muu viestintää edistävä toiminta
Yhdistyksen viestintätyöryhmä edisti tapahtumamarkkinointia luomalla sisäiseen viestintään lomakepohjan, johon tilaisuuden tai tapahtuman vastuuhenkilö(t) kirjaa(vat) muun muassa tapahtuman tiedot, kohderyhmän, sponsorit ym. Lomakkeen käyttöä aloiteltiin vuoden aikana.
Toteutettiin tilaisuuksien mainospohja, jota käytettiin omien tapahtumien markkinointiin verkossa ja ilmoitustauluilla.
Hallituksen sisäisten dokumenttien tallennuspaikka OneDrive-pilvipalvelu järjestettiin uudelleen ja oikeudet määriteltiin aikaisempaa tarkemmin.
8.6 Keliakian vaikuttamistoiminta
Hallituksen puheenjohtajaa Sirpa Salosta haastateltiin Hymy-lehden terveysteemanumeroon.
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9

YHTEISTYÖ

Keliakialiiton Etelä-Suomen aluevastaavan, Minna Halveen kanssa tehtiin yhteistyötä konsultoinnin
muodossa. Aluevastaava oli myös kouluttamassa yhdistystä (mainittu kohdassa 7).
Yhdistys on Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n jäsen. Yhdistyksen jäsen Marjatta Harvakari
osallistui aktiivisesti Yhdistysverkoston toimintaan ja hän toimi myös Yhdistysverkoston hallituksen
jäsenenä. Vesa Köykkä osallistui Yhdistysverkoston syyskokoukseen.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet Marjatta Korpelainen, Hanna Kuntonen ja Irma Hellgren kuuluivat Keliakialiiton kokemuskouluttajarekisteriin.
Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Salonen esitteli yhdistyksen toimintaa keliakian ensitietopäivässä
Laakson sairaalassa.
Yhdistys teki yhteistyötä myös muun muassa HUSin OLKAn ja Hyvinkään sairaalan Sopin kanssa.
Yhdistys aloitteli yhteistyötä HUMAK-ammattikorkeakoulun kanssa hakien opiskelijaa toteuttamaan esimerkiksi tapahtumamarkkinointia. Toistaiseksi yhteistyöyritys ei tuottanut tulosta.

10 TALOUS
10.1 Jäsenmaksu
Yhdistyksen varat muodostuivat pääasiassa jäsenmaksutuotoista. Jäsenmaksu vuonna 2018 oli 25 €.
Jäsenmaksusta yhdistyksen käyttöön jäävä osuus oli 10 €. Loppuosa jäsenmaksusta oli Keliakialiitto ry:n
osuutta. Yhdistys sai jäsenmaksutuottoja 42 320,00 € perustuen vuoden 2017 jäsenmäärään.
10.2 Avustukset
Yhdistys sai toiminta-avustusta Espoon (1 200 €), Porvoon (300 €) ja Vantaan (400 €) kaupungeilta ja
Nurmijärven (500 €) kunnalta, yhteensä 2 400 €.
Yhdistys sai Keliakialiitolta jäsenjärjestöavustusta 1 000 €, joka käytettiin lasten tapahtuman järjestämiseen lokakuussa. Keliakialiitto toimi STEA:n avustuksen kohdentajana ja myöntäjänä yhdistykselle.
10.3 Muut tuotot
Jäsensuorituksia (jäsenten maksama osuus yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa) 3 625€, tuotemyyntiä 50€.
10.4 Tilinpäätös
Tilinpäätös 31.12.2018 osoittaa 6 030,51€ suuruista ylijäämää.

9

