Hyvä ksytty 29.5.2021

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Yleistä
Vuosi 2022 on Keski-Suomen keliakiayhdistys ry:n 31. toimintavuosi. Yhdistys on
vapaaehtoisvoimin toimiva paikallisyhdistys toiminta-alueenaan Keski-Suomen alue .
Yhdistyksessä on maksaneita jä seniä 922 30.4.2021.
Liitto tukee jä senyhdistyksiä mm. viestintä palveluin tuottamalla toimintamalleja,
materiaalia, jä senrekisteri- sekä muita palveluja yhdistysten kä yttö ö n. Liitto tarjoaa myö s
asiantuntija-, koulutus- ja luentoapua paikallisyhdistyksille. Kä ytä mme liiton tarjoamia
palveluja toiminnassamme. Liitolta on myö s mahdollisuus hakea toiminta-avustusta
tapahtumien jä rjestä miseen.

Toiminnan tavoitteet
Toiminnan tavoitteena on motivoida keliakiaan sairastuneita ja muita gluteenitonta
ruokavaliota tarvitsevia ja heidä n lä heisiä ä n sairauden hyvä ä n ruokavaliohoitoon
tarjoamalla tietoa, tukea ja virkistystä . Lisä ksi tavoitteena on levittä ä yleistä
keliakiatietoutta kaikille kiinnostuneille erilaisissa tapahtumissa, kuten mm. vuosittain
jä rjestettä vä llä luennolla Jyvä skylä n kansalaisopiston kanssa. Lapsiperheille tullaan
jä rjestä mä ä n oma tapahtuma vuoden 2022 aikana. Jä seniksi pyritä ä n saamaan juuri
keliakiaan sairastuneita ja muita gluteenittoman ruokavaliota tarvitsevia sekä myö s heitä ,
jotka ovat jostain syystä jä ä neet jä rjestö n toiminnan ulkopuolelle.
Edunvalvonnassa yhdistys pyrkii vaikuttamaan osaltaan maakunnan kansanedustajien
kautta keliakiakorvauksen palauttamiseen mm. vaikuttamalla eduskunta- ja
kuntavaaleissa.

Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ilmoitetaan Gluteeniton elä mä lehdessä ja liiton ja
yhdistyksen omilla internet- ja facebook -sivuilla sekä sä hkö postilla. Toiminnasta
ilmoitetaan jä senille tarvittaessa myö s paikallislehdissä (menoinfo/meidä n juttu) ja
vuoden ensimmä isen Gluteeniton elä mä -lehden vä lissä toimitettavalla yhdistysesitteellä .
Yhdistyksen internet -sivuston osoite on https://keski-suomi.keliakiayhdistys.1i/.
Uusille jä senille lä hetetä ä n ”Tervetuloa yhdistykseen” -kirje kuukausittain hyvä ksytyille.
Paikallislehtiin pyritä ä n saamaan artikkeleita yhdistyksen toiminnasta. Keliakialiiton ja
yhdistyksen tuottamaa materiaalia jaetaan toiminta-alueellamme jä rjestetyissä
tapahtumissa. Yhdistys pyrkii myö s vaikuttamaan ravintola- ja matkailualalle opiskelevien
koulutukseen gluteenitonta ruokavaliota noudattavien kohtaamisessa pä ivittä isissä
palvelutilanteissa.
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Osallistumalla OLKA-toimintaan, yhdistys tiedottaa jakamalla esitteitä ja lehtiä sekä
olemalla lä snä OLKA-pisteissä (K-S keskussairaala ja Matara), vuosittain eri tapahtumissa
kuten Keski-Suomen keskussairaalan valoviikot sekä muut tilaisuudet. Yhdistys pyrkii
myö s verkostoitumaan muiden potilas- ja vammaisyhdistysten kanssa KYT:n jä senenä .
Lisä ksi jaetaan Gluteeniton elä mä -lehteä maakunnan kirjastoihin.

Koulutus
Pyritä ä n jä rjestä mä ä n vertaistukihenkilö ille osallistumismahdollisuus Keliakialiiton G-festtapahtumaan ja muihin koulutustilaisuuksiin sekä jä rjestetä ä n yhdistyksen toimesta oma
koulutustapahtuma/ideariihi, sikä li kuin pandemiatilanne sallii. Keliakialiiton
koulutuswebinaareista tiedotetaan jä senistö lle.

Järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat 2022, alustava suunnitelma
Koronaviruspandemiasta johtuva epä varma tilanne vaikuttaa tapahtumien jä rjestä miseen
vuoden 2022 aikana. Yhdistys pyrkii jä rjestä mä än mm. seuraavia tapahtumia:
• toukokuussa vuosikokous
• gluteenittomien tuotteiden ostosmatka
• koko perheen tapahtuma
• uusien jä senten tapaaminen
• luentotapahtuma yhteistyö ssä Jyvä skylä n kansalaisopiston kanssa keliakiaan
liittyen
• keliakiaviikkotapahtuma
• jä rjestetä ä n yhdistyksen jä senille osallistumismahdollisuus retkelle
• osallistutaan johonkin tai joihinkin paikallisiin tapahtumiin Keski-Suomessa
• jä rjestetä ä n leivonta- ja ruuanlaittotapahtuma/tapahtumia
Vaihtoehtoisia tapahtuma- ja sisä ltö ehdotuksia:
• rantakalailta
• ulkoilutapahtuma jossain Keski-Suomen kansallispuistossa, makkaranpaistoa,
sienestystä ja marjastusta
• messut
• teatteri tai konsertti
• liikunnallinen tapahtuma esim. keilaus
• kokkikursseja teemana esim. lapset, intialainen keittiö tms.
• carting-tapahtuma
• e-urheilu tapahtumaan osallistuminen

Muu toiminta
•

OLKA-tapahtumiin osallistuminen
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