
KESKI-‐SUOMEN	  KELIAKIAYHDISTYS	  
	  
Ostoskierros	  Jyväskylässä	  
	  
Välillä	  on	  mukava	  tehdä	  pieniä	  käyntejä	  vaikka	  tehtaanmyymälöihin	  tai	  keski-‐suomen	  
keliakiayhdistyksen	  etupaikkoihin.	  	  
	  
Jyväskylässä	  tehtaanmyymälöitä	  on	  useampia.	  Leipomoiden	  	  valikoimissa	  on	  myös	  
gluteenittomia	  tuotteita.	  	  Aamusta	  kun	  lähtee	  liikkeelle	  on	  tuotteiden	  saatavuus	  yleensä	  paras.	  
Tämä	  pätee	  ainakin	  leipomotuotteisiin.	  	  
	  
Tuotteet	  ovat	  yleensä	  edullisimpia	  näissä	  tehtaanmyymälöissä	  mutta	  kannattaa	  olla	  
hintatietoinen	  ja	  verrata	  hintaa	  siihen	  mistä	  niitä	  useimmin	  ostat.	  
	  

…lähdetään	  matkaan…	  
	  
	  
	  
Kahvila	  Miriam´s	  

	  
	  
	  
Keski-‐suomen	  keliakiayhdistyksen	  yhteistyökumppaninamme	  toimii	  Kahvila	  Miriam´s	  josta	  
löytyy	  hyvin	  gluteenittomia	  tuotteita.	  Miriamsilla	  on	  kaksi	  leipomoa	  joista	  toinen	  on	  
kokonaan	  gluteenittomiin	  tuotteisiin	  keskittynyt	  Kakkula.	  
Kysy	  paikallista	  jäsenetua	  –	  edun	  saat	  näyttämällä	  jäsenkorttia.	  
	  
Paikka	  on	  Jyväskylän	  keskustassa	  vanhaa	  Lyseon	  koulua	  vastapäätä.	  	  
Osoite:	  Asemakatu	  12,	  40100	  Jyväskylä.	  
Avoinna	  Ma-‐Pe	  7.30-‐19.30	  sekä	  la	  9-‐19.30.	  
	  
	  
Pandan	  tehtaanmyymälä	  
	  
Gluteenittomia	  suklaita	  löytyy	  täältä	  ja	  toki	  niitä	  tavallisia	  jos	  perheessä	  voi	  joku	  niitä	  syödä.	  	  
Hyviä	  maistuvia	  tarjouksia	  löytyy	  usein.	  
Osoite	  on	  Asematie	  2,	  40800	  Vaajakoski	  	  
	  
www.panda.fi/tehtaanmyymala	  	  
www.panda.fi/product-‐category/gluteenittomat-‐makeiset	  
	  
	  
Puttipaja	  kynttilät	  
	  
Tehtaanmyymälä	  on	  	  Vaajakosken	  naissaaressa.	  Tehtaanmyymälästämme	  löydät	  kauden	  
kauneimmat	  käsintehdyt	  kynttilät	  ja	  upeat	  lahjaideat.	  Pandan	  tehtaanmyymälä	  on	  tässä	  
lähellä	  joten	  samalla	  reissulla	  saa	  helposti	  myös	  herkut	  mukaan.	  
Osoite	  on	  Talsanniementie	  1,	  40800	  Vaajakoski	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
Vaasan	  tehtaanmyymälä	  
	  
Free	  From	  leipiä	  löytyy	  Vaasan	  tehtaanmyymälästä.	  	  Saatavilla	  on	  noin	  7	  erilaista	  leipää.	  
Gluteenittomien	  leipien	  ”tulopäivä”	  on	  tiistaisin	  ja	  torstaisin	  jolloin	  niitä	  saa	  parhaiten.	  Leipiä	  
voi	  myös	  varata	  soittamalla	  etukäteen.	  	  Myymälässä	  saa	  alennuksen	  perinteisellä	  jäsenkortilla	  
tai	  liiton	  mobiili-‐	  sovelluksella.	  	  
Jäsenetu	  on	  20	  %	  joten	  muista	  hyödyntää	  tämä!	  	  
	  
Leipomo	  on	  avoinna	  ma-‐pe	  8-‐18	  ja	  la	  9-‐15.	  
Osoite:	  Sorastajantie	  1,	  40320	  Jyväskylä.	  	  
Jyväskylä	  0204	  46	  3556	  
www.vaasan.fi/tietoa/yhteystiedot/vaasan-‐myymalat/	  
	  
	  
	  
JuhoJussila	  	  
	  
Lelut	  täältä	  vaikka	  lahjaksi	  –	  puuleluja	  niitä	  klassisia	  Jukka	  puulejuja!	  
Tämäkin	  paikka	  sattuu	  sopivasti	  Vaasan	  tehtaanmyymälän	  ja	  Valio	  Valmakaupan	  
kulkureitille.	  	  Kestävät	  ja	  laadukkaat	  puulelut	  löytyy	  täältä.	  Nettisivuilta	  löytyy	  mitä	  on	  
myynnissä	  ja	  löytyy	  myös	  lelujen	  varaosia.	  	  
Osoite	  on	  Puulaakintie	  6,	  40320	  Jyväskylä	  	  
www.juhojussila.fi	  	  
	  
	  
Valion	  Valma	  kauppa	  
	  
Hyvin	  läheltä	  JuhoJussilan	  puulelukauppa	  on	  myös	  Valion	  Valmakauppa.	  Kaupassa	  on	  
saatavilla	  voita,	  jogurtteja,	  mehuja,	  juustoa	  ja	  jonkin	  verran	  pakasteita.	  Gluteenittomia	  
tuutteja	  on	  myös	  valikoimissa.	  Nämä	  menevät	  valitettavan	  usein	  nopeasti.	  Kauppa	  löytyy	  
myös	  facebookista	  jossa	  näkyvissä	  mahdollisia	  tarjouksia.	  Maidontuotannon	  tarvikkeiden	  
lisäksi	  Valmakaupoista	  saa	  mm.	  kotitalouksien	  pesuaineita.	  
	  
Osoite	  on	  Laukaantie	  9,	  40320	  Jyväskylä	  	  
www.maitosuomi.fi/valmakaupat/	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Caffitella	  
	  
Caffitella	  on	  Keski-‐Suomen	  kattavin	  kahvilaketju.	  	  Kahviloista	  löytyy	  monipuolista	  tarjontaa	  
sekä	  myös	  lounasta	  gluteenittomana.	  	  Herkkunälkää	  löytyy	  myös	  gluteenittomia	  leivoksia	  ja	  
pikkusuolaista.	  Paikat	  löytyvät	  Sepästä,	  Prisman	  Keljon	  myymälästä,	  CM	  Keljo,	  Palokka,	  
Vaajakoski,	  Äänekoski,	  Muurame,	  Savela	  ja	  Laukaa.	  	  
Tarkemmat	  tiedot	  www.caffitella.fi	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hiisi	  panimo	  
Gluteenitonta	  olutta	  täältä	  sitä	  saa.	  Lutakosta	  löytyy	  oma	  panimo	  jossa	  tarjolla	  myös	  
gluteenitonta	  syötävää	  lounasajalla	  tai	  á	  la	  carte	  listalta.	  
Osoite:	  Puulaakintie	  8,	  40320	  Jyväskylä	  
Avoinna	  maanantaista	  perjantaihin	  9-‐17	  	  
	  
	  
	  
Toivolan	  Piha	  
	  
Toivolan	  vanha	  piha	  on	  harvinainen	  pala	  Jyväskylän	  vanhaa	  puutalokaupunkia.	  Keskustassa	  
sijaitseva	  pihapiiri	  on	  nykyisin	  korkealaatuisten	  palveluiden	  keskus,	  jossa	  on	  koettavaa	  
aamuautereesta	  iltaruskoon.	  Toivolassa	  voi	  kahvitella,	  vierailla	  putiikeissa,	  käydä	  ilmaisessa	  
museossa,	  nauttia	  lounaasta	  tai	  kuuden	  ruokalajin	  illallisesta	  sekä	  järjestää	  omia	  tilaisuuksia	  
tai	  pistäytyä	  Toivolan	  omissa	  tapahtumissa.	  
Täällä	  on	  mm.	  kahvila,	  lankakauppa	  käsityöläismuseo	  joten	  aukioloajat	  kannattaa	  tarkistaa	  
nettisivuilta	  toivolanpiha.fi/aukiolojat/	  	  
	  
	  
Teeleidi	  
	  
	  
Pieni	  teehetki	  voisi	  olla	  paikallaan.	  Monenmoista	  teetä	  on	  tarjolla	  aina	  Jyväskylän	  oma	  tee	  ja	  
uusimpina	  löytyy	  Fingerporin	  teevalikoima.	  Rebel	  Teeleidi	  sijaitsee	  Kauppakeskus	  Sokkarin	  2.	  
kerroksessa	  Rebel	  Second	  Handin	  yhteydessä.	  	  Teehuone	  sijaitsee	  Kramsunkatu	  1,	  40600	  
Jyväskylä	  (yrityksille).	  
	  
	  
	  
Maakunnasta	  Joutsasta	  löytyy	  lasten	  puisia	  leluja	  ja	  palapelejä	  Haapareppu-‐palapelit	  
valmistava	  yritys.	  	  
Osoite	  on	  Pastilantie	  579,	  19650	  Joutsa.	  www.palapelit.fi	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Karoliinan	  kauramylly	  
Karoliinan	  Kahvimylly	  sijaitsee	  nykyään	  kokonaisuudessaan	  uusissa	  tiloissa	  Karoliinan	  
Kestikievarissa	  Leivonmäellä.	  
Karoliinasta	  löytyy	  perinteisistä	  herkullisista	  leivonnaisista	  ja	  lisäksi	  Kievarin	  maittavista	  
keitto-‐	  ja	  salaattilounaista	  sekä	  maalaispizzoista.	  
Osoite:	  Kuusirinne	  11,	  41770	  Leivonmäki	  	  
	  
	  
	  
Puustellin	  työkylä	  
	  
Käsityötuvalta	  valmistuu	  laaja	  valikoima	  erilaisia	  kudonnaisia	  ja	  käsinpainettuja	  tuotteita	  
sekä	  koriste-‐	  ja	  lahjatuotteita	  lasista,	  puusta,	  metallilangasta,	  kankaasta	  ym.	  Puutuvalla	  
puolestaan	  valmistetaan	  kodin	  taloustarvikkeita,	  pienkalusteita	  sekä	  lasten	  leikkivälineitä.	  
	  
Osoite:	  Kantolantie	  410,	  41340	  Laukaa.	  Avoinna	  ma-‐to	  9-‐14.	  
www.puustellintyokyla.fi	  
	  
Bistro	  Otto	  Keuruu	  
Bristo-‐tyylinen	  perheravintola	  keskellä	  Keuruuta	  
Valikoimissa	  on	  gluteenittomia	  tuotteita.	  
Osoite:	  Keuruuntie	  17,	  42700	  Keuruu	  
	  
Pappila	  Pidot	  
	  
Ruokaherkkujen	  lisäksi	  samassa	  paikassa	  toimii	  myös	  Pappilan	  pakopeli	  –	  Escape	  room.	  Jos	  
haluat	  pelata	  soita	  ja	  varaa	  oma	  aikasi.	  	  
	  
	  
	  
	  
Pappilan	  Taverna	  
Jyhkeässä	  pappilan	  vanhassa	  kivinavetassa	  rouhea	  ja	  tunnelmallinen	  ravintola	  Pappilan	  
Taverna	  tarjoaa	  herkullista	  lounasta	  maanantaista	  lauantaihin,	  kahvilapalveluita,	  tapahtumia.	  	  
Kesäaikaan	  Kamanakirppis,	  aittamyymälöitä,	  taidenäyttelyitä!	  
Osoite:	  Kangasmannilantie	  4,	  42700	  Keuruu.	  Yleensä	  auki	  klo	  11-‐14.	  Tarkemmin	  internet	  
sivuilla.	  
	  
	  
	  

Mukavaa	  ostosreissua	  toivottaa	  Keski-‐Suomen	  keliakiayhdistys!	  
	  
	  


