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Pääkirjoitus

Jääkiekon 18-vuotias supertähti, TPS:n jääkiekkoilija Kaapo Kakko 
kertoi kevään lehdessämme sairastavansa sekä keliakiaa että diabe-
testa. Emme osanneet arvata, mitä siitä seuraisi. Tuskin Kaapokaan. 

Julkaisimme jutun myös verkkosivuillamme ja jaoimme sitä somessa. 
Muut mediat kiinnostuivat aiheesta, ja loppu on historiaa. Kaaposta ja 
hänen sairauksistaan on tehty valtava määrä juttuja. ”Viattomasta jär-
jestölehden paljastuksesta”, kuten jotkut mediat asian ilmaisivat, kasvoi 
suurta. Melkein koko Suomi tietää nyt Kaapon ja hänen kaksi sairauttaan. 

Kaapon pelit sujuivat kevään aikana loistavasti ja hän siirtyi kesällä 
Yhdysvaltoihin NHL-jäille. Onnea matkaan ja nöyrä kiitos siitä, että annoit 
keliakialle yhdet julkiset kasvot! Olet upea esimerkki siitä, että mikä vain 
on keliakian ja diabeteksen kanssa mahdollista.

Julkisuutta ja tietoa keliakiasta tarvitaan edelleen, sillä 70 000 suoma
laista sairastaa tietämättään keliakiaa. Keliakiaviikolla tuomme tänä 
vuonna esiin keliakian monia oireita, jotta ihmiset osaisivat hakeutua 
tutkimuksiin. Mikäli itse sairastat keliakiaa, rohkaise lähisukuasi käymään 
säännöllisesti keliakiatutkimuksissa ja kerro omasta keliakiastasi muille. 

Keliakiaviikko on myös erinomainen ajankohta tutustua paikallisten 
keliakiayhdistysten toimintaan ja lähteä mukaan vapaaehtoiseksi. Tapah-
tumia lähelläsi -palstalta löydät yhdistysten yhteystiedot ja tiedot tulevista 
tapahtumista. Ajankohtaisimman tiedon löydät liiton ja yhdistysten 
verkko- ja Facebook-sivuilta.

Syksy tuo yleensä aina jotakin uutta. Niin myös Keliakialiiton toimin-
taan. Aloitamme Askeleet vapaaehtoisuuteen -verkkokurssin ja kerran 
kuussa avoimet verkkoluennot. Luentojen aiheet vaihtelevat keliakian 
liitännäissairauksista gluteenittoman leivonnan vinkkeihin. Lue lisää 
sivuilta 19–20 ja ilmoittaudu mukaan!

Ja mikäli mietit, mihin käyttäisit syksyn omenat, kokeile tästä lehdestä 
löytyviä omenareseptejä.

Raikasta syksyä!

Kiitos Kaapo!

Leila Alivuotila, päätoimittaja
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Uusi jäsenetu
KELIAKIALIITON jäsenenä saat jatkossa 10 prosen
tin alennuksen SYNLAB Suomen laboratoriopalve
luista ja 5 prosentin alennuksen magneettitutki
muksista. Tutkimuksiin voi tulla ilman lähetettä. 

SYNLAB Suomi toimii yli 40 paikkakunnalla 
Suomessa. SYNLABilla on myös valmis tutkimus
paketti henkilölle, joka epäilee oireidensa 
johtuvan keliakiasta.

Kaikki Keliakialiiton jäsenedut löydät 
verkko sivuilta www.keliakialiitto.fi/jasenedut 
sekä mobiilijäsenkortista.

Jääkiekkoilija Kaapo Kakko kertoi edellisessä 
Gluteeniton elämä lehdessä huippuurhei
lusta keliakian ja diabeteksen kanssa. Julkai

simme Eija Kallioniemen kirjoittaman jutun myös 
Keliakialiiton verkkosivuilla ja jaoimme sitä sosiaa
lisen median kanavissamme.

Muut mediat tarttuivat aiheeseen ja julkaisivat 
lukuisia juttuja kahta autoimmuunisairautta sairas
tavasta sensaatiomaisen lahjakkaasta jääkiekkoi
lijasta. Tietoisuus keliakiasta ja gluteenittomasta 
ruokavaliosta lisääntyi valtavasti. 

Kakko on myös upea esimerkki keliakiaa ja dia
betesta sairastaville lapsille ja nuorille: Voit olla 
maailmantähti sairauksistasi huolimatta!

NHL:n varaustilaisuudessa kesäkuussa New York 
Rangers varasi Kakon toisena pelaajana joukkuee
seensa. Kakko on nuorin pelaaja, joka on voittanut 
maailmanmestaruuden sekä alle 18vuotiaiden, 
alle 20vuotiai den että aikuisten MMkilpailuista.

Kiitos sinulle Kakko! Onnea ja menestystä!

Kaapo Kakko toi keliakian 
suuren yleisön tietoon

POIMINTOJA MEDIASTA:

29.3. SUOMIKIEKKO:  
Tiesitkö tätä? Kaapo Kakolla 
sairaus, jonka piti estää ura 
huippu-urheilussa

29.3. MTV.FI:  
Lehti: Kaapo Kakko elänyt 
sairauksien kanssa viisi vuot-
ta –  verikokeesta paljastui 
ikävä tupla yllätys

29.3. ILTA-SANOMAT:  
SM-liigan nuori supertähti 
Kaapo Kakko, 18, kertoi veri-
kokeesta, joka muutti hänen 
elämänsä – kaksi parantu-
matonta sairautta

29.3. ILTALEHTI: Sairaudet-
kaan eivät pysäytä sensaatio-
maista Kaapo Kakkoa: ”Elän 
täällä ihan normaalia elämää”

29.3. ILTALEHTI: GE: Yksi veri-
koe muutti Kaapo Kakon elä-
män viisi vuotta sitten  – sai-
raudet näkyvät arjessa koko 
loppuelämän ajan

29.3. HELSINGIN SANOMAT: 
TPS:n 18-vuotias superlupaus 
Kaapo Kakko sai yllättävän tie-
don diabetestutkimuksesta: 
löytyi myös keliakia

15.5. HELSINGIN SANOMAT: 
Kaapo Kakko ei syö vehnäpullaa, 
mämmiä tai ruisleipää, muru-
nenkin gluteenia olisi liikaa

17.5. MTVUUTISET.FI:  
Diabetestä sairastava poika 
maireana – Kaapo Kakon peli-
paita löysi uuden omistajan 
(Gluteeniton elämä -lehden toi-
mitus lisää: Paidan saaneella 
Patrikilla on myös keliakia. 
Onnea paidasta Patrik!)

Kamppailu 

keliakiakorvauksen 

saamiseksi jatkuu

KELIAKIALIITTO, paikalliset keliakia

yhdistykset ja yksittäiset keliaakikot ajoivat 

keliakiakorvausta kevään eduskunta

vaalien ajan voimakkaasti. Hallitus

ohjelmaan saatiin kirjaus: ”Selvitetään 

ruokavalio korvauksen tarpeellisuus”.  

Liitto seuraa asiaa tiiviisti ja jatkaa  

taistelua korvauksen saamiseksi.  

Lue lisää aiheesta sivulta 19.

Matti Meikäläinen
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Tutkimus: Infektio voi 
laukaista keliakian

• • •

Enterovirusinfektio varhaislapsuu-
dessa saattaa olla yksi keliakian 

laukaiseva tekijä. Tämä havaittiin 
lapsilla, jotka ovat perimältään 

valmiiksi alttiita keliakialle.
Mtvuutiset, 12.3.2019

Kokki esitteli 
gluteenittomat 

annokset
• • •

”Paras kokemus kielikäännöksen 
näyttämisestä oli ehdottomasti Itä-
vallan Zell am Seessä, kun tarjoi-
lija meni lappuni kanssa keittiöön 
ja palasi sieltä itse kokin kanssa! 

Kokki näytti minulle menusta, mitä 
ruokia voin syödä (vaihtoehtoja 

oli paljon!) ja mitä voidaan tehdä 
gluteenittomana.”

Bloggaaja Laura, Keliakialiiton ryhmä
blogi Kriisikakkuja, 18.5.2019

Kaapo Kakko söi kolme 
viikkoa riisiä

• • •

”Kaikki on hotellissa hoidettu tosi 
hyvin, mutta aika lailla samat 

ruoat ovat koko kolme viikkoa. No, 
kolme viikkoa jaksaa, mutta kun 

pääsen kotiin, niin ihan heti ei var-
maan tule riisiä ja lihaa vedettyä. 

Niitä tässä saa kyllä syödä.”
Keliakiaa ja diabetesta sairastava Kaapo 
Kakko Slovakian MMturnauksen ruoka

huollosta IltaSanomissa 22.5.2019

Gluteenittomuus  
muissa medioissa 

KELIAKIALIITTO on kirjoittanut lääkäreille ohjeistuksen keliakiapotilaan alkuohjauk
seen. Liitto pääsi mukaan pilotoimaan uudenlaista yhteistyötä Suomalaisen Lääkäri
seura Duodecimin kanssa. Ohjeistus julkaistiin Lääkärin tietokannoissa kesäkuussa.

Ohjeistuksessa kerrotaan muun muassa alkuohjauksen merkityksestä, keliakian  
hoidosta ja kustannuksista sekä esitellään Keliakialiiton tarjoamia palveluja.

Lääkäreille ohje keliaakikon ohjaamiseen

SAAT SYYSKUUN puolivälissä postitse 
Keliakialiiton arpoja. Voit halutessasi 
lunastaa arvat ja osallistua yli 21 000 
palkinnon voittoon. Pääpalkintona on 
Keliakialiiton jäsenmatka Itävaltaan.

Arpajaisten tuotto käytetään 
ravitsemisalan ja tervey denhuollon 

ammattilaisten sekä päättäjien  
keliakian ja gluteenittoman ruoka
valion tietämyksen lisäämiseen 
sekä vaikuttamistyöhön.

Vuonna 2016 liitto järjesti 
ensimmäiset arpajaiset. Niiden 

tuotolla järjestettiin muun muassa 
pitkään keliakiaa sairastaneille virkis

tystä, tietoa ja vertais tukea tarjonnut 
risteily sekä lapsille ja isovanhemmille 
leivontapäiviä eri puolilla Suomea. 

TÄMÄN VUODEN keliakiaviikolla 
tuodaan esiin keliakian monia 
erilaisia oireita. Paikalliset keliakia
yhdistykset järjestävät eri puolilla 
Suomea yli 60 tapahtumaa. Valta
osa tapahtumista järjestetään 
apteekeissa, joissa tarjolla on tietoa 
keliakiasta, sen oireista ja diagno
soinnista. Keliakiaviikko näkyy myös 
liiton sosiaalisen median kanavissa. 
Lue lisää keliakiaviikosta sivuilta 
8–14, Tapahtumia lähelläsi pals
talta sivuilta 41–46, Keliakialiiton 
verkkosivuilta ja sosiaalisen median 
kanavista. Tule mukaan jakamaan 
tietoa keliakiasta ja sen oireista, jotta 
vielä ilman diagnoosia olevat saisivat 
avun!

Osallistu  
Keliakialiiton  

arpajaisiin

Seuraa syksyllä  
liiton verkko luentoja!

KELIAKIALIITTO aloittaa syksyllä 
uudet, ilmaiset webinaarit eli 

verkkoluennot jäsenilleen. 
Asiantuntijoiden luennoilta saat 

tietoa esimerkiksi keliakian 
liitännäissairauksista ja kuidun 

lisäämisestä ruokavalioosi. 

Webinaareja järjestetään kerran 
kuussa syyskuusta alkaen.  

Lue lisää sivulta 19 ja 
ilmoittaudu mukaan!
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TEKSTI: LEILA ALIVUOTILA, viestintäpäällikkö

K eliakia on perinnöllinen sairaus ja siihen voi sairastua 
minkä ikäisenä tahansa. Oireet ovat nykytietämyksen 
mukaan hyvin monenlaisia. Lisäksi keliakia voi olla lä-

hes tai täysin oireeton. 
– Hoitamaton keliakia altistaa monille lisäsairauksille. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että keliakia tunnistetaan mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa, korostaa professori 
Katri Kaukinen Tampereen yliopistosta.

Kaukinen on Tampereen yliopiston Keliakiatutkimuskes-
kuksen johtaja ja keliakian Käypä hoito -suositustyöryhmän 
puheenjohtaja. Suosituksen päivitys julkaistiin viime vuo-
den joulukuussa. 

– Keliakiadiagnoosin voi saada nyt aiempaa helpommin 
ja nopeammin. Keliakia voidaan selvissä tapauksissa diag-
nosoida pelkän verinäytteen perusteella ilman tähystystä. 
Tästä mahdollisuudesta kannattaa kertoa omille lähisuku-
laisille, hän vinkkaa.

Tarvittaessa otetaan myös koepala ohutsuolesta tai iho-
keliakiaa epäiltäessä iholta. 

– Keliakian ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio. Ruoka-
valiota ei tule aloittaa edes kokeeksi ennen asianmukaisia 
keliakiatutkimuksia, Kaukinen muistuttaa.

Lähisuvulla kohonnut riski

Keliakiaa sairastavien lähisukulaisilla eli keliaakikon van-
hemmilla, sisaruksilla ja lapsilla on 5–10 prosenttia 
suurempi riski sairastua keliakiaan kuin muilla 
ihmisillä. 

– Lähisukulaisten olisi hyvä käydä keliakia-
tutkimuksissa noin viiden vuoden välein. Toki, 
jos oireita on, tutkimuksiin kannattaa hakeutua 
nopeammin. Vasta-aineet voidaan katsoa 
terveyskeskuksessa tai työterveys- tai koulu-
terveydenhuollossa, Kaukinen neuvoo.

Riski sairastua keliakiaan on suurempi 
myös henkilöillä, jotka sairastavat jotain 
muuta autoimmuunisairautta, kuten tyypin 
1 diabetesta tai Sjögrenin oire yhtymää.

Keliakiaa esiintyy Suomessa 
noin 2 prosentilla väestöstä. 
Diagnosoituja potilaita on vasta 
0,7 prosenttia. Luku on maail-
man korkeimpia, mutta silti 
suuri osa on ilman diagnoosia.

Keliakia on yhä edelleen alidiagnosoitu sairaus maassamme, vaikka tauti 
osataan tunnistaa yhä paremmin. Noin 40 000 keliaakikkoa on saanut 

diagnoosin, mutta 70 000 suomalaista ei vielä tiedä sairaudestaan. 
Keliakiaviikolla tuomme esiin sairauden monia oireita ja oireettomuutta, 

jotta mahdollisimman moni pääsisi oikeaan hoitoon.

70 000 suomalaista sairastaa 
tietämättään keliakiaa

Onko lähisukusi testattu?
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– Keliakiadiagnoosit ovat maassamme lisääntyneet, mutta 
niin on myös taudin todellinen esiintyvyys, Kaukinen sanoo.

Samassakin suvussa erilaisia oireita

Keliakia voi tulla ilmi hyvin monenlaisten oireiden kautta, ja 
samassakin suvussa oireet voivat vaihdella.

– Keliakian oireita ovat vatsavaivat, aftat, nivelkivut tai 
-turvotus, osteoporoosi, kutiseva ja rakkulainen ihottuma, 

koholla olevat maksa-arvot, hampaiden kiillevau-
riot, laihtuminen, anemia, masennusoireet, kuu-
kautishäiriöt, hermosto-oireet, hedelmättömyys, 
viivästynyt murrosikä ja kasvuhäiriöt lapsilla, 
Kaukinen luettelee.

Näin moninaisten oireiden vuoksi on ymmär-
rettävää, että lääkäreiden voi olla vaikea tunnis-
taa keliakiaa. Keliakialiitto järjestää keliakiavii-
kolla lääkäreille koulutuswebinaarin keliakian 
oireista ja diagnostiikkaan tulleista muutoksista. 
Puhujana on Katri Kaukinen.

Lisäksi paikalliset keliakiayhdistykset järjestä-
vät useita kymmeniä tapahtumia apteekeissa ja 

kertovat keliakiasta sekä sen oireista. Keliakiaviikko 
näkyy vahvasti myös Keliakialiiton ja keliakiayhdis-

tysten sosiaalisen median kanavissa. 
– Mikäli haluat osaltasi edistää keliakian tun-

nettuutta ja sitä, että mahdollisimman moni vie-
lä ilman keliakiadiagnoosia oleva pääsee oikean 
hoidon piiriin, liity jollakin tavalla keliakiaviikon 
kampanjaan mukaan, ehdottaa Keliakialiiton toi-
mialapäällikkö Eeva Laine. l

”Keliakian ainoa hoito on 
gluteeniton ruokavalio.”

vatsavaivat
kutiseva ja rakkulainen ihottuma

nivelkivut ja turvotus
koholla olevat maksaarvot

hedelmättömyys
viivästynyt murrosikä
kasvuhäiriöt lapsilla

hampaiden kiillevauriot
osteoporoosi
laihtuminen

anemia
masennus oireet
kuukautishäiriöt
hermostooireet

aftat

Keliakian oireita voivat olla:
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TEKSTI: EIJA KALLIONIEMI        KUVAT: RAMI MARJAMÄKI

Ylöjärveläisen Leppäsalkon perheessä 
keliakia seuraa jo kolmatta sukupolvea. 
Kuvassa Susanna Leppäsalko, Susannan 
isä Matti Helenius ja Susannan tyttäret 
Ella ja kuopus Aino. Perheen viides 
keliaakikko, Susannan poika Teemu, 
palvelee parhaillaan Porin prikaatissa.
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Ylöjärveläinen kahden pienen lapsen äiti Susanna 
Leppäsalko istui portailla ja nieli itkua. Oli vuosi 
2001.

Kaksivuotiaalta esikoiselta Teemulta oli löy-
tynyt keliakia. Mikä ihmeen keliakia? Susanna 

mietti. Ella-tytär oli vauvaiässä.
– Se löytyi yllättäen DIPP-tutkimuksen kautta. Emme ku-

kaan tienneet keliakiasta mitään, Susanna muistelee koto-
na gluteenittomassa kahvipöydässä 18 vuotta myöhemmin.

Tänään Teemu on 20-vuotias Porin prikaatin varusmies. 
Tampereen, Turun ja Oulun yliopistolliset sairaalat tekevät 
yhä samaa seurantatutkimusta. Siinä tutkitaan diabeteksen 
syntyyn vaikuttavia tekijöitä.

– Teemullahan oli vatsavaivoja pienenä, jatkaa kahvipöy-
dän päässä istuva Susannan isä ja Teemun isoisä, pirkkala-
lainen Matti Helenius.

– Kyllä, oikeastaan koko ajan. Epäilimme syyllisiksi mai-
donkorvikkeita ja kananmunia, Susanna kertoo. Teemun 
vatsavaivat ilmenivät itkuisuutena ja löysänä ulosteena.

Vuonna 2005 oli Susannan vuoro saada keliakiadiag-
noosi.

Leppäsalkon perhe jäljitti 
keliakiaa säännöllisillä 
kontrolliverikokeilla. 
Keliakia löytyi viideltä 
perheenjäseneltä ja 
kolmelta sukupolvelta, 
vaarista lapsenlapsiin.

”Kun keliakia löytyi, tieto siitä ei tuntunut enää miltään, 
kun se oli jo muillakin.”

Kolmen   
sukupolven
tuttu juttu

– Olimme Ellan kanssa alkaneet käydä kontrolliveriko-
keissa. Vasta, kun sain oman diagnoosini, osasin yhdistää 
sen aiempiin oireisiini, Susanna, 45, naurahtaa.

Hänen lounaansa elintarvikeliikkeen myymäläpäällik-
könä hoitui tuolloin usein kahvilla ja ruisvarrasleivällä. 
Susannan suoli toimi aivan liian vilkkaasti, eivätkä ravinto-
aineet ehtineet imeytyä. Diagnoosiin oli merkitty lisäksi 
krooninen mahatulehdus, joka tarkoittaa mahakatarria.

– Ajattelin vain, että joukkoon tuli nyt yksi lisää. Enem-
män mietin, onko Ellallakin keliakia, Susanna selvittää.

Oireita vuosikymmeniä

Nyt 18-vuotiaan, levyseppähitsaajaksi ja koneenasentajaksi 
opiskelevan Ellan keliakia löytyi 2008. Ellalla on myös iho-
keliakia, ja hänellä oireilikin lähinnä iho.

Samoihin aikoihin diagnoosin sai isoisä.
– Olin tuntenut turvotusta ja polton tunnetta vatsassa 

lapsesta asti, mutta eihän niitä siihen aikaan tutkittu, 
67-vuotias Matti kertoo. 
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Matti teki työuransa metallialalla. Hän muistaa, että työ-
paikkalääkäri tähystytti vatsan ensimmäisen kerran 1980-lu-
vulla, mutta keliakiaa ei etsitty. Löytyi helikobak teeri.

– Koska näiltä kolmelta oli jo löytynyt keliakia, pyysin 
työterveyshuollon vuosikontrollissa, että se tutkittaisiin. 
Kun keliakia löytyi, tieto siitä ei tuntunut enää miltään, kun 
se oli jo muillakin. 

Nyt kahdeksanvuotiasta perheen kuopusta Ainoa ei vielä 
edes ollut. Ainon keliakia löytyi vuosikontrollissa 2014. Hän 
oli viisikosta vähäoireisin.

Susannan veljeltä tai tämän lapsilta keliakiaa ei ole aina-
kaan vielä diagnosoitu, mutta kylläkin Matin serkulta ja 
tämän pojalta.

Tavallista leipää lähipiiristä syövät vain Susannan puoliso 
Petri ja äiti Ritva. Tosin Petri pääsee joskus vitsailemaan, 
että ”tässä perheessä juuri se vehnäleipä voi unohtua 
ostaa”.

Missä helpot eväät?

Susanna on hyvillään, että lapset ovat pienestä asti oppi-
neet oma-aloitteisen tarkaksi ruokavaliossaan. Ainon menot 
kaverisynttäreille sujuvat ongelmitta.

Ella kaipaa kaupan hyllyille eniten helppoja eväitä.
– Helpoin ja nopein eväs on usein jogurtti. Kauppojen 

paistopisteiltä ei saa oikein mitään gluteenitonta. Ikävintä 
keliakiassa ovat kalliit tuotteet, hän listaa.

Susanna ja Matti ovat samaa mieltä hinnoista – keliakia 
tulee erityisen kalliiksi monen keliaakikon perheessä. Ruo-
kavaliokorvauksen poistuminen tuntui oikeasti Susannan 
perheen kukkarossa.

– Muuten tuotevalikoima on koko ajan monipuolistunut, 
sanoo ison elintarvikeliikkeen hedelmä-, vihannes- ja leipä-
osaston vastaavana toimiva Susanna.

Matti kiittelee lähellä sijaitsevaa gluteenitonta leipomoa, 
joka myy maanantaisin pakastettuja sämpylöitä puoleen 
hintaan. Niitä lähtee mukaan usein kassillinen.

– Välillä hän saa minun leipomiani, huikkaa puoliso Ritva. 
Työnjaossa Matti toimii paistajana.

– Meidän hovileipurimme! Susanna kiittää äitiään suolai-
sista. Susanna hoitaa makeat leipomukset.

Kuopuksen Ainon suurin huoli on kauppojen gluteenitto-
mien lakujen pieni valikoima.

Perheessä on löydetty yksi positiivinenkin puoli kelia-
kiasta. 

– Teemun mielestä on ihan hyvä, ettei munkkeja tule 
syötyä liikaa Säkylän sotkussa, Susanna kertoo. Säkylän 
sotilaskodissa gluteenittomia munkkeja saa pakkasesta 
sulatettuna, aiemmasta Niinisalon palveluspaikasta jopa 
tuoreina.

Korvauksella on väliä!

Ruokavaliokorvaus poistui 2016. Antti Rinteen (sdp) halli-
tuksen hallitusohjelmassa luvataan palauttamisen sijaan 
selvittää ruokavaliokorvauksen tarpeellisuus. Se on monen 
keliaakikon mielestä pettymys, koska hallituksen neljä puo-
luetta kannatti korvauksen palauttamista Keliakialiiton vaa-
lien alla tekemässä kyselyssä. 

Viitisen vuotta sitten Leppäsalkon perheessä saatiin ruo-
kavaliokorvausta vajaat 300 euroa kuussa. Nyt enää Aino 
saa Kelan maksamaa vammaistukea 16-vuotiaaksi saakka. 

Susannasta ruokavaliokorvaus pitäisi ehdottomasti saada 
takaisin. Leipä on aivan liian kallista.

– Ostan gluteenitonta entistä tarkemmin. Syön aiempaa 
vähemmän leipää, koska ostan sitä mieluummin lapsille, 
hän kertoo. 

Matti ehdottaa, että ministerit menisivät kauppaan tutki-
maan gluteenittomien hintoja. Hänestä korvauksen perus-
teet on selvitetty jo tarpeeksi hyvin.

Ella puolestaan mietiskelee jo aikaa, kun valmistuu 
ammattiin ja muuttaa omaan kotiin.

– Kun palkka ei ole iso, leivän lisäksi joutuu maksamaan 
kaikesta muustakin enemmän, hän perustelee. l

Susanna Leppäsalko on 
leiponut kahvipöytään 
raparperipiirakan. Osal
lisiksi siitä pääsevät isä 
Matti sekä tyttäret Aino 
ja Ella. Piirakka on tietysti 
gluteeniton. Se lukee teks
tinä piirakka tikussa, jonka 
Susannan äiti on askarrellut 
lapsen lapsensa Teemun 
lapsuus kuvasta. 

”Ikävintä keliakiassa ovat kalliit tuotteet.”

12   GLUTEENITON ELÄMÄ   3/2019



GLUTEENITON ELÄMÄ   3/2019   13

Gallup

PERHEENI osallistui TAYSin diabe
testutkimukseen vuonna 2006. 
Vuonna 2012 saimme kutsun ke
liakian HLAperintötekijöiden seu
lontatutkimukseen. Minulta ja 
17vuotiaalta tyttäreltä löytyi pe
rintötekijöitä. Kummallakin oli 
vastaaineet koholla. Minulla oli 
lähes jopa kaksinkertaiset tyttä
reen verrattuna. 

Gastroskopia toi diagnoosin 
kummallekin. Muistan yhä mikä 
päivä oli ja paljonko kello oli, kun 
lääkäri soitti ja sanoi, että onneksi 
olkoon, se on elinkautinen dieetti.  

Kun olin ollut kolme viikkoa 
ruokavaliolla, tuli fiilis, että miten 
voi olla näin hyvä olla. Oli kevyt 
olo. Olin tottunut huonoon oloon 
enkä ollut huomannut sitä. 

Muistin, että maha turposi lap
sena. Myöhemmin runsaampi 
kahvin juominen laukaisi joskus 
vatsavaivoja. Tyttärellä oli ollut 
vatsaoireita enemmänkin. 

Vuoden päästä diagnoosista 
söin tavallisen lihapasteijan. Se 
varmisti diagnoosin: pari päivää 
oli flunssainen, vetämätön ja to
della huono olo.

MITEN VOI OLLA NÄIN HYVÄ OLO?

VESA KÖYKKÄ 
60, Nurmijärvi 

Mahan turpoaminen

LÄHISUKULAISTENI sairastumi
nen kolme vuotta sitten sai minut 
muistamaan, mikä merkitys terve
ydellä on. Varasin ajan lääkäriltä 
ja pyysin monia testejä. 

Minulta löytyi anemia. Ane
miaa alettiin seurata, ja tehtiin li
sää kokeita. Keliakian vastaaine
kokeen tulos vei gastroskopiaan. 

Suolinukkani oli täysin tuhoutu
nut.  

Ehkä minulla olikin ollut pie
niä vatsaoireita. Anemia ja kelia
kia olivat olleet minulla ilmeises
ti vuosia. Enää en ole kalpea enkä 
väsynyt. Keliakia pysyi ehkä siksi 
niin kauan piilossa, että en syönyt 
juuri lainkaan leipää. En koskaan 

pitänyt tavallisesta leivästä. Glu
teenitonta leipää rakastan.   

Ensin diagnoosi ärsytti. Ajat
telin, että en voi enää leipoa mi
tään. Opin kuitenkin nopeasti glu
teenittoman leivonnan. Nykyään 
kehitän itse reseptejä. Diagnoosi 
oli helpotus. 

VEHNÄLEIVÄN PAHAAN MAKUUN OLIKIN SYY

MAARIT SALONEN
45, Turku 

Anemia

KUN ODOTIN nyt 5vuotiasta  
Aatosta, jouduin vaikean raskau
den vuoksi vuodelepoon. Sairaa
lassa huolestuttiin, kun painoni ei 
noussut.   

Paino ei noussut edes isokokoi
sen miehen annoksilla. 

Raskauskilot lähtivät alle kuu
kaudessa. Kun vauva oli puoli
vuotias, painoin 46 kiloa. Minulla 
oli koko ajan hirveä nälkä, tun

sin nääntyväni. Söin paljon, mut
ta laihtuminen jatkui. Olin tosi vä
synyt.  

Varasin lääkäriajan. Ajattelin, 
että minulla on häikkää kilpirau
hasissa tai syöpä. Pelkäsin, että 
lapseni menettävät äitinsä.   

Keliakian vastaainekoe ei jät
tänyt mitään epäselvyyttä. Gast
roskopia varmisti diagnoosin.   

Olin helpottunut, että syy oli 

vain keliakia. Elämänlaatuni pa
rani, kun ei ollut heikko olo ja jat
kuva nälkä.   

Sain juuri kolmannen lapseni. 
Aiempien raskauksien ongelmaa, 
matalia rautaarvoja, ei enää ol
lut. Nekin olivat ehkä johtuneet 
keliakiasta. Keliakia on helpos
ti hoidettava sairaus, joten ei olisi 
maailmanloppu, vaikka joku lap
sistani sairastuisi. 

PELKÄSIN, ETTÄ MINULLA ON SYÖPÄ

KAISA JÄRVELÄ
33, Tampere

Laihtuminen

ALOIN juoda kahvia 22vuotiaa
na kesätöissä. Kahvi alkoi näräs
tää, eikä närästys loppunut. Lopul
ta nukuin istualtani, että olisi ollut 
vähän parempi olo. 

Minulla alkoi olla vatsavaivoja. 
Kun lopulta ripuloin verta, varasin 
lääkäriajan. Minulle tehtiin monia 
verikokeita. 

Lääkäri soitti ja kertoi, että ke

liakian vastaaineet ovat korkeat. 
Hän kehotti virheellisesti aloit
tamaan heti gluteenittoman ruo
kavalion, minkä vuoksi myöhem
min tehdyn gastroskopian tulos 
oli epäselvä. Vastaaineitani seu
rattiin puolen vuoden ajan, jolloin 
söin gluteenipitoisia ruokia. Lo
pulta sain diagnoosin. 

Kuusivuotiaana minulla oli ma

tala hemoglobiini ja lukiossa pal
jon aftoja. Olin todella laiha enkä 
lihonut, vaikka yritin. Minulle tuli 
osteopenia selkään ja lonkkiin. 

Diagnoosi oli opiskelijalle ta
loudellinen takaisku, vaikka oli 
tietenkin helpotus. Nyt en ole 
enää koko ajan kipeä. 

KAUAN KIPEÄ ENNEN DIAGNOOSIA

MARJA JESKANEN
29, Turku 

Närästys, vatsavaivat, veriripuli, 
aftat, matala hemogblobiini

ITKU ALKOI JO VAUVANA
KERTTU oli kipeä ihan vauvasta 
asti. Hän itki aina. Oireet lisääntyi
vät ensimmäisen vuoden jälkeen, 
kun imetys loppui.   

Kerttu ei kasvanut pituutta eikä 
paino noussut. Hiukset eivät kas
vaneet, ja hän oli kalpea. Uloste 
oli löysää. Hän ei suostunut syö
mään kuin paria ruokaa. Jälkikä

teen ymmärsin, että ne olivat ai
noat gluteenittomat ruuat.    

Meidät otettiin vakavasti 
2vuotisneuvolassa. Verikokeis
sa paljastui korkeat keliakian vas
taainearvot. Gastroskopiaan pää
syä piti odottaa puoli vuotta.   

Tulosten tulkinnassa oli jotain 
häikkää, eikä diagnoosi selvinnyt. 

Vaadin lisää selvittelyä.  Tulokset 
lähetettiin Helsinkiin, josta saim
me diagnoosin.   

Kertun isotädeillä on kelia
kia, ja todennäköisesti myös Ker
tun isosiskolla. Kertulle keliakia 
on tuttu juttu. Onneksi on glutee
nittomia lakuja ja Onniveljen ja 
mamman tekemiä herkkuja. 

ANNIINA GRÖNVALL  
JA KERTTU

8, Koria

Lapsen kasvun  
pysähtyminen

TEKSTI JA KUVAT: HANNA PARVIAINEN, viestinnän asiantuntija
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Onko kelikia sinulle tuttu? Tunnistatko 
keliakian erilaiset oireet? Tiesitkö, että 
keliakiaa voi sairastaa tietämättään? 

Näistä teemoista keskustellaan keliakiavii-
kolla, kun paikalliset keliakiayhdistykset jal-
kautuvat apteekkeihin kertomaan keliakian 
monista oireista. 

Keliakiaa sairastaa tietämättään noin 
70 000 ihmistä. Oivalla oireet, kesytä keliakia! 
-kampanjalla haluamme edistää ihmisten tie-
toisuutta keliakiasta, jotta tietämättään kelia-
kiaa sairastavat osaavat hakeutua tutkimuk-
siin ja saavat diagnoosin. Kampanjaviikolla 
keliakiayhdistysten vapaaehtoiset tapaavat 
ihmisiä apteekeissa eri puolella Suomea ja 
jakavat keliakian oireista kertovaa kampan-
jakorttia. 

Teemme yhteistyötä Apteekkariliiton 
jäsenapteekkien kanssa haastamalla heidät 
mukaan edistämään keliakian tunnettuutta. 
Kampanjamateriaalin avulla myös ne aptee-
kit, joissa ei ole paikallisyhdistyksen tapah-
tumaa, voivat osallistua ja levittää tietoa 
keliakiasta. 

Keliakialiitto järjestää lääkäreille webinaa-
rin keliakian päivittyneestä Käypä hoito 
-suosituksesta. Luennoitsijana toimii profes-
sori Katri Kaukinen Tampereen yliopistosta. 

TEKSTI: MINNALEENA OLLANKETO, vapaaehtoistoiminnan asiantuntija  
KUVA: HANNA PARVIAINEN, viestinnän asiantuntija

Keliakiaviikolla oireet 
esillä apteekeissa

Paikalliset keliakia yhdistykset järjestävät keliakiaviikolla 2.–8.9. yli 60  
apteekki tapahtumaa eri puolilla Suomea. Tavoitteena on saada keliakian  
moninaiset oireet tutuksi ja ihmiset tutkituttamaan itsensä, jos he epäilevät  
keliakiaa.

Lisää tapahtumia ja tarkemmat tiedot löydät Tapahtumia lähelläsi palstalta  
(s. 41–46), Keliakialiiton ja paikallisten keliakiayhdistysten verkkosivuilta ja  
sosiaalisen median kanavista.

ESIMERKIKSI: 

• Keski-Suomessa 12 apteekkitapahtumaa ympäri maakuntaa.

• Seinäjoen seudulla 6 apteekkitapahtumaa  
(Seinäjoki, Ilmajoki ja Koskenkorva). 

• Pirkanmaalla 13 apteekkitapahtumaa  
(Tampere, Lempäälä, Orivesi, Kangasala ja Sahalahti).

• Kainuussa 1 apteekkitapahtuma (Kajaani). 

• Pohjois-Karjalassa 3 apteekkitapahtumaa (Joensuu ja Rääkkylä).

Tule mukaan apteekkitapahtumiin!
Miten sinun keliakiasi löytyi? Oliko sinulla 
esimerkiksi vatsaoireita, anemia tai aftoja? Vai 
löytyikö keliakiasi sattumalta muiden tutki
musten yhteydessä? Menitkö testeihin varalta, 
kun jollakin suvussasi on keliakia?

Keliakiaviikolla keskustellaan Keliakialiiton 
Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissa 
keliakian monista oireista. Tule mukaan 
katsomaan videoita, lukemaan tarinoita ja 
kertomaan omia kokemuksiasi. Joka päivä 
uusi tarina ja uusi keskustelu!

Kerro oma tarinasi somekanavassasi ja 
lisää mukaan tunnistehästäg #keliakiaviikko 
#oivallaoireetkesytäkeliakia. 

Voit myös lisätä Keliakialiiton tekemän 
keliakiaviikon kehyksen Facebookin profiili
kuvaasi. 

Tehdään yhdessä keliakia tutummaksi ja 
autetaan 70 000 vielä diagnosoimattoman 
keliaakikon etsinnässä!

Milla Törmä (vas.) ja Auli Siipola Pirkanmaan keliakiayhdistyksestä ovat mukana keliakiaviikon 
apteekkitapahtumissa, joilla tehdään keliakian oireita tutuiksi. Tapahtuma järjestetään myös 
proviisori Laura Periviidan työpaikassa Tampereen Tullintorin apteekissa.

Kerro somessa, miten 
keliakiasi löytyi!
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Keliakialiitto teetti alkuvuodesta 
tutkimuksen ravitsemusterapian 
saatavuudesta yhteistyössä neljän 

muun potilasjärjestön kanssa. Vastauk-
sia saatiin yhteensä noin 2 500 henkilöl-
tä, joista yli 900 sairasti keliakiaa. Tutki-
muksesta saadun tiedon avulla pyrimme 
jatkossa vaikuttamaan ravitsemustera-
piapalveluiden saatavuuteen.

Ruokavalion merkitys on tärkeä usei-
den pitkäaikaissairauksien hoidossa. 
Keliakian kohdalla gluteeniton ruoka-
valio on ainoa hoitomuoto. Keliakiadiag-
noosin jälkeen ruokavalio muuttuu, jol-
loin ravitsemusterapeutin ohjauksella 
on suuri merkitys. Ohjaukseen on tär-
keää päästä heti diagnoosin saamisen 
jälkeen. Keliakian Käypä hoito -suosituk-
sen mukaan ensimmäinen ravitsemus-
terapeutin ohjauskerta tulisi olla kuu-
kauden kuluessa diagnoosin saamisesta.

– Hoidon toteutumisen kannalta on 
erittäin tärkeää, että jokainen keliakia-
diagnoosin saanut pääsee hyvän hoidon 
alkuun ravitsemusterapeutin ohjauksen 
avulla, sanoo Keliakialiiton ravitsemus-
asiantuntija Sanna Arnala.

Keliakiaa sairastavien olisi hyvä pääs-
tä ravitsemusterapeutin ohjaukseen toi-
sen kerran 3–6 kuukauden kuluttua glu-
teenittoman ruokavalion aloittamisesta.

– Toisella ohjauskerralla voidaan tar-
kastella ruokavalion kokonaisuutta ja 
esimerkiksi tarkistaa, tuleeko ruokava-
liosta riittävästi kuitua, Arnala sanoo.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle 
tulee päästä myös silloin, jos gluteenit-
toman ruokavalion toteuttamisessa on 
ongelmia tai keliakiavasta-aineet eivät 
laske.

Aina ohjaukseen ei ole päässyt

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle tar-
vitaan yleensä lähete. Kyselyyn vastan-
neista 79 prosenttia oli saanut lähetteen 
ravitsemusterapeutin vastaanotolle 
diagnoosin yhteydessä.

– Huolestuttavaa on, että 3 prosenttia 
vastanneista ei ollut saanut lähetettä ra-
vitsemusterapeutille pyynnöstään huoli-
matta. Syyksi tähän oli mainittu ravitse-
musterapiapalveluiden puuttuminen 
tai se, että diagnoosin tehnyt lääkäri ei 

kokenut käyntiä tarpeelliseksi, Arnala 
pahoittelee.

Valtaosa heistä (73 prosenttia) olisi 
kaivannut ohjausta gluteenittoman 
ruokavalion aloitusvaiheessa. Mikäli 
lähetettä ei julkiselle puolelle saa, voi 
mahdollisuuksien mukaan pohtia ha-
keutumista yksityiselle puolelle. Sinne 
lähetettä ei tarvitse.

Ravitsemusterapialle  
hyvä arvosana

Suurin osa (68 prosenttia) ravitsemuste-
rapeutin ohjauksessa käyneistä keliaaki-
koista oli käynyt ravitsemusterapeutin 
vastaanotolla kerran. Vastanneista 38 
prosenttia oli saanut ohjausta 2 kertaa 
tai useammin. 

Vastanneet antoivat ravitsemustera-
peutin ohjaukselle kokonaisarvosanan 8 
asteikolla 4–10. 

Jatkossa mahdollisuutta ravitsemuste-
rapeutin ohjaukseen toivoi 90 prosenttia 
vastanneista. Yli puolet toivoi pääsevän-
sä vastaanotolle tarvittaessa ja 14 pro-
senttia vuosittain. l

Ruokavalion ohjaus on 
tärkeää keliaakikoille

TEKSTI: LEILA ALIVUOTILA, viestintäpäällikkö
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L apsena Laura Kivelä leikki lääkä-
riä ja tutki ystävien, nukkejen ja 
pehmolelujen sairauksia. 

Työskennellessään lukioikäisenä las-
tenleirillä Kivelällä syntyi ajatus työs-
kentelystä lasten kanssa tulevaisuudes-
sakin jollakin tavalla. Hän päätti hakea 
opiskelemaan Tampereen yliopiston 
lääketieteelliseen tiedekuntaan. 

– Lääkärin ammatissa oli paljon eri-
laisia puolia, jotka kiinnostivat minua. 
Halusin työskennellä ihmisten ja erityi-
sesti lasten kanssa. Minua kiinnostivat 
myös monet eri sairaudet ja niiden hoi-
taminen ja tutkiminen. 

Kun tiedekunnan ovet eivät auenneet 
ensimmäisellä kerralla, hän opiskeli 
vuoden kemiaa. Se osoittautui hyödyl-
liseksi.

Tänä keväänä 29-vuotias lääketieteen 
tohtori Laura Kivelä palkittiin Keliakia-
liiton Vuoden 2019 keliakiatutkijana. 

Diabeteksen kautta  
keliakian pariin

Kivelä valmistui lääketieteen lisensiaa-
tiksi vuonna 2016 Tampereen yliopis-
tosta ja väitteli lääketieteen tohtoriksi 
vuonna 2018. Tahti on ollut hurja. Hä-
nen väitöskirjansa käsitteli lapsen kelia-
kiaa muuttuvasta taudinkuvasta kohti 
seulontaa.

– Tein syventävän opinnäytetyön las-
ten diabeteksesta. Sen kautta kiinnos-
tuin autoimmuunisairauksista ja juuri 
keliakiasta. Pidin tutkimuksenteosta ja 
halusin jatkaa väitöskirjaan asti.

Kivelä pääsi mukaan professori Kalle 
Kurpan tutkimusryhmään Keliakiatut-
kimuskeskukseen. 

– Monien autoimmuunisairauksien 
syytä ei tunneta. Keliakiassa minua 
kiehtoo sen erityisyys, kun sen aiheut-
taja, gluteeni, tiedetään ja hoito on sel-
keä. Keliakiaa tutkimalla voimme mah-
dollisesti selvittää syitä muidenkin au-
toimmuunisairauksien puhkeamiseen, 
Kivelä sanoo. 

– Olisi hienoa, jos ruokavaliohoidon noudattamisesta tulisi vieläkin helpompaa lasten arjessa myös 
päiväkodeissa ja kouluissa. Toivon tätä sekä keliaakikoille että muille erityisruokavaliota noudatta
ville, sanoo Vuoden 2019 keliakiatutkijana palkittu Laura Kivelä.

TEKSTI JA KUVA: HANNA PARVIAINEN, viestinnän asiantuntija

”Lapsipotilaalta  
saa heti palautteen”
Vuoden 2019 keliakiatutkijana palkitun Laura Kivelän 
sydän sykkii lapsikeliaakikoille. 

Tutkimusta ja sairaalatyötä

Kivelä jatkaa edelleen keliakiatutkimus-
ta Tampereen yliopiston Lastentervey-
den tutkimuskeskuksessa ja Keliakia-
tutkimuskeskuksessa. Tutkimusaiheina 
ovat erityisesti lapsena keliakiadiagnoo-
sin saaneiden potilaiden pitkäaikais-
terveys ja keliakiaseulonnan merkitys. 

– Olemme keränneet tutkimusaineis-
toa sairauskertomuksista ja tekemällä 
kyselyitä. Suunnitelmissa on kutsua  
potilaita myös paikanpäälle.

Tutkijalääkärin arjessa vaihtelevat 
työarki sairaalassa päivystysvuoroineen 

ja tutkimusvapaat. Seuraava tutkimus-
vapaa on syksyllä, jolloin tie käy pää-
kaupunkiseudulta Tampereelle viikoit-
tain. 

Tutkimus etenee työarjen ohessakin 
iltaisin ja viikonloppuisin.

– Tykkään sekä tutkimustyöstä että 
kliinisestä lääkärintyöstä. Näiden yhdis-
täminen pitää ajatukset virkeänä ja tar-
joaa vaihtelua arkeen, Kivelä kertoo.

Lapset välittömiä ja avoimia

Kivelä erikoistuu parhaillaan lastentau-
teihin Helsingin yliopistossa ja HUS:ssa. 
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Erikoistuvan lääkärin työpäivät ovat 
mo nipuolisia ja vaihtelevia. Erikoistu-
miseen kuuluu laaja perehtyminen las-
tenlääkärin työhön muun muassa las-
tentautien päivystyksessä, poliklinikal-
la, lastenosastolla ja vastasyntyneiden 
osastolla.

Työ lasten kanssa on osoittautunut 
mielekkääksi.

– Kohtaamiset lasten kanssa ovat eri-
tyisiä, koska he ovat niin välittömiä ja 
avoimia. Heiltä saa heti palautteen. Lap-
si on potilas, mutta asiakkaana on koko 
perhe. On palkitsevaa, kun saa rakennet-
tua luottavaisen suhteen perheeseen ja 
pystyy auttamaan vanhempia heidän 
huolissaan. 

Yksi Kivelän tutkimuksen osa-alueista 
on keliaakikkolasten pitkäaikaisterveys. 
Tutkimuksessa on tärkeää selvittää, mitä 
tapahtuu, kun hoidon seuranta siirtyy 
lastentaudeilta perusterveydenhuol-
toon, ja vastuu ruokavaliohoidosta siir-
tyy vanhemmilta lapselle itselleen.

– On tärkeää luoda hyvä hoitorutiini 
alusta alkaen. Vanhemmilla on merkit-
tävä rooli lapsen kasvussa sairautensa 
hoitoon.

Käypä hoito -suositus ilahduttaa

Uusi keliakian Käypä hoito -suositus on 
Kivelän mukaan erittäin tervetullut.

– Muualla Euroopassa on vuodesta 
2012 lähtien ollut mahdollista diagno-
soida lapsia pelkkien verikoetulosten 
avulla. Hienoa, että nyt saimme vastaa-
vat suositukset Suomeen lapsille ja ai-
kuisille. 

Tähystys eli gastroskopia on aina ras-
kas toimenpide. Tähystyksiä tehdään 
yhä tarvittaessa, mutta on hyvä, että 
aina ei tarvitse ryhtyä toimenpiteeseen. 

– Usein vasta-aineet ovat olleet niin 
korkeat, että tähystystä ei periaatteessa 
olisi enää tarvittu. Hyvä, että nyt se voi-
daan tarvittaessa jättää väliin. 

Keliakiatutkijan tunnustus  
lämmittää

Kivelä sai Keliakialiiton Vuoden 2019 
keliakiatutkija -tunnustuksen ja 1 000 
euron rahapalkinnon toukokuussa. Tun-
nustus jaettiin G-fest-vapaaehtoiskoulu-
tustapahtumassa Tampereella Varalan 
urheiluopistolla. 

”Keliakiaa tutkimalla voimme mahdollisesti selvittää syitä  
muidenkin autoimmuunisairauksien puhkeamiseen.” 

LAHJOITA KELIAKIATUTKIMUKSELLE

• Lahjoita haluamasi summa  
Keliakialiiton tutkimusrahastoon 

• Tee testamentti

• Lisätietoja keliakialiitto.fi/lahjoita ja 
toimialapäällikkö Eija Leppäkynnäs,  
p. (03) 2541 332.

• LL Liisa Viitalo:  
Mikrobimarkkerit ja keliakia,  
3 000 euroa

• LL Saana Kauma:  
Keliakian kehittyminen ja seulonta 
riskiryhmissä, 2 500 euroa

• LK Sofia Kröger:  
Tähystystutkimuksen ja ohutsuolen 
koepalojen merkitys keliakian 
diagnostiikassa, 2 500 euroa

• LL Jussi Pohjonen:  
Suolen limakalvo ja mikrobiomi 
kroonisten munuaistautien  
yhteydessä, 2 500 euroa

• LL Elli Turjanmaa:  
Keliakiaan ja gluteeniherkkyyteen 
liittyvät ihooireet ja löydökset,  
2 500 euroa

• LL Sara Koskimaa:  
Keliakia lapsuudesta vanhuuteen: 
eriikäisten potilaiden  
erityistarpeet, 2 000 euroa

Keliakialiiton  
vuoden 2019  
apurahan saajat

– Tutkijan työ on pitkälti itsenäistä. 
Tuntuu mahtavalta, että Keliakialiitto 
huomioi tutkimuksen, jonka eteen on 
tehty paljon työtä. Hienoa, että nostetaan 
esille, että keliakiaa tutkitaan jatkuvasti. 

Kivelä sai myös keväällä tuntuvan lah-
joituksen Sydämen asialla -hyvänteke väi-
syysgaalasta. Gaalan tuotto, 15 000 euroa, 
lahjoitettiin Tampereen Lasten klinikan 
Tuki ry:n kautta jaettavaksi Taysin nuo-
risopsykiatrian osaston toiminnan ja Ki-
velän keliakiatutkimustyön tukemiseen.

Liikunnasta ja musiikista voimaa

Aktiivinen työ yhdistettynä tutkimuksen-
tekoon vaatii vapaa-ajalta irtiottoa. 

– Juoksu on tärkein harrastukseni, jos-
ta saan voimaa. Liikunta järjestää ajatuk-
set. Harrastan myös musiikkia ja luke-
mista.

Keliakiatutkimuksen suhteen Kivelällä 
on yksi iso toive: 

– Keliakia on aivan liian alidiagnosoitu 
sairaus. Sen tunnistamisessa on yhä haas-
teita. Toivon, että tämä asia helpottuu ja 
kynnys tunnistaa sairaus madaltuu. Tar-
vitsisimme lisää tietoa siitä, keneltä kan-
nattaa seuloa keliakiaa. Tarvit semme 
myös tietoa, millaista tukea diagnosoitu 
tarvitsee heti alussa ja mitä myöhemmin.

Kivelän mukaan myös jo diagnosoi-
dut keliaakikot voivat auttaa keliakian oi-
reiden tunnistamisessa puhumalla kelia-
kiasta. 

– Toivon, että keliaakikot rohkaisevat 
lähisukulaisiaan ja ystäviään käymään 
tutkimuksissa, jos heillä on epämääräi-
siä oireita, joiden syynä voisikin olla ke-
liakia.

Gluteenittomuus saa tuntua  
haastavalta

Keliakia on tuttu Kivelälle myös arjessa. 
Hänen lähipiirissään on muutama kelia-
kiaa sairastava ystävä ja sukulainen. 

– Keliakia tulee esille esimerkiksi mat-
koilla. On tehtävä esityötä, että kaikil-
le löytyy turvallista ja hyvää ruokaa. Ny-
kyään keliaakikoilla on onneksi helpom-
paa kuin ennen, sillä valikoima ja tietoi-
suus ovat parantuneet.

Vaikka gluteeniton ruokavalio tuntuu 
nopeasti ajateltuna helpolta sairauden-
hoidolta, Kivelän mukaan se ei sitä aina 
ole. 

– Saa tunnustaa, että gluteeniton 
ruokavalio on välillä hankala ja haas-
tava toteuttaa. Moni elämän osa-alue 
kietoutuu ruokailuihin. Ei ole aina 
helppoa, että sairaudenhoito liittyy 
elämän sosiaalisiin hetkiin. Keliakias-
ta kannattaa kertoa avoimesti, jolloin 
muidenkin on helpompi auttaa ruoka-
valion toteuttamisessa, kun he ymmär-
tävät sairaudenhoidon merkityksen, 
rohkaisee Kivelä. l
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Kerroitte viime vuoden suuressa jäsenkyse-
lyssämme, mitkä asiat ovat teille toiminnas-
samme kaikkein tärkeimpiä. Näiden suunta-
viivojen mukaan uudistamme nyt toimin-
taamme ja organisaatiotamme. Lisäämme 
voimavaroja työhön, jossa vaikutamme kah-
vila- ja ravintola-alaan, terveydenhuoltoon ja 
keliaakikon sosiaaliturvaan.

Haluamme myös selkeyttää palvelujamme, 
jotta jäsenenä tiedät aina, mistä saat avun 
asiaasi. Jatkossa palvelemme sinua valtakun-
nallisesti ja erilliset aluetoimistot poistuvat. 

Voit olla aina yhteydessä suoraan asian par-
haaseen asiantuntijaan Keliakia liitossa.

Ensimmäiset uudistuneet palvelut näkyvät 
jo tänä syksynä. Aloitamme esimerkiksi sarjan 
webinaareja. Niissä pääset kuulemaan ja kysy-
mään erilaisista glutee nittomuuteen ja kelia-
kiaan liittyvistä teemoista. Lue lisää syksyn 
uutuus webinaareista viereiseltä sivulta.

Toimintamme kehittäminen jatkuu, ja 
otamme aina mielellään vastaan toiveitanne 
ja ideoitanne. Voit lähettää toiveesi sähkö-
postilla osoitteeseen info@keliakialiitto.fi.

Jäsen, olemme sinua varten!

OTA YHTEYTTÄ:

Viestisi välittyy eteenpäin myös osoitteesta info@keliakialiitto.fi. Katso tarkemmin verkkosivuiltamme www.keliakialitto.fi/yhteystiedot

Gluteenittomuuteen  
liittyvä neuvonta
• ruokavalio
• tuotteet
• matkailu
• leivonta ja ruoanvalmistus
• kahvilat ja ravintolat
• keliakia, diagnostiikka ja seuranta

Sähköpostilla:  
ruokavalioneuvonta@keliakialiitto.fi
Puhelimitse: maanantaisin klo 10–13,  
p. 03 2541 326 

Asiantuntijalääkäri
Puhelimitse:  
joka kk:n 2. ja 4. maanantai (ei pyhäp.)  
klo 17–18, p. 03 2541 310

Jäsenyyteen liittyvä neuvonta
Sähköpostilla:  
jasenpalvelut@keliakialiitto.fi
Puhelimitse: arkisin klo 9–12,  
p. 03 2541 322

Keliakialiiton  
tuotteiden tilaukset
Sähköpostilla: toimisto@keliakialiitto.fi
Puhelimitse: p. 03 2541 330

Kurssit ja leirit
Sähköpostilla:  
kuntoutus@keliakialiitto.fi
Puhelimitse: p. 03 2541 323
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K evään aikana Keliakia-
liitto, paikalliset keliakia-
yhdistykset ja yksittäiset 

keliaakikot tekivät vahvaa vaa-
livaikuttamistyötä. 

– Moni kansanedustajaeh-
dokas kertoi, että keliakiakor-
vauksesta oli kysytty vaaliko-
juilla useasti. Viestiä oli siis 
viety ja se oli kuultu – suuri 
kiitos siitä kaikille! sanoo 
Keliakia liiton sosiaaliturvan ja 
terveydenhuollon asiantuntija 
Minna Halve. 

– Valitettavasti emme pääs-
seet haluttuun lopputulokseen, 
ainakaan vielä, hän lisää. 

Hallitusneuvotteluista vuoti 
etukäteen julkisuuteen halli-
tusohjelmaluonnos, johon oli 
kirjattu, että keliakiakorvaus 
palautetaan. Osa jäsenistämme 
ehti jo iloita tästä. Valitetta-
vasti viime hetkillä kirjaus oli 
kuitenkin muutettu muotoon: 

”Selvitetään ruokavaliokorvauk-
sen tarpeellisuus”. Halli tus-
ohjelma julkaistiin kesäkuun 
alussa.

– Neuvottelupöydissä istu-
neet kansanedustajat ovat ker-
toneet, että yksinkertaisesti pu-
heenjohtajistopöydän osoitta-
ma rahasumma oli liian pieni 
kattamaan kaikkia sosiaali- ja 
terveysturvan menoja. ”Selvite-
tään ruokavaliokorvauksen tar-
peellisuus” -kirjaus antaa kui-
tenkin vielä pienen mahdol li-
suuden korvauksen palauttami-
seen. Se voi tarkoittaa sitä, että 
korvauksen rahoittamiseen tar-
vittavan rahasumman saamista 
selvitetään, toteaa Halve.

Hämmentävä tilanne 

Keliakialiiton puheenjohtaja 
Sari Tanus sanoi hallitusohjel-
man julkitulon jälkeen, että ti-

lanne on hyvin hämmentävä. 
Keliakialiiton vuodenvaihtees-
sa tekemässä kyselyssä Sdp, Va-
semmistoliitto, Vihreät ja Rkp il-
moittivat olevansa korvauksen 
palauttamisen kannalla. Useilla 
puolueilla korvaus oli myös kir-
jattu puolueen vaihtoehtobud-
jettiin.

– Koko edellisen hallituskau-
den ajan silloiset oppositiopuo-
lueet puhuivat keliakiakorvauk-
sen palauttamisen puolesta ja 
nyt heidän ollessa hallituspuo-
lueita kävi jälleen näin, Halve 
toteaa. 

Tanus epäilee, etteivät päät-
täjät ymmärrä keliakiaa sairau-
tena eivätkä tiedosta sen vaati-
maa ehdottoman tarkkaa hoi-
toa. 

– Korvaus on erittäin tärkeä 
monelle keliakiaa sairastavalle 
sekä heidän perheilleen. Jat-
kamme edelleen taistelua ke-

liakiakorvauksen puolesta, Ta-
nus lupaa.

Mitä lupauksille tapahtui?

Keliakialiitto on lähettänyt pää-
ministeri Antti Rinteelle kir-
jeen, jossa kysymme, mitä en-
nen vaaleja annetuille lupauk-
sille tapahtui. Vastausta emme 
saaneet ennen lehden painoon 
menoa.

Eduskunnan kesätauon jäl-
keen alkavat budjettineuvotte-
lut, jossa valtion budjettikehys 
määritetään ja katsotaan, mihin 
raha riittää. 

– Pyrimme vaikuttamaan 
vahvasti siihen, että keliakiakor-
vaus punnitaan oikeiden fakto-
jen pohjalta. Otamme yhteyttä 
sosiaali- ja terveysministeriöön 
sekä valtiovarainministeriöön 
ennen budjettineuvotteluiden 
alkua, Halve sanoo. l

Taistelu keliakiakorvauksen hyväksi jatkuu

Keliakialiiton uudet webinaarit jäsenille syksyllä 2019

Ravintokuidun saanti gluteenittomasta ruokavaliosta voi olla 
haasteellista. Ravitsemusterapeutti Sanna Arnala tarjoilee vinkit 
kuidun määrän lisäämiseen. 

Tiistai 1.10. klo 18

Gluteeniton  
ruokavalio ja kuitu

Lääkäri ja vuoden 2019 keliakiatutkija Laura Kivelä kertoo keliakian 
liitännäissairauksista.

Keskiviikko 6.11. klo 18.15

Keliakia ja  
liitännäissairaudet

Näin onnistut leipomaan gluteenittomia joulutorttuja, pipareita 
ja muita joulunajan leivonnaisia. Neuvojana gluteenittoman  
leivonnan asiantuntija Marjo Jokinen.

Tiistai 10.12. klo 18

Parhaat vinkit  
joulun kahvipöytään

Webinaari on verkkoluento, jota voit 
seurata kotikoneeltasi, läppäriltä, 
tabletilta tai vaikka älypuhelimelta. 
Webinaarin seuraamiseen tarvitset 
toimivan verkkoyhteyden.

Webinaarit ovat tarkoitettu Keliakialiiton jäsenille ja heidän perheilleen. Webinaareihin  
tulee ilmoittautua viimeistään webinaaria edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Ilmoittau
tumislinkki ja lisätiedot löytyvät Keliakialiiton kirjautumisen takana olevilta verkkosivuilta 
www.keliakialiitto.fi/webinaarit. Webinaari kestää 45 minuuttia. Asiantuntijan luentoon on 
varattu 20–30 minuuttia, jonka jälkeen hän vastaa osallistujien kysymyksiin. Kysymyksiä voi 
esittää webinaarin aikana chatin eli keskustelualueen kautta. Webinaarit ovat maksuttomia.

Gluteeniton ruokavalio herättää paljon mielikuvia ja mielipiteitä. 
Osa mielikuvista on urbaaneja legendoja, toiset taas totta.  
Tässä webinaarissa murretaan myyttejä gluteenittomuuden  
ympäriltä ravitsemusterapeutti Eliisa Girsénin johdolla.

Keskiviikko 11.9. klo 18

5 väitettä  
gluteenittomuudesta  

– totta vai tarua?
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Haluatko Keliakialiiton vapaaehtoiseksi?

TEKSTI JA KUVAT: HANNA PARVIAINEN, viestinnän asiantuntija

Gfesteillä kupli mahtava mehenki

Tuija Korpelaisella 
(vas.), Aino Lehto
sella, Sari Hauta
mäellä ja Kati 
Kiljusella oli hymy 
herkässä Salla 
Saarisen mukaan
satempaavassa 
pajassa, jossa poh
dittiin, miten luoda 
imua ja tulla halu
tuksi järjestöksi.

Askeleet vapaaehtoisuuteen -verkkokurssille  
ovat tervetulleita kaikki uudet vapaaehtoiset ja 
vapaa ehtoistoiminnasta kiinnostuneet.  
Keliakialiitto toteuttaa kurssin yhteistyössä 
Opinto keskus Siviksen kanssa. Kurssi on maksuton. 
Kurssi alkaa 11.9. 

Kuuden viikon aikana käydään läpi vapaa
ehtoistoiminnan mahdollisuuksia 
ja keliakia järjestön toimintaa. 
Verkkokurssille osallistutaan 
omilla koneilla vaikka 
kotisohvalta! 

• Oletko kiinnostunut 
tapahtumien järjestämisestä?

• Haluatko vaikuttaa 
gluteenittomien tuotteiden 
saatavuuteen?

• Haluatko kertoa 
kokemuksistasi äskettäin 
gluteenittoman ruokavalion 
aloittaneille?

• Haluatko löytää omat 
vahvuutesi vapaaehtoisena?

Tamperelainen Alina Laurila (oik.), 27, oli yksi tapahtuman nuorimmista osallistujista. 
Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Minnaleena Ollankedon kanssa Hetakoiraa rapsutel
lut Laurila tuli tapahtumaan etsimään vinkkejä nuorten toiminnan järjestämiseen.

Maailman ensimmäinen G-fest-koulutustapahtuma keräsi Keliakialiiton 
vapaaehtoisia Tampereelle kaikkialta Suomesta.

Naurua, jälleennäkemisen riemua ja 
uusia ystäviä. Ajatuksia herättäviä 
luentoja, herkullista ruokaa, uusia 

ideoita ja aurinkoa. Tätä tarjosi toukokuun 
puolivälissä Varalan urheiluopistolla järjes-
tetty G-fest.

– Vaikka meillä oli pitkä matka, se kannat-
ti tehdä. Ihan mahtava me-henki! kiitti Ritva 
Oinas Raahen tienoon keliakiayhdistyksestä.

Kehu, kannusta ja kiitä

Ohjelmassa oli lukuisia työpajoja, joista jo-
kainen pystyi räätälöimään itseään kiinnos-
tavan kokonaisuuden. Järjestökouluttaja Sal-
la Saarinen paljasti k-kirjainten merkityksen 
järjestön ja yhdistyksen menestymisessä.

– Kehu, kannusta, kiitä. Kohtaa, kuuntele, 
kysy, konkretisoi, hän rohkaisi.

Saarinen kehotti pyytämään uusia ihmisiä 
mukaan. 

– Kyselyjen mukaan yleisin syy siihen, 
ettei osallistuta vapaaehtoistoimintaan 
on, ettei kukaan ole pyytänyt. Moni tulisi 
mukaan, jos joku pyytäisi.

Tulossa: G-fest 2020!

Keliakialiiton toimialapäällikkö Eeva Lai-
neen mukaan G-festistä on tarkoitus tehdä 
jokavuotinen tapahtuma.

– Osallistujat olivat todella tyytyväisiä. He 
kokivat saaneensa tietoa, taitoja, virkistystä 
ja vertaistukea. G-fest 2020 järjestetään var-
masti! l

Ilmoittautuminen verkkokurssille on auki. Lisätietoja ja  ilmoittautuminen:  www.keliakialiitto.fi/ vapaaehtoisten- koulutukset

Tarja Salokivi (vas.) ja Maarit Tellikka iloisissa 
tunnelmissa Gfesteillä. 



Urtekramin valikoimasta  
löytyy monipuolinen ja 
herkullinen gluteeniton  
luomu kuivaelintarvikkeiden 
tuoteperhe: muroja ja myslejä, 
pastaa ja jauhoseoksia.

Katso reseptimme 
urtekram.fi

Puhtaista luomu  
raaka-aineista 
ilman gluteenia

sokeroimattomat  aamiaistuotteet

pastat

jauhot & 
hiutaleet

UrtekramSuomi

LUOMU



KOONNUT: HANNA PARVIAINEN, viestinnän asiantuntija        KUVAT: KAHVILAT JA RAVINTOLAT

Herkuttele Oulussa 
gluteenittomasti ja turvallisesti
Keliakialiiton Facebook-seuraajat kertovat vinkkinsä Oulun parhaista 
gluteenittomista ruokaelämyksistä. Oletko sinä tutustunut jo näihin 
kahviloihin ja ravintoloihin? 

Herkullisiin kahvihetkiin Pizzan himoon

Ristorante Pizzeria Da Mario
Torikatu 24
damario.fi
 Oulun vanhimmassa pizzeriassa paistuvat herkulliset 
pizzat. Alkuruuaksi maistuu raikas salaatti runsaasta 
valikoimasta. Yritys panostaa raakaaineisiin, laatuun ja 
palveluun. Pizzat saa myös gluteenittomana ja vegenä! 
Pizzat leivotaan yli 30 vuotta sitten opitulla reseptillä. 
”Hyvät pizzat!”
”Todistetusti kaupungin parhaimmat pizzat!”

Artesaani Pizzeria Cantina 
Pakkahuoneenkatu 15
cantina.fi
 Artesaani Pizzeria Cantinassa pizzat kumartavat 
kulttuureja, joista ne ovat kotoisin. Siksi pohjatyötkin 
tehdään kahdella tavalla: punaisiin pizzoihin kuuluu 
tomaattikastike, valkoiset tehdään ilman. 

Classic Italo pizzaan on mahdollista saada pizza
pohja valmistettuna gluteenittomista raakaaineista. 
Gluteeniton pohja tulee tilata ennakkoon viimeistään 
kyseisen päivän aamuna.

Tavallisten pizzojen perusta on aito taikinajuuri ja 
italialainen vehnäjauho. Rauhassa kohonnut juureva 
pohja on vatsaystävällinen, maukas ja sitkoltaan tiiviim
pi. Pizzeria Cantinan motto kuuluu: Aitojen makujen 
puolesta!
”Cantinassa on hyvät pizzat!”

Pannukakkutalo 
Aittatori 9
pannukakkutalo.fi
 Oulun Kauppatorin vanhassa, 
idyllisessä aitassa sijaitseva 
kahvila palvelee ympäri vuo
den. Pannukakut valmistetaan 
käsityönä ja tuodaan suoraan 
hellalta pöytään. Myös glutee
nittomat tehdään itse alusta 
alkaen. 

Valikoimassa on yli 100 
erilaista suolaista ja makeaa 
pannukakkua. Gluteenittomat 
pannukakut ovat myös laktoo
sittomia. Tarvittaessa pannu
kakut voidaan valmistaa myös 
munattomina, maidottomina ja 
soijattomina. 
”Ai, miten voi olla hyvää pannu
kakku! Ja mikä valikoima! Ja glutee
nittomana kaikki saatavilla!”
”Erityisesti omenakinuskivalkosuk
laa oli ehkä parasta, mitä olen elä
mässäni koskaan suuhuni laittanut. 
En ollut tuolloin syönyt koskaan glu
teenitonta pannaria, joten se, että 
sitä ylipäätään sai, oli ihan erityistä!”

Huovisen Leipomo 
Ilmarinkatu 16, Kangaskontiontie 12, 
Pihtakuja 1
huovisenleipomo.fi
 Oululainen perinneleipomo 
on kutkuttanut asiakkaidensa 
makuhermoja vuodesta 1939. 
Tuoteperheeseen kuuluvat 
perinteiset ruokaleivät, mauk
kaat kahvileivät, korkealaatuiset 
konditoriatuotteet sekä pitkälle 
kehitetyt suolaiset tuotteet.

Tuotteet tulevat omasta glu
teenittomasta leipomosta Oulun 
Kastellista. Tuotteita voi ostaa 
leipomon omista myymälöistä 
sekä Oulun alueen hyvin varus
tetuista marketeista.
”Ihan parhaat pullat ja leivokset, 
tekevät itse.”
”Gluteenittomat tuotteet, niin 
suolaiset kuin makeat, ovat kuohkeita, 
hyvän makuisia ja normaalin kokoisia 
ja edullisia. Kahviossa olen tykännyt 
syödä suolaisena voileivän ja leivok
set, nam.”
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Ravintola Pannu 
Kauppurienkatu 12
ravintolapannu.fi
 Ravintola Pannu sijaitsee vilkkaalla Kauppurienkadulla 
Pekurin korttelissa. Ruokalista koostuu pannupizzoista Thin 
Crispyihin, pihveihin, pastaannoksiin, salaatteihin, burgereihin 
ja päivän kalaan. 

Burgereiden sämpylä ja pizzat ovat saatavana gluteenitto
mana. Gluteenittomat tulee tilata ennakkoon viimeistään 
saman päivän aamuna. Pizzapohjat leivotaan itse gluteenitto
mista raakaaineista. Keittiössä käsitellään myös vehnää. 

”Mottonamme on pannu kuuma aamusta iltaan”, Ravintola 
Pannusta hihkaistaan.
”Pannu on super!”
”Ravintola Pannu: Maku, palvelu ja tarjonnan monipuolisuus!”

Illalliselle

Friends and Brgrs 
Kauppakeskus Valkea, Isokatu 25
friendsandbrgrs.com/fi/
 Friends & Brgrs on todellisille hampurilaisten ystäville. 
Ravintola leipoo tavalliset ja gluteenittomat sämpylät itse, 
jauhaa lihan omassa keittiössä ja kypsentää ranskalaiset 
triplecooked menetelmällä. 95 prosenttia ravintolan käyttä
mistä raakaaineista ovat kotimaisia. Kaikki hampurilaiset saa 
pyynnöstä tuoreella gluteenittomalla leivällä.

”Emme tyydy oikoteihin, vaan käytämme ainoastaan par
haita tuoreita raakaaineita ja hankimme ne tuottajilta, joihin 
voimme luottaa”, kertoo Friends and Brgrs.
”Friends and Brgrs: aivan mahtavat burgerit.”

Kauppuri 5 
Kauppurienkatu 5
kauppuri5.fi
 Kauppuri 5 on pieni, persoonallinen, burgereihin erikoistunut 
ravintola kävelykadun varrella. Ravintola tekee itse pihvit 
paikallisen lihakauppiaan toimittamasta suomalaisesta jauhe
lihasta. Paikallinen leipomo toimittaa sämpylät ravintolan 
omaan reseptiin tehtynä. Kaikki lisukkeet ja burgerihöystöt 
tehdään käsityönä paikan päällä.

Tarjolla on 17 erilaista burgeria, joiden kaikkien kompo
nenteissa ja valmistusvaiheissa on otettu huomioon ruokaai
nerajoitukset ja allergisoivat aineosat. Kaikki listan burgerit 
voi saada gluteenittomana. Kauppuri käyttää Viljaton Valinta 
leipomon gluteenitonta burgerisämpylää.
”Arvostan, että kyseessä on paikallinen yritys. Burgerit saa gluteenitto
mana. Maukkaat burgerit muutenkin, ja Oulun suosituin paikka.”

Burgereiden ystäville

”Kaupungin paras gluteeniton leipä!” ”Loistava lounas.”  
”Ihanaa tuoretta pullaa ja lämpimiä täytettyjä panineja!”

Muun muassa näillä sanoilla Keliakialiiton Facebookseuraa
jat luonnehtivat lempiravintoloidensa tuotteita, kun Keliakialiitto 
kysyi, mistä saa parasta gluteenitonta ruokaa ja kahvilaelämyk
siä Oulussa, Turussa, Tampereella, Helsingissä, Tukholmassa ja 
Tallinnassa. 

Vinkkien perusteella on julkaistu suosituksia Gluteeniton 
elämä lehdessä ja Keliakialiiton verkkosivuilla. 

– On hienoa huomata, miten paljon gluteenittomia vaihto
ehtoja löytyy eri kaupungeista niin lounaalle, illalliselle kuin 
kahvi hetkiinkin. Gluteenittomien ravintoloiden listat ovat tär
keitä matkailijoille, mutta usein ne myös antavat uusia vinkkejä 
lähellä asuvillekin, kiittää someseuraajien listoja kerännyt vies
tinnän asiantuntija Hanna Parviainen.

Someseuraajien rakkaimmat gluteenittomat ravintolat Kuuleeko 
Lahti?

Mikä on suosikkiravintolasi Lahdessa? Mistä saa  
Lahden parhaat gluteenittomat pizzat, leivokset tai pastat?  
Kerro suosikkisi Keliakialiiton Facebooksivulla tai lähetä 
sähköpostilla osoitteeseen hanna.parviainen@keliakialiitto.fi 
perjantaihin 23.8. mennessä.

Ota suositukset talteen ja löydät seuraavalla lomamatkalla 
helposti kaupungin parhaat gluteenitonta asiakasta  
palvelevat paikat. Jutut löydät osoitteesta  
www.keliakialiitto.fi/kaupungit ja Gluteeniton elämä lehdistä.
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Reseptit TEKSTI JA KUVAT: LIISA WESTERBERG

Helpot omenaherkut
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Kardemummajuustokakku  
omenapiirakkapohjalla
12 palaa

POHJA
1½ dl gluteenitonta hienoa jauhoseosta 
1 dl  sokeria
1 tl  leivinjauhetta
1 tl  vaniljasokeria
1  kananmuna
½ dl  rypsiöljyä
½ dl  kuohukermaa
2  omenaa

TÄYTE
350 g  maustamatonta tuorejuustoa
1 dl  kuohukermaa
1 dl  sokeria
1 tl  vaniljasokeria
2 tl  kardemummaa
3  kananmunaa
1 rkl  maissitärkkelystä

VI IMEISTELY
2  omenaa
1 rkl  voita
 kanelisokeria
 saksanpähkinöitä

Pingota leivinpaperi irtopohjai-
seen kakkuvuokaan (halk. 20 cm). 
Vuoraa myös vuoan reunat leivin-
paperilla. Sekoita jauhoseos, sokeri, 
leivinjauhe ja vaniljasokeri yhteen. 
Lisää kananmuna, rypsiöljy ja kuohu-
kerma ja sekoita tasaiseksi. Levitä 
taikina vuokaan. Kuori ja paloittele 
pohjaan tulevat omenat ja nostele taiki-
nan päälle. Paista 200-asteisessa uunissa 
noin 20 minuuttia.

Sekoita toisessa kulhossa tuorejuusto, 
kuohukerma, sokeri, vaniljasokeri ja karde-
mumma yhteen. Lisää kananmunat yksitellen 
ja sekoita tasaiseksi. Kaada massa vuokaan esi-
paistetun piirakkapohjan päälle. Madalla uunin 
lämpötila 160-asteeseen ja jatka paistamista noin 
40 minuuttia. 

Kuori ja paloittele viimeistelyyn varatut omenat. 
Sulata voi pannulla. Lisää omenat ja kanelisokeri. 
Paista muutama minuutti, jotta omenat pehmene-
vät hieman. Kaada omenat jäähtyneen juustokakun 
päälle. Viimeistele saksanpähkinöillä.

Leivo uudet herkut välipalapöytään syksyn omenoista. 
Nauti iltapäiväkahveilla kardemummalla maustetusta 
kakusta tai nappaa mukaan kuitu pitoiset 
välipalakeksit. Yllätysvieraille voit pyöräyttää 
hetkessä nopeat letut tai skonssit. Suolaisenmakea 
piiras maistuu puolestaan vaikka lounaseväänä.

Leivo uudet herkut välipalapöytään syksyn omenoista. 
Nauti iltapäiväkahveilla kardemummalla maustetusta 
kakusta tai nappaa mukaan kuitu pitoiset 
välipalakeksit. Yllätysvieraille voit pyöräyttää 
hetkessä nopeat letut tai skonssit. Suolaisenmakea 
piiras maistuu puolestaan vaikka lounaseväänä.



Omenahomejuustopiiras
12 palaa

POHJA
3 dl  tattarijauhoa
¼ tl  suolaa
1 tl  psylliuminkuorijauhetta
100 g  voita
1  kananmuna

TÄYTE
200 g  maustamatonta tuorejuustoa
ripaus pippurirouhetta
2  omenaa
100 g  homejuustoa
50 g  saksanpähkinöitä
2 rkl  hunajaa

Kuumenna uuni 200-asteeseen. Mittaa tattarijauhot, psyl-
liumkuorijauhe ja suola kulhoon ja nypi joukkoon kylmä 
voi. Lisää kananmuna ja sekoita tasaiseksi. Vuoraa piirakka-
vuoka leivinpaperilla. Painele taikina esivalmisteltuun vuo-
kaan. 

Levitä pohjan päälle tuorejuustoa ja pippurirouhetta. 
Kuori ja paloittele omenat. Ripottele omenat tuorejuuston 
päälle yhdessä homejuustomurujen ja saksanpähkinöiden 
kanssa. Paista uunin alatasolla noin 30–40 minuuttia. 
Anna jäähtyä hetki ennen tarjoilua. Viimeistele hunajalla 
tarjoilu vaiheessa.
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Omenaskonssit
12 palaa

5 dl  tummaa tai karkeaa  
 gluteenitonta jauhoseosta
2 tl  leivinjauhetta
2 rkl  sokeria
50 g  pehmeää voita
2 ½ dl  maitoa
2  omenaa
1  kananmuna
2 rkl  kanelisokeria

Kuumenna uuni 225-asteeseen. Sekoita leivinjauhe 
ja sokeri jauhoihin. Nypi joukkoon pehmeä voi, 
jotta saat murumaisen seoksen. Lisää maito ja vai-
vaa nopeasti tasaiseksi taikinaksi. Kuori ja leikkaa 
omenat pieniksi kuutioiksi. Kääntele kuutiot taiki-
naan. 

Taputtele taikinasta leivinpaperin päälle hal-
kaisijaltaan noin 24 cm kokoinen ympyrä. Leik-
kaa ympyrä 12 kolmioksi. Erottele kolmiot toisis-
taan leivinpaperilla vuoratulle uunipellille, voitele 
kananmunalla ja ripottele pinnalle kanelisokeria. 
Paista noin 10–15 minuuttia. Tarjoile lämpimänä 
hillon tai voin kanssa.

Omenaiset  
välipalakeksit
15 kpl

2  omenaa
3 dl  gluteenittomia kaurahiutaleita
1½ dl  mantelijauhetta
½ dl  pellavansiemeniä
½ dl  auringonkukansiemeniä
2 rkl  chiansiemeniä
¼ tl  suolaa
2 tl  kanelia
2 dl  omenasosetta
2 rkl  hunajaa

Kuori ja hienonna omenat pieniksi kuutioiksi. 
Sekoita kaikki ainekset yhteen. Anna taikinan tur-
vota hetki. Pyörittele taikinasta palloja ja muotoile 
pallot kekseiksi leivinpaperilla vuoratulle uunipel-
lille. Paista keksejä 175-asteisessa uunissa noin 15 
minuuttia. Anna jäähtyä pellillä ja siirrä sitten 
ritilälle jäähtymään täysin. Säilytä keksit tiiviissä 
rasiassa jääkaapissa.
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Omenapannukakut
24 pientä lettua

2  keskikokoista omenaa
1 rkl  voita
½ dl + 1 rkl  sokeria
1 tl  kanelia
250 g  maitorahkaa
1 tl  vaniljasokeria
3  kananmunaa
½ dl  perunajauhoa

Paistamiseen voita

Kuori ja pilko omenat pieniksi kuutioiksi. Sulata voi pannulla. Lisää 1 rkl sokeria, 
kaneli ja omenan palat. Kuumenna miedolla lämmöllä, kunnes omenat pehme-
nevät hieman.

Sekoita maitorahka, ½ dl sokeria, vanilja sokeri, kananmunat ja perunajauhot 
yhteen. Kääntele joukkoon paistetut omenat.

Kuumenna ohukaispannu kuumaksi. Sulata pannulle hieman 
voita. Annostele lusikallinen taikinaa ohukaispannun jokaiseen 

syvennykseen. Paista kypsäksi. Käännä letut ympäri paiston 
puolivälissä. Tarjoile sellaisenaan tai hunajan kanssa.

Vinkki!
Pannukakut 

sopivat hyvin myös 
lämmitettäväksi. 
Halutessasi voit 

paistaa tavallisella 
paistinpannulla myös 

suurempia lettuja.
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Cloeatta
Aakkoset Choco 280 g
Aakkoset Hedelmä&Vaahto 315 g
Aakkoset Marja 315 g
Aakkoset Salmiakki 180 g
Aakkoset Sirkus 315 g, 120 g
Malaco Suosikit  
Hedelmä-salmiakki 230 g
TV Mix Hedelmäinen 110 g
TV Mix Kirpeä 110 g

Esimerkkejä gluteenittomista karkkipusseista:

Katso  
pidempi lista  verkkosivuilta  www.keliakialiitto.fi/makeiset

Fazer
Tyrkisk Peber Hot&Sour 150 g
Tyrkisk Peber Original 150 g

Ota maalaisjärki avuksi 
karkkihyllyllä. Iso osa 
makeisista on glutee-

nittomia. Varmista ensin, että 
makeisten valmistusaineet ovat 
gluteenittomia. Helpointa on 
valita makeinen, jonka aines-
osaluettelossa ei ole mainintaa 
viljoista tai gluteenista. Muista, 
ettei gluteeni koskaan piiloudu 
E-koodin taakse. Seuraavat 
aines osat ovat gluteenittomia: 
maltodekstriini, siirapit (esim. 
tärkkelyssiirappi, glukoosisii-
rappi), muunnettu tärkkelys, 
lakritsiuute, lakritsijauhe ja 
salmiakki (ammoniumkloridi). 
Sen sijaan esimerkiksi keksiä 
sisältävät suklaat ja tavanomai-
nen lakritsi eivät sovi gluteenit-
tomaan ruokavalioon.

Jos irtomakeisten ainesosat 
eivät selviä karkkilaatikoista, 
katso, onko lähellä esimerkik-

TEKSTI: ELIISA GIRSÉN, laillistettu ravitsemusterapeutti

Moni gluteenitonta ruokavaliota 
noudattava miettii irtokarkkihyllyn 
kohdalla, ovatko karkit turvallisia. 
Varminta on valita valmis, gluteeniton 
karkkipussi. Irtomyynnissä olevien 
makeisten kontaminaatioriskiä voi 
minimoida muutaman vinkin avulla. 
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SIVULTA 40 voit lukea Vuoden keliakiatekona palkitusta 
irtokarkkitempauksesta. Useat keliakiayhdistykset ovat jär
jestäneet omilla alueillaan vastaavia tapahtumia. Kauppojen 
kanssa on sovittu ajankohta, jolloin esille on tuotu avaa
mattomia laatikoita gluteenittomia irtokarkkeja ja puhtaita 
kauhoja. Jos irtokarkkitempaus kiinnostaa, ota yhteyttä oman 
alueesi keliakiayhdistykseen.

Joissain kaupoissa gluteenittomat irtokarkit on merkitty 
ja koottu omaksi hyllykseen erillisten kauhojen kera. Pyydä 
kauppiastasi tekemään vastaava hylly sinunkin kauppaasi! 

Tiesitkö?

1. Varmista ensin aines osien gluteenittomuus. 
2. Puhdista kauha talouspaperilla, pyydä henkilökunnalta  

puhdas kauha tai ota karkit laittamalla käsi puhtaaseen  
hedelmäpussiin.

3. Katso, ettei gluteenittomien karkkien sekaan ole sekoittunut 
gluteenia sisältäviä makeisia.

Muista gluteenittomilla karkkiostoksilla kolme asiaa:

si kansiota, johon ainesosalistat 
olisi laitettu nähtäville. Mikäli 
ainesosia ei löydy karkkihyllyn 
läheisyydestä, kysy apua henki-
lökunnalta. Kaikista myytävistä 
tuotteista pitää olla valmistus-
aineet saatavilla.

Tarkista ennen kuin otat
Kun olet tarkistanut ainesosien 
gluteenittomuuden, silmäile 
puitteet. Kaikkia makeisia kä-
sitellään irtokarkkihyllyllä sa-
moilla kauhoilla. Tarkista kauha 
siltä varalta, ettei siinä ole jää-
miä gluteenia sisältävistä ma-
keisista. Voit pyyhkäistä kauhan 
talouspaperilla puhtaaksi tai 
laittaa puhtaan hedelmäpussin 
kauhan suojaksi. Voit myös vali-
ta makeiset laatikon takaosasta.

Jokainen karkkilaatikko on 
hyvä tarkastaa silmämääräisesti 

ennen kuin kauhot sisältöä 
omaan pussiisi. Jos esimerkiksi 
keksiä sisältävää suklaata on 
päässyt sekoittumaan gluteenit-
tomien makeisten joukkoon, ar-
vioi, ovatko karkit turvallisia. 
Mikäli näyttää siltä, ettei kark-
keja saa turvallisesti poimittua 
omaan pussiin, siirry seuraaval-

le laatikolle. Vältä myös lakrit-
sin palasia. Gluteeni on sisällä 
makeisten rakenteessa eikä 
pienenä pölynä makeisten pin-
nalla. Siksi karkkilaatikoita ei 
tarvitse tutkia suurennuslasin 
kanssa, vaan mahdolliset glu-
teenia sisältävät palat näkee 
katseella. l

Vinkkejä 
irtokarkkien 

valintaan

Nappaa namu



Gluteenittomat tuotteet TEKSTI: MARJO JOKINEN, markkinoinnin ja varainhankinnan asiantuntija

Keliakialiiton Marjo Jokinen 

seuraa aktiivisesti  
gluteenittomien tuotteiden 

valikoimaa. Tämän palstan 

tiedot perustuvat tuottajien, 

tuotevalmistajien ja 
maahantuojien Keliakialiitolle 

toimittamiin tietoihin.

Uusia, erilaisia gluteenittomia tuotteita tulee kaupan hyllyille koko ajan. 
Leivonnaisia voi ostaa valmiina, leipoa kotona itse alusta alkaen tai käyttää 
valmissekoituksia. Jos et heti löydä kaupasta haluamaasi, etenkään uutuustuotetta, 
ota tämä lehti mukaan ja kysy kauppiaalta! 

Kysy  
kaupasta 
uutuksia

ILO KAURALEVITE
Tuorejuuston tavoin käytettävä kasvi-
pohjainen ILO Kauralevite on glutee-
niton, maidoton ja vegaaninen. Levit-
teessä on raaka-aineena gluteenitonta 
kauraa. |  ilo.fi

MANSIKKALAKUA 
Muun muassa S-ryhmän kaupoista 

löytyy gluteeniton mansikkalaku 
nimeltään Fini Gourmet Red 
Liquorice. Aikaisemmin samalta 

valmistajalta on tullut myös 
gluteeniton Gourmet 

Black Liquorice 
-lakritsi patukka.   

|  fini.es

POROKYLÄN UUDET TUOTTEET
Porokylän Leipomon Siemensydän on 
uusi palaleipä, jossa on mm. gluteeni-
tonta kaurajauhoa ja erilaisia siemeniä. 
Tuote on runsaskuituinen, maidoton ja 
laktoositon. Uutuus on myös gluteeniton 
ja laktoositon Lihapiirakka.   
|  porokylanleipomo.fi

Gluteenittoman tuotteen merkki  
32 uudelle tuotteelle

Suomessa myönnetty merkin käyttöoikeus jo yli 400 tuotteelle.

Kaikki Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeuden saaneet tuotteet löydät 
verkkosivuilta keliakialiitto.fi.

Kinnusen Mylly Oy:
(uusi tuottaja merkkijärjestelmässä, 
suurkeittiötuotteita)
l Gluteeniton kaurahiutale  

15 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton iso kaurahiutale  

15 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton pikakaurahiutale  

15 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton kaurasuurimo  

25 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton leikattu kaurarouhe  

25 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton kauralitiste  

15 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton luomukaurahiutale  

15 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton iso luomukaurahiutale  

15 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton pikaluomukaurahiutale  

15 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton luomukaurasuurimo  

25 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton leikattu luomukaurarouhe 

25 kg säkki ja suursäkki
l Gluteeniton luomukauralitiste  

15 kg säkki ja suursäkki

Moilas Oy:
l Moilas Free From Cocktailriisipiirakka, 

paistovalmis raakapakaste  
30 kpl / 1200 g

l Moilas Free From Cocktailriisipiirakka, 
paistovalmis raakapakaste  
15 kpl / 600 g 

Myllyn Paras Oy:
l Myllyn Paras Gluteeniton Spagetti  

Porkkana 400 g
l Myllyn Paras Gluteeniton Penne  

Punajuuri 400 g
l Myllyn Paras Gluteeniton Fusilli  

Pinaatti 400 g
l Myllyn Paras Gluteeniton Capellini  

400 g

Virtasalmen Viljatuote Oy: 
l Viljatuote Gluteeniton Nokkos

siemennäkkärijauhoseos 500 g

Vuohelan Herkku Oy:
l Jälkiuunipala 3 x 74 g
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MYLLÄRIN  
TUOREPUUROMIX 

Uusi Myllärin Tuorepuuromix 
Aprikoosi-Vadelma on valmistettu 

kotimaisesta gluteenitto-
masta täys jyväkaurasta. 

Runsas kuituinen mix ei 
sisällä lainkaan lisättyä  

sokeria.   
|  myllarin.fi/tuotteet/ 

gluteenittomat
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HAMPURILAISSÄMPYLÄ JA HOT DOG
Nutrifeen gluteenittomat uutuudet löytyvät 
K-ryhmän kaupoista. Yksittäispakatut uutuudet 
ovat Panino Hampurilaisämpylä, Panino Hot Dog 
ja Pizzapohja (mukana on kätevä paistoalusta). 
Nutrifreen tuotteet ovat lisäksi maidottomia, 
laktoosittomia, kananmunattomia, soijattomia ja 
vegaanisia.  |  tamisy.com

KESKISEN MYLLYN UUTUUDET 
Keskisen Mylly Oy:n valikoimiin on tullut kolme 
uutuutta: gluteeniton Kaurahiutale ja Kau-
rasuurimo sekä LUOMU härkäpapu-
tattaripasta. Tuotteet saatavilla 
yrityksen verkko kaupasta ja 
K-ryhmän kaupoista.   
|  keskisenmylly.fi

VUOHELAN  
UUTUUDET 
Vuohelan Herkun 
uutuuksia ovat valmiiksi 
halkaistu Jälkiuunipala ja 
yksittäispakattu Mustik-
kamuffinssi. Saatavina K 
ja S-ryhmän kaupoista.   
|  vuohelanherkku.fi

NOKKOS- SIEMEN-
NÄKKÄRI-
JAUHOSEOS
Virtasalmen Viljatuote 
on tuonut markkinoille 
uuden gluteenittoman 
nälkkäriseoksen, joka sisäl-
tää maissijauhoa, siemeniä ja 
kuivattua nokkosta. Seoksesta 
valmistuu kaksi pellillistä näkkäriä. 
Saatavana yrityksen verkkokaupasta ja 
jälleenmyyjiltä ympäri Suomen.   
|  virtasalmenviljatuote.fi

UUSIA PIRKKA-TUOTTEITA 
K-ruokakauppojen uutuuksia ovat gluteenittomat ja vähä-
laktoosiset Pirkka Parhaat mansikkamoussekakku ja mango-
moussekakku (pakaste). Uusia tuotteita ovat myös Pirkka glu-
teeniton makaroni, Pirkka kaurajauho sekä Pirkka kaurainen 
hedelmämysli.  |  k-ruoka.fi

HOVIRUOKA  
GLUTEENITTOMAT
HoviRuoka Oy:n uusia gluteenittomia tuotteita 
on Gluteeniton riisipiirakka ja pippuri pihvi. 
Gluteeniton hampurilainen on ollut kaupoissa 
jo aikaisemmin. Kaikki tuotteet ovat gluteenit-
tomia, maidottomia, laktoosittomia ja vegaani-
sia.  |  hoviruoka.fi

GELIA-TUOTTEET UUSISSA RASIOISSA 
Gelia-tuoteperheeseen kuuluu lähes 20 erilaista 
gluteenitonta ja laktoositonta tuotetta: täytettyjä 
lettuja, leikkeitä, pizzaa, lasagnea... Saatavana 
useissa K-ryhmän kaupoissa ja nyt uusissa 
kartonki rasioissa.  |  perhekokki.fi/gelia/

Voiko salaatin-
kastikkeissa ja 

grillimarinadeissa  
olla gluteenia?

RIISIKUPPINUUDELI
Mama-nuudeliperheeseen on tullut gluteeniton 
uutuus: Kananmakuinen riisikuppinuudeli.  
Saatavana Prismoista ja S-marketeista.   
|  nuudelit.fi

KYLLÄ VOI. Kastikkeet ja 
marinadit ovat pääosin 
gluteenittomia. Kuitenkin 
niissä on saatettu käyttää 
esimerkiksi ruista tai vehnää 
raakaaineena. 

Monessa tuotteessa on 
gluteenitonmerkintä. Jos 
merkintää ei ole, tarkista 
ainesosat luettelosta. 

Kaupassa tuotteen glu
teenittomuus on helppo 
varmistaa pakkausmer
kinnöistä. Muista tarkistaa 
salaatinkastikkeiden ja 
grillimarinadien ainesosat 
myös asioidessasi kaupan 
palvelutiskillä tai ruokail
lessasi ravintolassa.
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Kaksipäiväisistä Lautasella 
2019 messuista jäi monille 
mieleen herkkuja notkuvat 

pöydät ja maistiaiset sekä näytös
keittiön ja luentojen vinkit. Luen
tojen aiheina olivat muun muassa 
gluteenittomuus, liitännäissairau
det ja keliakiakorvaus.

Keliakialiiton osastolla vierai
livat muun muassa Keliakialiiton 
puheenjohtaja Sari Tanus, profes
sori, erikoislääkäri Markku Mäki ja 
lääketieteen tohtori Pilvi Laurikka.

Samaan aikaan Kevätmessujen 
kanssa järjestetyt messut toivat 
Messukeskukseen yhteensä 32 000 
kävijää. Lautasella 2019 messuille 
osti lipun 4 000 kävijää, mutta 
moni Kevätmessuille lipun ostanut 
kävi myös Lautasellamessuilla.

Messut järjestivät Messukeskus 
ja Keliakialiitto. Yhteistyökump
paneina toimivat Allergia, 
Iho ja Astmaliitto ry, Crohn ja 
Colitis ry, Elävä raakaravinto 
ry, Suomen Diabetesliitto ry ja 
Vegaaniliitto ry.

TEKSTI JA KUVAT: HANNA PARVIAINEN, viestinnän asiantuntija

”Tämä on keliaakikon taivas!”
Moni Lautasella 2019 -messuvieras luonnehti messuja 
taivaallisiksi. Helsingin Messukeskuksessa huhtikuussa 
järjestetyillä erityisruokavaliomessuilla oli tarjolla 
uutuuksia, tietoa ja vertaistukea.

Lapualaiset Enni, 10, ja Ellen, 9, 
Latvala pääsivät maistelemaan 
uutuuksia. Ennillä diagnosoitiin 
ihokeliakia vähän ennen koulun 
alkamista.

– Joskus vähän harmittaa, 
kun muut syövät jotain, mitä 
en saa. Synttäreille otan joskus 
omat eväät.

Keliakialiitto järjesti messuilla 
Gluteenittomuus ammatti
keittiössä koulutuksen, jossa 
jaettiin tietoutta keliakiasta ja 
gluteenittomuudesta.

Ruokapalveluvastaava Tiina 
Jauhiainen (vas.) ja ravitsemus
työntekijä Elina Remes hakivat 
koulutuksesta uusinta tietoa 
lainsäädännöstä ja käytän
nöistä. Jauhiaisen työpaikassa 
peruskoulussa on nyt ensim
mäistä kertaa vuosiin keliaa
kikko, joten oppien päivittämi
nen oli paikallaan.

Ramon ja Emmi Janssonin pojat Alwin (vas), Wilmer ja Edwin saivat 
viettää herkkupäivän messuilla maistiaisten keskellä. Riihimäkeläis
perhe noudattaa gluteenitonta ja mahdollisimman luonnonmukaista 
ja lisäaineetonta ruokavaliota.

– Gluteenittomuutemme taustalla on iho ja suolistooireilua sekä 
lasten allergista refluksia. Voimme koko perhe paremmin, kun emme 
syö gluteenia. Wilmer tosin syö nykyisin koulussa gluteenia, Emmi 
Jansson kertoi.

Lääketieteen tohtori Pilvi Laurikka (toinen. oik.) kertoi keliakia
nuorten tapaamisessa keliakiatutkimuksestaan ja kokemuksistaan 
oman keliakiansa kanssa. Keliakianuorten osastolla keskusteltiin 
muun muassa joillekin nuorille tulevasta kokeilunhalusta. Joskus 
houkutus maistaa voi kasvaa liian suureksi.

– Siitä tuli syyllinen ja fyysisesti huono olo, joten ei kannattanut, 
yksi nuorista kertoi.
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Mira Lindqvistin tyttärellä Son-
jalla todettiin 2000-luvun alussa 
maito- ja vilja-allergia. Lindqvist 

alkoi tutustua erityisruokavalioihin. 
Kauppojen valikoima oli suppea, joten 
hän alkoi leipoa itse. Samoihin aikoihin 
hänellä itsellään todettiin keliakia.

– Ei ollut ihan helppoa oppia glutee-
nitonta leivontaa, mutta pian koko kuu-
sihenkinen perheemme söi gluteeniton-
ta ruokaa. Minulla oli kirpputoriyritys, 
jonka kahvilaan aloin leipoa gluteenitto-
mia sämpylöitä ja leipiä. Lopulta leivoin 
ystävillekin yötä myöten.

Pikkuhiljaa alkoi syntyä ajatus omasta 
pienestä gluteenittomasta leipomosta. 
Lindqvist otti suuren harppauksen ja al-
koi opetella kaikkea, mikä liittyi leipo-
mon perustamiseen. Gluteeniton Leipo-
mo ILONA syntyi loppuvuodesta 2011. Piia 
Iso-Jussila tuli mukaan vuonna 2016.

Eniten ehdotuksia ILONAsta

Keliakialiitto palkitsi Gluteeniton Leipo-
mo ILONAn Vuoden 2018 gluteenitto-
mana yrityksenä Lautasella-messuilla 
huhtikuussa. Vuoden gluteeniton yritys 
tai palvelu -kilpailussa kiinnitetään huo-
miota muun muassa asiakaspalveluun, 

TEKSTI: HANNA PARVIAINEN, viestinnän asiantuntija

Gluteeniton leipomo ILONA palkittiin
Vuoden gluteeniton yritys ja tuote sekä kunniamaininnat jaettiin 
Lautasella 2019 -messuilla. 

tuotteiden laatuun ja yrityksen tuote-
kehittelyyn sekä tuotevalikoimaan ja 
-turvallisuuteen. Ehdolle tarjottiin tänä 
vuonna seitsemää yritystä. Raati valitsi 
voittajaksi ILONAn, jota myös kuluttajat 
ehdottivat eniten.

– ILONAn tuotteet ovat maukkaita koti-
leivonnaisia. Niissä ilahduttaa etenkin se, 
että ne ovat niin lähellä tavanomaisia lei-
vonnaisia, totesi raadin puolesta Keliakia-
liiton markkinoinnin ja varainhankinnan 
asiantuntija Marjo Jokinen.

ILONAn valikoimaan kuuluvat suolaiset 
ja makeat leivonnaiset sekä sesonki tuot-
teet. Yrityksellä on leipomo ja kahvila- 
myymälä Lempäälässä ja Kaarinassa sekä 
lukuisia jälleenmyyjiä ympäri Suomen.

– Palkinto oli meille iso yllätys. Olem-
me kiitollisia asiakkaillemme, että he 
järjestivät meille tällaisen tunnustuksen. 
Yrittämisessä on aina välillä synkkiä 
hetkiä ja ympäripyöreitä päiviä. Asiak-
kaiden takia olemme jaksaneet, kiittää 
Lindqvist.

Kunniamaininnan raati antoi Poroky-
län Leipomo Oy:lle, joka on valmistanut 
gluteenittomia leivonnaisia toukokuusta 
2014 alkaen. Yrityksen gluteeniton leipo-
mo sijaitsee Lieksassa. Porokylän tuottei-
ta on myynnissä laajasti ympäri Suomen. 

Raati antoi kiitosta erityisesti yrityksen 
tuotekehittelylle ja -valikoimalle.

Vuoden gluteeniton tuote  
Eväs Tuorepuurot

Vuoden 2018 gluteenittomaksi tuotteek-
si valittiin Saarioisen Eväs Tuorepuurot 
Omena-kaneli ja Vadelma-mustikka. 
Raadin mielestä niiden maut ovat mauk-
kaita ja muhevia. Tuotteet ovat käteviä 
välipalaksi tai pikalounaaksi, ja niitä on 
hyvin saatavilla eri puolilla Suomea.

Kunniamaininnan sai Fazer Juureslei-
pä Gluteeniton, jossa kolmasosa jauhois-
ta on korvattu kasviksilla. Myös siinä on 
käytetty gluteenitonta kaurajauhoa ja 
-hiutaleita. Raati kiitti mehevän leivän 
runsaskuituisuutta ja hyvää saatavuutta 
ympäri Suomen. Leipä on myös laktoosi-
ton ja vegaaninen.

Tunnustuksen saajaksi tuli kuluttajil-
ta 14 ehdotusta. Valintakriteereinä ovat 
muun muassa maku, monipuolinen 
käytettävyys, uutuusarvo, saatavuus ja 
ravitsemuksellisuus. Raatiin kuuluivat 
kaksi kuluttajaa, terveystarkastaja, ravin-
toterapeutti, Keliakialiiton hallituksen 
edustaja sekä kaksi Keliakialiiton asian-
tuntijaa. l
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Gluteeniton leipo
mo ILONAn omis
tajakaksikko Piia 
Iso-Jussila (vas.) ja 
Mira Lindqvist vas
taanottivat Vuoden 
2018 gluteeniton 
yritys palkinnon. 
Raati kehui leipo
mon tuotteiden 
maun ja ulkonäön 
olevan ilahdutta
van lähellä tavan
omaisia leivon
naisia.
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Jyväskyläläisen Nina ”Ninni” 
Kaaren mielestä ruokailu 
on nautinto ja sosiaalinen 

tilanne. Kun hän viisi vuotta 
sitten sairastui keliakiaan, ruo-
kailutilanteet muuttuivat.

– Esimerkiksi työporukan 
kanssa ruokaillessa on pakko 
kertoa tarjoilijalle omasta sai-
raudesta, joten se tulee heti 
ilmi. Sitten siitä usein keskustel-
laan, vaikka haluaisin mieluum-
min puhua jostain ihan muusta 
enkä tuoda toisten huomiota 
sairauteeni. 

Aina ei edes saa syödäkseen. 
Pahin Kaaren kokemus on Ita-
liasta. 

– Olin ruokailemassa hienos-
sa ravintolassa yli 25 henkilön 
seurueessa. Meillä oli neljän 
ruokalajin illallinen. Yhden ruo-
kalajin kohdalla tarjoilija totesi: 
”We have nothing for you” eli 
heillä ei ollut minulle mitään. 
Lähdin pois pöydästä, sillä se 
tuntui niin pahalta enkä halun-
nut kuunnella toisten säälit-
telyä. 

Kaaren kokemusten perus-
teella gluteenittomat annokset 
ovat usein erilaisia, niitä joutuu 
odottamaan pidempään ja lop-
putulos voi olla toisinaan suuri 
pettymys. 

– Esimerkiksi gluteeniton 
jälki ruokaleivos voi olla tuli-
kuuma tai vielä keskeltä jäässä. 
Kanssaruokailijat saattavat sur-

TEKSTI: LEILA ALIVUOTILA, viestintäpäällikkö        KUVA: HANNA PARVIAINEN, viestinnän asiantuntija 

”Ruokailu on sosiaalinen juttu”
kutella annostani tai toisaalta 
ihmetellä, jos en syö sitä.

Hän uskoo, että kahviloissa 
ja ravintoloissa työntekijät yrit-
tävät parhaansa, mutta lisäop-
pia tarvittaisiin. Siihen Keliakia-
liitto pyrkii vaikuttamaan vah-
vasti syksyllä järjestettävien ar-
pajaisten avulla.

– Haluamme lisätä kahviloi-
den ja ravintoloiden henkilö-
kunnan tietämystä gluteenitto-
masta ruokavaliosta ja sen vaa-
timasta tarkkuudesta. Ruoka-
listojen merkinnät on saatava 
nykyistä selkeämmiksi. Arpajai-
sista tuleva tuotto antaa tähän 
työhömme lisää mahdollisuuk-
sia, kertoo toimialapäällikkö 
Sanna Arnala.

Lapset jättivät  
herkut syömättä
Kaarella on kolme lasta, joilla 
kenelläkään ei ainakaan toistai-
seksi ole keliakiaa. 

– Omat lapseni kieltäytyivät 
kerran syömästä sukulaisten 
luona herkkuja, kun ne eivät 
käyneet minulle. Heistä tuntui 
niin pahalta, että olisin jäänyt 
ilman, hän muistelee.

Kaaresta on sääli, että osa 
gluteenitonta ruokavaliota 
noudattavista ei käy juuri enää 
lainkaan kahviloissa ja ravinto-
loissa. Oman keliakiansa ja ruo-
ka-aineallergioidensa vuoksi 

hän ymmärtää, etteivät tilan-
teet ole helppoja. 

– Itse pitää epäillä ja var-
mistella. Tietoa tarvitaan sel-
västi lisää, vaikka moni asia 
onkin jo todella hyvin meillä 
Suomessa. 

Jyväskyläläinen Nina Kaari ilahtuu aina, kun ravintolan ruokalistassa on 
gluteenittomuus kerrottu selkeästi ja oikein. 

– Unelmaravintolassani kaik-
ki kävisi minulle. Ruoka olisi 
maukasta ja hyvää eikä minun 
tarvitsisi missään kohtaa epäil-
lä ruoan gluteenittomuutta. Sil-
loin voisi vain keskittyä nautis-
kelemaan, Kaari haaveilee. l

Osallistu,  
auta ja  
voita!

Järjestäjä: Keliakialiitto ry. Käytännön toimeenpanija: Tavaraarpa ry. Arpajaislupa: Poliisihallitus, 11.6.2019, nro RA/2019/517.  
Toimeenpanoaika ja alue: 16.9.2019–15.3.2020 koko Suomen alue Ahvenmaata lukuun ottamatta.

OSALLISTU KELIAKIALIITON ARPAJAISIIN!
Järjestämme tänä syksynä arpajaiset, joiden avulla lisäämme tietämystä keliakiasta ja 
gluteenittomasta ruokavaliosta kahviloiden, ravintoloiden ja hotellien ammattilaisille, 
terveydenhuollon ammattilaisille ja kansanedustajille.

Tue työtämme helpolla tavalla ja lunasta syyskuun 
puolivälissä kotiisi tulevat Keliakialiiton arvat!

• Voittoja on yli 21 000 kappaletta. 
• Päävoittona Keliakialiiton kahden hengen  

gluteeniton jäsenmatka Itävaltaan!

Lämmin kiitos tuestasi!
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Lapsiperheet

Yhteensä 14 perhettä ja 46 
osallistujaa eri puolilta Suo-
mea saapuivat toukokuun 

ensimmäisenä viikonloppuna Ke-
liakialiiton perheleirille. Leiri jär-
jestettiin Lasten Kesä ry:n loma-
keskuksessa Akkijärven rannalla. 

Aurinkoinen, mutta viileä sää 
ei jähmettänyt innokkaita leiri-
läisiä. Yhteistä hauskaa tekemis-
tä riitti sekä perheen että uusien 
ystävien kesken koko leirin ajan. 
Kaikki ruoka oli gluteenitonta ja 
herkullista ja sitä oli paljon! 

Vanhemmat kuuntelivat 
lauan taina LT Laura Kivelän 
luennon lapsen keliakiasta. Lap-
set leikkivät sillä aikaa ulkona 
lipun ryöstöä ja muita vauhdik-
kaita leikkejä.

Iltapäivällä ohjelmassa oli 
koko perheen Afrikan tähti -ulko-
peli ja Lasten Kesän ohjaajien ve-
tämä kisailushow. Lajeina olivat 
muun muassa ilmakitaran soitto, 
makuupussimöngintä, äidin tai 
isän kasvojen maalaus ja Suomen 
kartan muotoilu näkkileivästä. 

Illalla paistettiin vielä lettuja 
nuotiolla ja grillattiin makkaraa. 

Leirillä myös saunottiin mo-
lempina iltoina, ja rohkeimmat 
uivat Akkijärvessä. 

Parasta leirillä oli mukaansa-
tempaava ohjelma, tutustuminen 
muihin keliakiaa sairastaviin lap-
siin ja uusien kaverien saaminen.

Uudellamaalla retkeillään 
Heurekaan ja leivotaan
l La 9.11. Lapsille brunssi ja tutustuminen 

Heurekaan. Aikuisille asiantuntijaluento. 
l La 16.11. Helsingin työväenopistolla  

lapset leipovat gluteenitonta. 
l Molempiin tapahtumiin ilmoittautuminen.

Porissa keilataan ja  
saunotaan
l Ti 10.9. Porin seudun keliakiayhdistys vie 

perheitä edulliseen hintaan keilaamaan, 
saunomaan ja seuraamaan videoluentoa. 
Ilmoittaudu mukaan.

Raumalla lapset peuhaavat 
Iirolandiassa
l Ke 20.11. Rauman yhdistyksen mukana 

lapset pääsevät vanhemman seurassa 
Iirolandiaan. Ilmoittaudu mukaan.

Turussa koko perhe leipoo
l La 14.9. perheet valtaavat Marttakeittiön. 

Ilmoittaudu mukaan leipomaan.

Pirkanmaalta retkelle 
Ähtäriin ja Tuurin 
kyläkauppaan
l La 24.8. Pirkanmaan yhdistyksen 

mukana perheet pääsevät ihastelemaan 
pandoja ja ostoksille Tuurin kylä
kauppaan. Ilmoittaudu mukaan.

Vaasassa liikutaan ja  
leivotaan
l La 17.8. koko perheen liikuntatapah

tuma ja ma 7.10. koko perheen leivonta
ilta. Leivontaan ilmoittautuminen.

Oulussa seikkaillaan
l La 17.8. Oulun seudun keliakiayhdistys 

vie koko perheen seikkailupuisto Hui
kiaan. Ilmoittaudu 12.8. mennessä.

Rovaniemellä suut makiaksi
l To 5.9. Rovaniemen yhdistys järjestää 

karkkitapahtuman KSupermarket  
Kauppatorilla.

Paikalliset keliakiayhdistykset 
järjestävät tapahtumia 
lapsiperheille eri puolilla Suomea. 
Tapahtumat on tarkoitettu perheille, 
joiden lapsi noudattaa gluteenitonta 
ruokavaliota keliakian tai jonkun 
muun syyn takia. Tarkemmat 
tiedot näistä tapahtumista ja 
ilmoittautumisohjeet löydät 
Tapahtumia lähelläsi -palstalta 
tämän lehden lopusta ja yhdistysten 
omista viestintäkanavista.

Etelä-Karjalasta  
bussiretkelle Itä-Savoon
l La 24.8. EteläKarjalan keliakiayhdis

tys tekee perheretken Savonlinnaan. 
Retkellä pääsee mm. Parikkalan pat
saspuistoon, höyrylaivaristeilylle ja 
tutustumaan Metsämuseo Lustoon. 
Ilmoittaudu mukaan viim. 14.8.

tule mukaan!

TEKSTI JA KUVAT: NANNA PUNTILA, kuntoutuksen asiantuntija

Leikkiä, lettuja ja 
letkeää mieltä
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Hei, sinä 16–28-vuotias, tule mukaan Keliakianuorten toimintaan;  
viikonlopputapaamisiin, tutustumiskäynneille ja muihin tempauksiin. 

SEURAA  
KELIAKIA

NUORIA 
SOMESSA!

Liity Keliakianuorten 
suljettuun Facebook

ryhmään ja tykkää myös 
Facebooksivusta, molemmat 
löydät nimellä ”Keliakianuoret  
– Finnish Youth Coeliacs”.

Tietoa löytyy myös  
verkko sivuiltamme  

keliakialiitto.fi > Nuoret 
ja Gluteeniton elämä 
lehdestä. @keliakianuoret

Sähköpostitse saat meihin 
yhteyden osoitteella 

keliakianuoret@keliakialiitto.fi

Nuoret TEKSTI JA KUVAT: MIRA PARTANEN

Heti kaksoistutkinnosta 
valmistuttuani myin ja 
pakkasin tavarat sekä 

muutin Kuala Lumpuriin, 
Malesiaan. Aluksi tarkoitukse-
ni oli vain reissata ja miettiä, 
mitä tulevaisuudelta haluan. 
Aika äkkiä huomasin kuuluva-
ni tänne ja nopeasti on jo viisi 
kuukautta mennyt täällä elä-
mästä nauttien.

Suunnitellessani muuttoa 
ulkomaille mielessäni ei käy-
nyt missään vaiheessa keliakia 
ja sen vaikutus elämiseen. Niin 
tuttua ja tavallista se on minul-
le. Tosin Aasiassa aiemmin reis-
sanneena minulla oli jo aika 
hyvin tiedossa, mihin täytyy 
kiinnittää enemmän huomiota.

Riisiä, hedelmiä ja  
kasviksia 
Aasia on toisaalta aika helppo 
kohde matkustaa keliakian 
kanssa, sillä melkein kaikkial-

la pääraaka-aineena käytetään 
riisiä. Täällä myös hedelmät ja 
kasvikset ovat aivan erilaisessa 
arvossa kuin Suomessa. 

Toisaalta isossa osassa Aa-
siaa keliakiasta ei ole koskaan 
kuultukaan. Koskaan ei voi 
olla täysin varma, että se, mitä 
ravintolassa nenän eteen tuo-
daan, on sopivaa keliaakikol-
le. Asiaa ei helpota se, että veh-
nää lisäillään täällä melkein 
mihin vain.

Suomesta ruokaa  
mukaan
Jo hetken Aasiassa asumisen 
jälkeen arvostan todella paljon 
gluteenitonta valikoimaa Eu-
roopassa, varsinkin Suomessa. 
Ruokakauppojen hyllyt ovat 
täällä aika erinäköiset glutee-
nittoman ruokavalion näkö-
kulmasta. Yleensä ainakin glu-
teenitonta pastaa ja keksejä 
löytyy marketeista. Silloin täl-

löin saattaa joku hyvä ravinto-
la tai tuotevinkki tulla vastaan 
paikallisessa gluteenittoman 
ruokavalion Facebook-ryhmäs-
sä. Suurimmaksi osaksi kuiten-
kin mennään luontaisesti glu-
teenittomalla ruokavaliolla. Yl-
lättävän hyvin ja pitkään sitä 
pärjää ilman leipää ja vilja-
tuotteita.

Pakko kuitenkin myöntää, 
että odotan innolla parin vii-
kon mittaista vierailua kesällä 
Suomeen. Pääsen testaamaan 
kaikkia ihania gluteenittomia 
uutuuksia ja omia lemppari-
herkkuja. Aivan varmasti pa-
laan Kuala Lumpuriin matka-
laukku täynnä pelkkiä elintar-
vikkeita.

Keliaakikon elämää Aasiassa



GLUTEENITON ELÄMÄ   3/2019   35

gluteenitonsuunta.fi

TEKSTI: LAURA YLISIRNIÖ

Nukkaa  
tähystämässä 

Älä syö mitään kuuteen tuntiin ennen toimenpidettä. 
Älä juo vettä kahteen tuntiin. Istu tuolille ja odota.

Maha kurisee. Väsyttää. Toimenpide pelottaa, ehkä 
jopa ahdistaa. Tiedät kuitenkin, että selviät. 

Tällaiset ajatukset leijailivat mielessäni vuonna 2009, kun 
odotin tähystykseen menoa keskussairaalassa.

Elimistö vastustaa, mutta sinä päätät 

Asetuin kyljelleni sairaalan sängylle kahisevan paperin 
päälle. Sängyn vieressä oli tv-ruutu jalustalla. Lääkäri seurasi 
siitä gastroskoopin päässä olevan kameran kuvaa. Sain suu-
huni muovisen, lyhyen putkensuun, jota saisin purra. 

Haastavin vaihe oli heti alussa; yritä nielaista samalla, kun 
lääkäri ujuttaa tähystysletkua nielun ohi. Onnistuin siinä 
yllättävän hyvin. Alkuvaiheessa helpotti ohje nenän kautta 
hengittämisestä. Aluksi tunsin tukehtuvani, koska yritin 
saada happea suun kautta. Aivot käskivät kakomaan ja yski-
mään. Komensin itseäni keskittymään ja nielaisemaan. 

Tunsin selvästi, kun letku ohitti mahaportin ja laskeutui 
vatsalaukkuuni. 

Tuntui kuin oksentaisin koko ajan. Välillä vain makasin 
paikoillani ja hengitin. Välillä tunsin sisuskalujeni kouristele-
van, mikä enteili yökkäystä. 

Kehoni halusi letkun voimakkaasti ulos. Olin vähällä tart-
tua letkuun kädelläni. Refleksinä. Lääkäri ja hoitaja älähtivät 
kumpikin ”EI!” ja tarttuivat käsiini. Naurattaa, kun muistelen 
heidän ilmeitään.

(Henkiset) selviytymiskeinoni 

Aina yökkäyksen tullessa painoin kieltäni alaspäin ja keski-
tyin hengittämään nenän kautta. Laskin numeroita sadasta 
nollaan. Puristin hoitajan kättä ja toistelin mielessäni laulun 
sanoja. Toisella kädelläni puristin sängyn metallista kaidetta. 

Tähystys tuntui epämiellyttävältä, mutta oli toimenpiteenä 
nopea. Kesto oli noin kolme minuuttia. Jos pystyt nielemään 
letkun ilman ongelmia ja kestät muutaman painiottelun hoi-
tajien kanssa, gastroskopiasta selviää nopeasti. 

Oloni oli helpottunut ja iloinen. Diagnoosiksi tuli glutee-
nin aiheuttamat ohutsuolen nukan vauriot ja ruokatorven 
tulehdus. Sain heti refluksilääkityksen ja myöhemmin kelia-
kiadiagnoosin. Tähystys on yhä varma tapa keliakian totea-
miseen. 

Tähystys on vain pieni inhottava hetki siihen verrattuna, 
mitä tähystämättä jätetty elimistö voi aiheuttaa. Mikäli 
tähystys on välttämätön diagnosoimisen tai sairauden seu-
raamisen vuoksi, sinne kannattaa mennä. Diagnoosi antaa 
varmuuden. Tähystyksen jälkeen sinulla on mielenkiintoinen 
tarina kerrottavanasi. Älä kuitenkaan kerro sen yksityiskohtia 
ruokapöydässä. 

Teksti on julkaistu ensin Suunnan Kriisikakkuja-blogissa. 

TEKSTI: TARU NIEMI       
KUVA: HANNA PARVIAINEN, viestinnän asiantuntija

KELIAKIANUORET olivat mukana Lautasella 2019 -messuil-
la Helsingissä huhtikuussa. Nuorten pisteellä sai osallistua 
arvontakilpailuun, jutella toimikuntalaisten kanssa ja tava-
ta muita nuoria. 

Aiempien messujen kovan kysynnän vuoksi nuorille jär-
jestettiin lauantaina oma kokoontuminen. keliakialääkäri 
ja -tutkija, LT Pilvi Laurikka vastasi mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin ja kertoi tutkimuksista. Samalla nuoret löysi-
vät toisensa messujen hulinasta ja jakoivat mielipiteitä 
messujen maistiaisista.

Toimikunta kiittää kaikkia Keliakianuorten pisteellä 
käyneitä! Laittakaa jatkossakin rohkeasti toimikuntalaisille 
viestejä ja osallistukaa tapahtumiin. Messuilla markkinoitu 
Hangon kesäpäivät tulikin täyteen ennätysajassa, mikä oli 
positiivinen yllätys.

Tervetuloa mukaan Keliakianuorten syysleirille 
Varalan urheiluopistolle Tampereelle! Viikonlopun 
ohjelmassa on muun muassa seikkailua Flowparkissa, 
ulkoilua Pyynikin upeissa maisemissa, gluteenitonta 
herkuttelua, hyvää seuraa ja mukavia aktiviteetteja.

Leirin hinta on 45 euroa (sisältää kaikki ruokailut, 
majoitus kolmen hengen huoneessa ja aktiviteetit). 
Varalaan on helppo saapua bussilla sekä rautatie  
että linjaautoasemalta.

Ilmoittaudu mukaan 8.8. alkaen osoitteeseen 
keliakianuoret@keliakialiitto.fi. Kerrothan yhteys
tietosi, syntymäaikasi ja muut erityisruokavaliot. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.  
Mukaan mahtuu 16 ensin ilmoittautunutta.

Syysleiri Tampereella  
la–su 5.–6.10.!
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Keliakianuoret osallistuivat 

Lautasella 2019 -messuille
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Kurssit ja tuetut lomat

Tuetut lomat ovat Maaseudun terveys ja lomahuol
lon (MTLH) järjestämiä lomia. Niitä voivat hakea 
eriikäiset Suomessa vakituisesti asuvat keliakiaa 
sairastavat henkilöt, joilla voi muutoin olla heikom
mat mahdollisuudet lomailuun, ja jotka haluavat 
vertaistukea lomailemalla toisten keliakiaa sairas
tavien kanssa. Kurssipaikka järjestää lomaohjelman. 
Lomaan ei kuulu asiantuntijaluentoja keliakiasta tai 
gluteenittomasta ruokavaliosta. Osalla lomista on 
mukana Keliakialiiton vapaaehtoinen lomaluotsi, 
joka on mukana ryhmän toiminnassa. Lomaohjel
maan ja ryhmän toimintaan osallistuminen on 
vapaaehtoista. Keliakialiitolle varatuilla järjestö
lomilla tapaat halutessasi muita keliaakikkoja ja 
saat vertaistukea gluteenittomaan elämään. 

Tuetut lomat 2019

VOIMAA VERTAISUUDESTA,  
OMATOIMISILLE AIKUISILLE
Ajankohta: 11.–16.11.2019 
Hakuaika päättyy: 11.8.2019 
Lomapaikka: Lehmirannan lomakeskus, Salo

Kaipaatko tukea gluteenittoman ruokavalion toteuttamiseen? Askarruttaako tuotteiden soveltuvuus ja pakkausmerkinnät? 
Kurssilla saat vastauksia kysymyksiin ja pääset keskustelemaan gluteenittomuuteen liittyvistä asioista. Kurssiohjelmaan 
sisältyy asiantuntijaluentoja ja keskusteluja. Tule mukaan tietotaitoa lisäävälle ja virkistävälle kurssille!

Kurssit

Aikuisten kurssit

KÄY KURSSILLA KOTOA KÄSIN!  
Avomuotoinen kurssi aikuiskeliaakikoille Helsingissä 
Ajankohta: to 21. ja pe 22.11. klo 17–20.30 ja la 23.11.2019 klo 9.30–14.
Hakuaika päättyy: 13.9.2019 
Kurssipaikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki
Kurssille valitaan 18 keliaakikkoa. Kaikille kurssikerroille tulee osallistua. 

Avomuotoiset kurssit

RUSKAN LOISTOA 
Kurssi aikuiskeliaakikoille
Ajankohta: 1.–4.10.2019
Hakuaika päättyy: 11.8.2019
Kurssipaikka: Hotelli Lasaretti, Oulu
Kurssille valitaan 16 osallistujaa.

MARRASKUUN KUURAA  
Kurssi aikuiskeliaakikoille
Ajankohta: 12.–15.11.2019
Hakuaika päättyy: 13.9.2019
Kurssipaikka: Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
Kurssille valitaan 16 osallistujaa.

KELIAKIA JA KILPIRAUHASEN  
SAIRAUS
Ajankohta: 9.–12.12.2019
Hakuaika päättyy: 18.10.2019
Kurssipaikka: Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
Kurssille valitaan 16 osallistujaa. Kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Kilpirauhasliiton kanssa.

Huom! helsinkiläiset, kurssilla tilaa!

l   Kursseille haetaan sähköisesti tai tulostettavalla haku
kaavakkeella. Kaavake löytyy Keliakialiiton verkkosivuilta  
keliakialiitto.fi > Tule mukaan > Sopeutumisvalmennus tai sen 
voi tilata Keliakialiiton toimistosta p. 03 2541 300. 

l   Kurssit ovat maksuttomia lukuun ottamatta aikuisilta perittävää 
omavastuuta, joka on 15 € avomuotoisilla kursseilla ja 65 € muilla 
kursseilla. Kurssimatkoihin voi hakea Kelan matkakorvausta  
(omavastuuosuus 25 €/suunta) sekä kurssipäiviin Kelan kuntoutusrahaa.

l   Lisätietoa kursseista: kuntoutuksen asiantuntija Nanna Puntila,  
kuntoutus@keliakialiitto.fi tai p. 03 2541 323.

Näin haet kurssille:  

Vielä ehdit hakea  
kurssille Ouluun  

tai lomalle Saloon.  
Toimi nopeasti!

l   Lomille haetaan MTLH:n lomatuki
hakemuksella, jonka voi täyttää MTLH:n 
verkkosivuilla mtlh.fi > Lomatuen haku. 
Hakemuksen saa myös tulostettua 
sivuilta ja postitettua loma
huoltoon.

l   Tuetun loman oma
vastuuosuus on 20 €/hlö/
vrk ja alle 17vuotiaat 
lomailevat ilman omavas
tuuta. Tuettu loma sisältää 
täysihoidon, majoituksen ja 
lomaohjelman. Aikuisten lomille 
voi hakea myös puolison kanssa. Lapsi
perheiden lomat on tarkoitettu perheille, 
joiden lapsella on keliakia.

l   Myönnetystä lomatuesta ilmoitetaan 
lomatuen saajille noin 2 kk ennen loman 
alkamispäivää. Kielteisestä päätöksestä 

ei ilmoiteta, tiedusteluja hakemuksen 
tilanteesta voi tehdä 2 kk ennen 

loman alkamispäivää.  

l   Lisätietoa tuetuista 
lomista: Maaseudun 
Terveys ja Lomahuolto, 

kello 9–13 p. 010 2193 463 tai 
sähköpostilla lomat@mtlh.fi. 

l   Lisätietoa: keliakialiitto.fi >  
Toiminta > Kurssit

Näin haet lomalle:

Ensi vuoden 

tuetut lomat 

seuraavassa 

lehdessä!



www.nuudelit.fi

Aidot itämaiset 
gluteenittomat riisinuudelit

Helppoa ja 

maukasta

UUTUUS

UUTUUS
UUTUUS
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Liitossa tapahtuu

– SAIMME PALJON hyviä ehdo
tuksia monenlaisesta toimin
nasta. Halusimme nostaa voit
tajaksi poikkeavan idean, jossa 
oli uudenlaista ajattelua, perus
teli raadin puolesta Keliakia
liiton toimialapäällikkö Eeva 
Laine.

LänsiPohjan keliakia järjesti 
ensimmäisen irtokarkkitempa
uksen keliakiaviikolla vuonna 
2018 Kemissä. Yhdistys sopi pai
kallisen marketin kanssa ajan
kohdan, jolloin keliaakikoille ja 
muille gluteenitonta ruokava
liota noudattaville asiakkaille 
varattiin ja avattiin uudet glu
teenittomat irtokarkkilaatikot. 
Käytössä oli myös puhtaat ot
timet, jotta voitiin varmistaa 
tuotteiden täysi gluteenitto
muus ja turvallisuus. Tempaus 
sai heti suuren suosion. 

– Irtokarkkitempauksen idea 
on uusi, raikas ja omaperäinen. 
Se puhuttelee monia kohde
ryhmiä, muun muassa lapsia ja 
nuoria. Tempaus herätti myös 
median huomion, ja karkin 
avulla on viety viestiä gluteenit
toman ruokavalion tarkkuudes
ta, Laine sanoi.

Irtokarkkitempauksen ilo
sanomaa on levitetty myös 
muille keliakiayhdistyksille.

– Idea on täysin kopioitavis
sa, levitettävissä ja toistettavis
sa. Vastaavia tapahtumia on jo 
järjestetty eri puolilla Suomea, 
kertoo idean äiti Sini Hölttä 
LänsiPohjan keliakia ry:stä.

Kunniamaininta neljän 
koplan tapahtumille
Neljän keliakiayhdistyksen yh
dessä järjestämät neljän koplan 
tapahtumat palkittiin kunnia
maininnalla. Härmän, Kokkolan, 
Seinäjoen ja Vaasan seutujen ke
liakiayhdistykset ovat jo 26 vuo
den ajan järjestäneet vuosittain 
yhteisen tapahtuman. Keliakia
tekoraati halusi palkita tämän 
pitkään jatkuneen perinteen. 

– Näillä neljällä yhdistyksel
lä on ollut vuodesta 1993 alkaen 
kiertävä vastuu vuosittaisen ta
pahtuman järjestämisestä. Esi
merkki kannustaa myös muita 
keliakiayhdistyksiä vastaavanlai
seen yhteistyöhön, Laine kiitti.

Tapahtumassa on jaettu uutta 
tietoa keliakiasta, tutkimuksista 
ja gluteenittomasta ruokavalios
ta. Lisäksi on ollut virkistymistä, 
kulttuuria, viihdettä ja kilpailuja 
sekä gluteenittomia tuoteesitte
lyjä. Lapsille on järjestetty omaa 
ohjelmaa.

– Tapahtumat ovat olleet uu
sien ja vanhojen jäsenten koh
taamispaikka ja paikallismat
kailua parhaimmillaan. Olemme 
tulleet tutuiksi näiden neljän eri 
yhdistysten jäsenten kanssa ja 
saaneet vertaistukea sekä yksi
löinä että yhdistyksinä, kuvailee 
Härmän seudun puheenjohtaja 
Päivi Kleimola.

Samalla tavalla kuin irtokark
kitempaus, myös neljän yhdis
tyksen tapaaminen on helposti 
kopioitavissa muualle Suomeen.

Irtokarkki tempaus  
palkittiin keliakiatekona
LänsiPohjan keliakia ry:n irtokarkkitempaus on 
palkittu Vuoden keliakiateko 2019 palkinnolla. 
Palkinto jaettiin Gfesttapahtuman yhteydessä 
toukokuussa Tampereella.

KELIAKIALIITON edustaja osallistui toukokuussa Pohjoismaiden ja 
Baltian maiden keliakialiittojen kokoukseen Tallinnassa. Paikalla oli 
isäntämaa Viron lisäksi osallistujia Liettuasta, Latviasta, Ruotsista, 
Norjasta, ValkoVenäjältä ja siis Suomesta. 

Yksi tärkeimmistä asioista oli Gluteenittoman palvelumerkin 
merkkijärjestelmän edistäminen ja kehittäminen. 

Lisäksi kokouksessa vertailtiin eri maiden päiväkotien ja koulujen 
gluteenittomien aterioiden toteuttamista. Tavoitteena oli jakaa tietoa 
ja edistää hyviä käytäntöjä.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
keliakialiitot koolla
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Toimisto avoinna:
ma 10–16
ti–to 9–16
pe 9–15

Tuotetilaukset: 
toimisto@keliakialiitto.fi

Jäsenasiat: 
jasenpalvelut@keliakialiitto.fi
Puhelimitse ma–pe klo 9–12
p. 03 2541 322

Keskustoimisto
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
p. 03 2541 300 (vaihde)
info@keliakialiitto.fi 
www.keliakialiitto.fi

Puhelinvaihde:
ma 10–13
ti–pe 9–13

Keliakialiitto palvelee sinua: 

Ruokavalioon ja tuotteisiin  
liittyvä neuvonta:
ruokavalioneuvonta@keliakialiitto.fi
Puhelimitse ma klo 10–13  
p. 03 2541 326

Asiantuntijalääkäri:
Puhelimitse  
joka kk:n 2. ja 4. maanantai  
(ei pyhäp.) klo 17–18  
p. 03 2541 310

Seuraava  
Gluteeniton elämä 

lehti ilmestyy 
10.10.2019.

In memoriam
SUOMEN KELIAKIAYHDIS-
TYKSEN puheenjohtajana 
vuosina 1984–1986 toiminut 
Erkki Hietakari menehtyi 
ankaran sairauden seurauk
sena 14.1.2019. Hietakari oli 
syntynyt 1.4.1947.

Monet pitkäaikaiset jäse
net muistelevat Hietakaria 
lämmöllä. Siskonsa Anjan 
kanssa hän toimitti muun 
muassa yhdistyksen tiedotus
lehtistä.

Suomen Keliakiayhdistys 
perustettiin vuonna 1976 ja 
se muutettiin Suomen Kelia
kialiitoksi vuonna 1991. 

Liittohallitukseen 
uusia jäseniä

KELIAKIALIITON liittokokouk
sessa valittiin varapuheen
johtajaksi vuosille 2020–2021 
Annikki Soudunsaari Helsin
gistä. Puheenjohtajana jat
kaa Sari Tanus Tampereelta. 

Vuosille 2020–2021 varsi
naisiksi jäseniksi liittohalli
tukseen valittiin Sari Hauta-
mäki Seinäjoelta, Kati Kilju-
nen Porista, Johanna Nieme-
lä Helsingistä ja Jarmo Rak-
kolainen Mynämäeltä sekä 
yleisvarajäseniksi Veikko 
Hillilä Kokkolasta ja Birthe 
Johansson Vaasasta.

Liittohallituksessa jatkavat 
edelleen vuonna 2020 varsi
naisina jäseninä Elina Järve-
lä-Reijonen Kuopiosta, Soile 
Kela Hämeenlinnasta, Tauno 
Siltanen Tampereelta ja Päivi 
Valkeinen Varkaudesta sekä 
yleisvarajäseninä Tapio Höy-
kinpuro Alajärveltä ja Maarit 
Tellikka Äänekoskelta.

Kiitosten ja jäähyväisten aika
ENSIKOSKETUKSEN keliakiaa sairastaviin sain 
opiskeluaikanani toimiessani gluteenittoman 
leivontakurssin vetäjänä Vantaan kaupungilla 
vuonna 1983. Siihen aikaan markkinoilla oli 
hyvin vähän gluteenittomia jauhoja. Leivonnai
set loihdittiin Juveljauhoista sekä tattari ja 
perunajauhoista. Maistuvaa syntyi vähistäkin 
raakaaineista.

Vajaa 20 vuotta myöhemmin elämä johdatti 
minut Keliakialiiton toiminnanjohtajaksi, missä 
tehtävässä vierähtikin lähes 18 vuotta. On ollut 
suuri ilo saada tehdä merkityksellistä työtä ja 
ajaa gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien 
asioita Suomessa. Vuodet ovat olleet vahvaa 
kasvun ja toimintojen laajentamisen aikaa. 
Keliakialiitosta on kasvanut merkittävä toimija 
alallaan. 

Nyt on tullut kiitosten ja jäähyväisten aika. 
Olen muuttanut mieheni työn takia Lahteen 
ja jäänyt toiminnanjohtajan tehtävästä pois 
kesäkuun lopussa. Sydämellinen kiitos kaikille 
jäsenille, lukuisille yhteistyökumppaneille, hal
litukselle ja työkavereille hyvästä yhteistyöstä 
työvuosieni aikana. Yhdessä on ollut ilo rakentaa 
parempaa tulevaisuutta gluteenitonta ruoka
valiota tarvitseville.

Vaikka olen jäänyt Keliakialiitosta pois, en 
unohda sinua, gluteenitonta ruokavaliota tarvit
seva. Sinulla on aina suuri paikka sydämessäni. 

Rakastan leipomista ja olen kesällä perustanut 
gluteenittomaan leivontaan keskittyvän blogin, 
josta löytyy reseptejä niin arkeen kuin juhlaan. 
Blogini nimi on Himoleipuri, gluteenitonta 
arjessa ja juhlassa (himoleipuri.fi). Löydät minut 
myös Instagramista nimellä @himoleipuri. 
Ollaan yhteyksissä!

Lämpimin ajatuksin ja kiitoksin,

Leila Kekkonen

KIITÄMME Leila Kekkosta hänen tekemästään 
työstään Keliakialiiton hyväksi viimeisen lähes 
parinkymmenen vuoden aikana. Hänen aika
naan Keliakialiitto kasvoi pienehköstä järjes
töstä keskisuureksi jäsenmäärän tuplaantuessa. 
Tänä aikana gluteenittomuuden tunnettuus ja 
tuotevalikoima Suomessa on lisääntynyt. Lisäksi 
olemme saaneet erilaisia palveluita gluteeni
tonta arkea helpottamaan, kuten Gluteenitto

man tuotteen merkin elintarvikkeisiin sekä Glu
teenittoman palvelun merkin ravintoloihin ja 
kahviloihin. Lämmin kiitos innostuneesta panok
sestasi, olet tehnyt työsi suurella sydämellä ja 
intohimolla jäsenten hyvinvointia ajatellen!

Keliakialiiton puheenjohtajat ja liittohallitus 
sekä Keliakialiiton toimihenkilöt

Kiitokset Leila Kekkoselle



Vapaaehtoistyössä TEKSTI JA KUVA: MERI NOROLA, vapaaehtoistoiminnan asiantuntija

Miten lähdit mukaan?
Kuulin ensin Keliakialiiton lapsiperheiden leireistä ja sitä 
kautta havahduin Päijät-Hämeen keliakiayhdistyksen ole-
massaoloon. Päätin lähteä katsomaan yhdistyksen lasten 
tapahtumia. Keliakiadiagnoosista oli silloin meillä jo jonkin 
aikaa, joten huomasin, että minulla voisi 
olla annettavaa. Aika äkkiä siirryin vas-
taanottavalta puolelta toteuttavalle 
puolelle. Olen koko elämäni järkkäillyt 
kaikenlaista, joten tämä oli luonte-
vaa. 

”Arjen pitää maistua elämältä”

ANNA PERIKANGASMUUKKA, LAHTI:

Millaista vapaaehtoistyötä teet?
Olen hallituksessa ja vedän lasten toimintaa. Tekeminen 
on vaihtelevaa ja monipuolista. On perinteistä hallitus-
työtä, mutta pääsen myös miettimään uusia toteutuksia 
ja ideoimaan. Laajemmat yhteistyöverkostot ovat minusta 
tärkeitä. Ei kannata pipertää vain omalla pikkuporukalla, 
vaan hakea yhteistyökumppaneita esimerkiksi muista 
järjestöistä. Viime vuonna keräsimme palautetta koulu- ja 
laitosruokailusta, ja kävimme palautteen läpi alueen ruuan 
toimittajien kanssa. Tulimme kuulluksi ja asia eteni. Kuu-
limme myös ruuan valmistajia, mikä avasi uutta näkökul-
maa meille. On tärkeää, että ihmiset kohtaavat ja kertovat 
asioista. Jaettu ymmärrys on enemmän kuin oletukset.

Mikä on ollut vapaaehtoistyön huippuhetki?
En osaa nostaa mitään yksittäistä juttua. Huippuhetkiä 
ovat ne, kun joku lapsi tulee sanomaan, että on ollut 
kivaa tai kertoo, että on saanut uuden kaverin. Ne 
pienet syvät kokemukset – etenkin lasten, mutta myös 

vanhempien. En itse hae toi-
minnasta supertähtihetkiä, 
vaan arjen sujuvuutta.

Miksi teet vapaaehtoistyötä?
Olen lähtenyt mukaan omien lasteni 

kautta. Ihmisille tekee hyvää, että ympärillä 
on muita, joiden kanssa voi jakaa samankaltaisia 

kokemuksia. Vertaistuki on se juttu! Halusin tarjota 
omille lapsilleni mahdollisuuden luoda näitä verkos-
toja. Oma roolini on mahdollistaja. En ajattele, mitä 
saan tästä itselleni, vaan ilo tulee esimerkiksi omien 
lasten hyvästä fiiliksestä. Itsekään ei jää nollille. Saan 
toiminnasta enemmän kuin pelkkään keliakiaan 
liittyviä juttuja. Olen päässyt moneen mukaan ja 
osallistunut vapaaehtoisten koulutuksiin eli tästä on 
hyötyä monella saralla.

Kiinnostuitko  
vapaaehtoistyöstä?  

Osallistu Askeleet  
vapaaehtoisuuteen  

-verkkokurssille.  
Lue lisää sivulta 20.

Anna Perikangas-Muukka
Anna on 38vuotias sosiaalityöntekijä. Perheen kol
mesta lapsesta kahdella on keliakia. Ensimmäisen 
lapsen kohdalla keliakiadiagnoosi tuli täysin yllät
täen.

– Lapsellani todettiin keliakia kuusi vuotta sitten. 
Aluksi lääkärikään ei osannut epäillä keliakiaa, kun 
mikään ei selkeästi viitannut siihen eikä keliakiaa 
ole lähisuvussa. Meillä on aina leivottu paljon, joten 
hetken aikaa piti hakea inspiraatiota, kun reseptit 
menivät kokonaan uusiksi. Netistä löytyi meidän per
heelle pelastus. Löysin ihania gluteenittomia resep
tejä ja leivontablogeja. On mahtavaa, että ihmiset 
jakavat ideoitaan! 
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Etelä-Karjalan  
Keliakiayhdistys ry 
www.etela-karjala.keliakiayhdistys.fi
Pj. Ritva Mällinen
Siht. Päivi Hanska
040 7441260
paivi.k.hanska@gmail.com 

l    l    l

La 24.8. Perheretki Savonlinnaan. 
Päivän ohjelma: Parikkalan patsas-
puisto (opastus), Savonlinnassa os-
tosaik., lounasbuffet Olavinlinnas-
sa, höyrylaivaristeily Savonlinnan 
saaristoon ja lörtsykahvit. Punka-
harjulla Metsämuseo Lusto (opas-
tus) + ostosaikaa. Vennon bussi, 
lähtö: Skinnarilan pys.7.45, Kou-
rulan pys. 7.50, Peltolan pys. 8.00, 
J:no S-Marketin pys. 8.20, Imatra 
kesk.liik. asema 8.40. Kysy ilm. yht. 
muista pysäkeistä. Paluumatkalle 
klo 18. Hinta jäs.: aik. 60 €, lapset 
40 € (5–15v.), ei jäs. 65 €. Sit. ilm. 
viim.14.8. Ritvalle p. 050 3581789, 
maksu yhd. til. FI33 5620 0920 3813 
98. Retki tot., kun ilm. 30 hlö.

Keliakiaviikolla 2.–8.9. Yhdistyk-
sen ja apteekkien järjestämät ap-
teekkitapahtumat Lappeenrannas-
sa ti 3.9. Sammonlahden apt. ja 
to 5.9. Iso Kristiinan apt. klo 11–17. 
Imatralla ke 4.9. Imatrankosken 
apt. ja pe 6.9. Mansikkalan apt. 
(Prisma) klo 11 alk.

Ke 4.9. klo 14–15.30 ”Keliakia – 
mitä syödä ja miksi? EKSOTEN ra-
vitsemusterapia järjestää maksut-

toman, kaikille avoimen tietoiskun 
Lehmuskodin juhlasalissa (Armi-
lankatu 33, Lpr). Ravitsemustera-
peutin luento, käytännön vinkkejä 
ja keskustelua.

Gluteenittomat illat Lappeenran-
nassa. Uusi paikka Pormestarin-
katu 6 B 2 krs. (Viljelytalo). Talos-
sa hissi.

To 19.9. klo 17.30 gluteeniton ilta – 
Ideri - Heli Pukki vierailee.

To 17.10. klo 17.30 gluteeniton ilta 
– Suunta-ilta.

To 21.11. klo 17.30 gluteeniton ilta 
– Hautaustoimisto ja Kukkakauppa 
Tolvanen esittäytyy.

Suunnitelmissa miesten ryhmän 
perustaminen syksyllä tai vuo-
den alusta. Tarkennettu ilm. myö-
hemmin.

Digiopastus: Maksutonta digiopas-
tusta (ryhmäopastus), Lpr Iso Apu- 
palvelukeskus alkaen syyskuussa, 
(klo 9.30–11.00, joka toinen viikko). 
Opastusta myös Lauritsalan hyvin-
vointiasemalla. Tiedustelut Keijo p. 
040 558 6117

Etelä-Kymen  
keliakiayhdistys ry
www.etela-kymi.keliakiayhdistys.fi
p. 044 213 7784
Pj. Eija Aaltonen
Siht. Minna Rasimus
minna.rasimus@packagemedia.fi
Fb: EteläKymen keliakia yhdistys ry 

l    l    l

Ti 3.9. Hakamäen Apt., Sutelan 
Prismassa yhdistyksen infopiste 
apt. edessä klo 14–19. Yhdistyksen 
edustajia paikalla.

La 7.9. Lasten ja nuorten leffalau-
antai Trio 123 leffateatterissa Kot-
kassa. Pienten lasten elokuva klo 
13 ja vanhemmille klo 15.30. Jäse-
nillä vapaapääsy, lippu + poppa-
rit + limu. 22 paikkaa/näytös, va-
raukset ilm.järj.

La 30.11. pikkujouluretki Zsar 
Outlet Villageen Vaalimaalle. Bus-
sikuljetus, vapaata ostosaikaa ja 
yhteisruokailu.

Kaikista tapahtumista tarkem-
paa tietoa jäsentiedotteessa. Ilm. 
otetaan vastaan p. 044 213 7784 
ja etelakymi.keliakiayhd@gmail.
com

Kouvolan seudun 
keliakiayhdistys ry
www.Kouvola.keliakiayhdistys.fi 
Pj. Tuija Korpelainen 
Siht. Kaija Kemppainen 
p. 041 454 7284
kaijakem@gmail.com

l    l    l

Ke 4.9. klo 13–15 Valtarin hyvin-
vointipiste Virtaamossa Tuija ja Au-
likki kertoo ajankoht. keliakiasta.

To 5.9. klo 9–12 Valtarin K-super-
market Aulikki ja Merja tuote-esit-
telyä ja maistiaisia.

To 5.9. klo13–15 Kouvolan apt. Oi-
valla oireet, kesytä keliakia. Hansa, 
Valtari, Torkkari, Prisma.

To 5.9. klo 17 Ravintola Nevillen 
kabinetissa yhteisruokailu. Ilm. 
Tuijalle p. 040 5183055 ajalla 19.–
29.8. klo 6–17.Omavastuu 10 € yhd. 
tilille 30.8. menn. FI33 5750 0120 
0514 05. 

Uudenmaan  
keliakiayhdistys ry
www.uusimaa.keliakiayhdistys.fi 
Runeberginkatu 15 A 1, Helsinki 
Pj Marja Penttilä
Järjestösiht. Marjo YliKoski
uudenmaankeliakiayhdistys@
outlook.com 
P. 09 43196490 varmimmin keski
viikkoisin klo 10–14
FB: Uudenmaan keliakiayhdistys 
Instagram: Uudenmaan keliakia
yhdistys (käyttäjänimi uudenmaan
keliakiayhdistys) 
Twitter: @Keliakia_Uky 

l    l    l

HUOM! Kaikki ilmoittautumiset 
yhdistyksen sähköpostiin tai pu-
helimella! 

To 22.8. klo 17 tutustumme kes-
kustakirjasto Oodiin. Tunnin opas-
tettu kierros. Yhdistys tarjoaa 
opastuksen ja kahvit. Tapaaminen 
infopisteen tuntumassa Oodin 1. 
krs klo 16.50. Ilm. viim. 20.8.

Tapahtumia lähelläsi Seuraava Gluteeniton elämä lehti ilmestyy 10.10.2019. Tapahtumia lähelläsi palstan aineistot 
tulee toimittaa 11.9.2019 mennessä osoitteeseen paikalliset@keliakialiitto.fi.

Keliakia esillä apteekeissa
KELIAKIAVIIKOLLA syyskuun alussa keliakia ja 
sen moninaiset oireet ovat esillä apteekeissa 
ympäri Suomen. Tämän lehden tapahtumatie-
toihin ehti yli 60 apteekkitapahtumaa! Ennen 
keliakiaviikkoa niitä ehtii tulla vielä lisää. Seuraa 
siis ajankohtaisia tapahtumatietoja Keliakialiiton 
verkkosivujen tapahtumakalenterista, keliakia-
yhdistysten verkkosivuilta ja somekanavista sekä 
paikallisista lehdistä. Tule sinäkin poikkeamaan 
apteekkiin ja keskustelemaan keliakiasta!

Apteekkitapahtumien järjestelyporukoihin 
mahtuu mukaan uusia vapaaehtoisia. Mitä 
enemmän meitä on, sitä enemmän saamme teh-
tyä keliakiaa tunnetuksi. Jos vapaaehtoiskeikka 
kiinnostaa, ota pian yhteyttä omaan keliakiayh-
distykseesi.

Eeva Laine
Keliakialiiton toimialapäällikkö

eeva.laine@keliakialiitto.fi, p. 03 2541 325

Seuraa myös yhdistysten Facebook- ja verkkosivuja.  
Osa yhdistyksistä lähettää myös sähköpostia ja tekstiviestejä.  

Tarkistathan, että yhteystietosi (sähköposti ja puhelinnumero) ovat oikein jäsenrekisterissä!

EteläSuomi
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Keliakiaviikolla 2.–8.9. kampan-
joimme eri päivinä ainakin seu-
raavissa apteekeissa: Lohjanharjun 
apt., Myyrmannin apt., Näsin apt. 
Porvoossa, Järvenpään 2. uusi apt., 
Yliopiston apt. Malmilla.

Ke 25.9. klo 15 gluteeniton netti-il-
tapäivä yhd. tstolla. Opast. verkon 
ja tietokoneen turvallista käyttöä 
ja tutustutaan hyötysivuille (mm. 
Keliakialiiton, yhdistyksen, luo-

tettavan terveystiedon sivut). Ilm. 
viim. 19.9. 

La 12.10. klo 10–16 Uudenmaan 
keliakiayhdistys on mukana Van-
taan hyvinvointimessuilla.

La 19.10. Taidemuseo EMMA Espoo 
(WeeGee, Ahertajantie 5, Espoo). 
Yhd. tarjoaa klo 11–12 opastuk-
sen Michael Jackson -näyttelyyn ja 
klo 12 brunssin. Jokainen osallistu-

ja maksaa pääsylippunsa itse (ryh-
mässä 10 €) tai käyttää museokort-
tia. Ilm. viim. 16.10. 

Ke 23.10. klo 18 Porvoon jäsenil-
ta Café Cabriolen yläkerrassa (Piis-
pankatu 30). Ravitsemusterapeut-
ti Tuuli Westerholm: ”Kuinka tun-
nistan ravitsemuksellisesti hyvän 
tuotteen?” Iltapalatarjoilun vuok-
si ilm. 11.10. menn. Hanna Kunto-
selle p. 040 508 2136, miel. ark. klo 
16 jälk. Ilm. myös allergiat. (Iltapala 
gluteeniton ja laktoositon.) 

La 9.11. keliaakikkolapset perhei-
neen Vantaan Heurekaan. Tilaisuus 
alk. lasten brunssilla klo 11.30. Klo 

12.30 vanhemmille asiantuntijalu-
ento ”Lapsellani on keliakia”. Lap-
sille tarjotaan brunssi ja pääsylip-
pu. Ilm. viim. 31.10.

La 16.11. gluteenitonta leivontaa 
lasten kanssa Helsingin työväeno-
pistolla (Stoa, Itäkeskus). Ravitse-
musterapeutti Tuuli Westerholm 
ohjaa kurssin. Ilm. alk. 13.8. klo 9 
työväenopiston sivuilla osoittees-
sa ilmonet.fi 

Ti 19.11. klo 17.30 yhdistyksen 
sääntömääräinen syyskoko-
us yhdistyksen toimistolla. Klo 17 
kahvit ja Wanhan kanalan tuo-
te-esittely.

Tapahtumia lähelläsi

Itä-Savon  
Keliakiayhdistys
www.ita-savo.keliakiayhdistys.fi
p. 040 020 2314
Pj. Jukka Pasanen
Siht. Anne Huttunen
annetaina18@gmail.com 

l    l    l

La 21.9. virkistyspäivä Metsämu-
seo Lustossa. Tutustumme näytte-
lyyn ja lounastamme Ravintola Ni-
lassa. Ilm. viim. su 8.8. Jukalle p. 
050 541 3788 tai Annelle annetai-
na18@gmail.com.

Keski-Suomen 
keliakiayhdistys ry
www.keski-suomi.keliakiayhdistys.fi
keskisuomi.keliakiayhdistys@gmail.com
Pj. Seija Kankaanperä
p. 040 539 4081
seija.kankaanpera@gmail.com 
Siht. Jarmo Hulkko
Fb: KeskiSuomen keliakiayhdistys ry 

l    l    l

La 24.8. klo 9 ostosmatka Virtasal-
men Viljatuotteelle ja Moilasen Lei-
pomoon Pieksämäelle. Lähtö klo 9 
Harjukadun tilausajolaituri, Jkl. Kyy-
tiin voi nousta myös matkan varrel-
ta: ABC Vaajakoski, Shell Lievestuore 
ja Jari-Pekka Hankasalmi. Virtasal-
melta siirrymme Moilaselle, missä 
halukkaat voivat ruokailla omakust. 
Matkan hinta 10 €/hlö. Maksu yhd. 
til. FI92 5438 9220 0126 70 ennen 
matkaa. Ilm. 21.8. menn. Seijalle 
miel. s-postilla seija.kankaanpera@
gmail.com tai p. 040 539 4081. Ilm. 
yht. kerro mistä tulet kyytiin.

Keliakiaviikon 2.–8.9. apteekki-
tapahtumat:
Ma 2.9. klo 13–17 Multian apt.
Ti 3.9. klo 9–13 Karstulan apt.
Ti 3.9. klo 10–16 Jämsän apt.
Ke 4.9. klo 13–17 Haapamäen apt.
Ke 4.9. klo 14–18 Äänekosken apt.
To 5.9. klo 10–17 Keljon apt. Jkl
To 5.9. klo 10–12 ja 15–18 Keu-
ruun apt.

Pe 6.9. klo 10–14 Seppälän Pris-
man apt. Jkl
Pe 6.9. klo 12–17 Ykkösapt. Seppä-
län Citymarket Jkl
Pe 6.9. klo 14–18 Saarijärven apt.
Pe 6.9. klo 10–17 Viitasaaren apt. 
ja samaan aikaan keliakiakauppa-
päivä K-Supermarketissa (sama ra-
kennus)
La 7.9. klo 10–15 Tervan apt. Jär-
vituuli

Tapahtumissa on paikalla yhdistyk-
sen edustaja, jonka kanssa voi kes-
kustella keliakiaan liittyvistä asiois-
ta, erilaisista oireista ym. Apteekista 
on mahd. ostaa omatesti ja sen otta-
miseen/tekemiseen saa opastusta.

La 21.9. klo 18 Phantom - Parii-
sin oopperan kummitus Jyväskylän 
kaupunginteatterissa (Vapauden-
katu 36, Jkl). Klo 18 teatterin edus-
taja kertoo näytelmästä teatterira-
vintolan lämpiössä. Esitys alk. klo 
19. Hinta jäs. 19 €, ei jäs. 35 €. Hinta 
sis. lipun, narikan ja väliaikatarjoi-
lun. Sit. ilm. ajalla 1.–17.8. sähköi-
sen linkin kautta https://kskeliakia-
yhdistys.nettilomake.fi. Maksutie-
dot ilm. s-postilla ja maksu yhd. til. 
viim. 21.8. Lipun saa teatterin au-
lasta klo 17.45 alk. yhd. hal. edusta-
jalta. Lisätietoja: Nina Kaari, ninni-
kaari@gmail.com. 

Ke 23.10. klo 18 autoilun uudet 
tuulet -ilta Ok-Autossa Jyväskyläs-
sä (Kuormaajantie 5). Tule juttele-
maan autoista, autoilusta ja tutus-
tumaan Ok-Auto Oy:n toimitiloihin 
toimitusjohtaja Harri Lätin johdol-
la. Kahvitarjoilu. Ilm. 16.10. menn. 
velimasa.pulkkinen@gmail.com tai 
p. 050 467 1800.

Mikkelin seudun 
keliakiayhdistys ry
www.mikkeli.keliakiayhdistys.fi
Pj. Anni PanulaOnttoSuuronen
annisuuro@gmail.com
Siht. Pirkko Willberg
p. 040 5046746

l    l    l

La 10.8. klo 14 perinteinen sau-
nailtapäivä Susiniemen leirimajas-
sa (Susiniementie 64, Otava). Ota 
yhteyttä Anitaan viikkoa ennen, jos 
tarvitset kyydin.

La 12.10. klo 10–13 gluteenittomi-
en sesonkiherkkujen leivontakurs-
si (Hallituskatu 7 A 1, Mikkeli, Sa-
von Martat). Ilm. elokuun aikana 
Anitalle akrundgren@gmail.com 
p. 0408437464. 16 hlö mahtuu mu-
kaan. Hinta 10 €. Lapset ilmaiseksi 
huoltajan seurassa.

Haluatko osallistua keliakiaviikon  
2.–8.9. apteekkitapahtumien jär-
jestämiseen? Ota yhteyttä Ilkka 
Liukkoseen p. 050 527 7620 tai ilk-
ka.liukko@gmail.com

Pieksämäen  
keliakiayhdistys ry
www.pieksamaki.keliakiayhdistys.fi
Pj. Heidi Laitinen
Siht. Helena Janhonen
p. 040 776 9160
helena.janhonen@gmail.com

l    l    l

Yhdistys esillä keliakiaviikolla  
2.–8.9. Pieksämäen apteekissa. 
Tarkemmin Pieksämäen Lehdessä.

La 7.9. suunnitteilla koko perheen 
liikunta- ja kulttuuripäivä Kylpylä-
hotelli Peurunkaan.
Seuraa Pieksämäen Lehden ilmoi-
tuksia ja yhdistyksen verkkosivuja 
lähempänä kyseistä ajankohtaa.

Pohjois-Karjalan 
Keliakiayhdistys ry
www.pohjoiskarjala.keliakia
yhdistys.fi
PL 41, 80101 Joensuu
p. 040 743 5283
Pj. Anneli Sivonen
Siht. Outi Valjus  
valjusouti@gmail.com
Fb: PohjoisKarjalan 
Keliakiayhdistys ry

l    l    l

Keliakiaviikolla yhd. jalkautuu ap-
teekkeihin:

Ma 2.9. Joensuun uusi apt. klo 12–
14 Siltakatu 

Ke 4.9. Rääkkylän apt. (Kinnulan-
tie 2)

To 5.9. Noljakan apt. klo 14–16 (Ci-
tymarket, Pilkko)  

Ma 2.9. gluteeniton keliakiail-
ta klo 18 Sepänpihassa (Sepänk.40, 
Jns). Kokemusilta. Jauhovarasto 
auki klo 17–18.

La 7.9.–la 14.9. 10-vuotisruskaret-
ki Leville. Majoitus Break Sokos Ho-
tel Levillä 1–2 hh, saunallinen. Hin-
taan sis. buffet aamiainen, iltasau-
na sekä wifi. Tied. ja varaukset p. 
040 7435283

Ma 7.10. gluteeniton keliakiailta 
klo 18 Sepänpihassa (Sepänkatu 40, 
Jns). Aihe tarkentuu myöhemmin. 
Jauhovarasto auki klo 17-18.

Pohjois-Savon 
keliakiayhdistys ry 
www.pohjoissavo.
keliakiayhdistys.fi  
pohjoissavo.keliakiayhdistys@
gmail.com 
Pj. Päivi Valkeinen
Siht. Raija Kuisma
p. 0407271 555
Fb: PohjoisSavon keliakiayhdistys 

l    l    l

Pankkitilin nro: FI26 5068 0620 
2436 24

La 24.8. Olonkorjuutorilla Kuopi-
ossa yhdistyksen väkeä kertomassa 
keliakiasta.

La 31.8. perheretki Rantasalmen 
Järvisydämeen. Klo 10 Järvisydä-
men piikatyttö tai renkipoika ker-
too talon tarinan, klo 11 veneretki 
Linnasaaren kansallispuiston saa-
ristoon ja klo 14 lounas Ravinto-
la Piikatytössä. Hinta 60 €/jäsen, 90 
€/ei-jäsen, 30 €/4–12-vuotias ja 0 €/
alle 4-vuotias. Ilm. 15.8. menn. Han-
nu.Litja@gmail.com tai p. 040 539 

ItäSuomi
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9362 ja maksu yhd. til. FI26 5068 
0620 2436 24 viitteellä 3625. Paik-
koja 50. Bussiaikataulu: klo 7 Iisal-
mi, klo 7.30 Matin ja Liisan asema, 
klo 7.55 Siilinjärvi, klo 8.20 Malja-
lahdenkatu, klo 9 Unnukka ja klo 
9.20 Varkaus ABC.

Tule vapaaehtoiseksi keliakiaviikon 
2.–8.9. apteekkitapahtumiin. Ilm. 
Hannu.Litja@gmail.com tai p. 040 
539 9362. 

Ma 2.9. 9–12 Lapinlahti, 10–13 Tau-
lumäki, Varkaus, 12–15 Iisalmen Yk-
kösapt., 13–16 Päiväranta, Kuopio 

Ti 3.9. 11–14 Puijo, Kuopio 

Ke 4.9. 10–13 Vanha apt., Varkaus, 
13–16 Kuopion ToriApt. 

To 5.9. 13–16 Petonen, Kuopio 

Pe 6.9. 10–13 Leppävirta, 11–13 
Kiuruvesi, 13–16 Kolmisoppi, Kuo-
pio.

La 7.9. klo 11–14 gluteeniton kak-
kubuffet Ramin konditoria & kahvi-
la (Puijonkatu 23 Sektori, Kuopio). 
Hinta 11,90 € ja lapset 1 €/vuosi 10 
ikävuoteen saakka. Kakkubuffetin 
pääpaino on kakuissa ja makeas-
sa, mukana myös suolaisia syötä-
viä. Hinta sis. kahvi, tee ja mehu 
sekä vesi.

La 28.9. klo 13 Myrskyluodon Mai-
ja -näytelmä Varkauden teatteris-
sa. Hinta 40 €/jäs. tai 60 €/ei-jäs. si-
sältää teatterilipun ja bussikyy-

din. Pelkkä lippu 27 €/jäs. tai 37 €/
ei-jäs. Ilm. 15.8. menn. Raijalle, p. 
040 7271 555 iltaisin tai raija.kuis-
ma@hotmail.com. Maksu yhd. til. 
FI26 5068 0620 2436 24 viitteel-
lä 3638. Paikkoja 50. Bussiaikatau-
lu: klo 9.20 Iisalmi, klo 9.50 Matin 
ja Liisan asema, klo 10.20 Siilinjär-
vi, klo 10.45 Maljalahdenkatu, klo 
11.25 Unnukka ja klo 11.45 Varkaus 
ABC-asema, jossa aikaa omakust. 
lounaaseen tai kahviin. Paluu esi-
tyksen jälk. suoraan.

Pe 4.10. klo 12–16 ensitietopäivä 
KYS, Kuopio. Tilaisuus on tarkoi-
tettu kahden viimeisen vuoden ai-
kana keliakiadiagnoosin saaneille. 
Ilm. pj. Päiville, p. 0500 990 318.

To 30.10. ja to 12.12. keliakiakah-
vilat:

Iisalmessa työväentalolla (Pohjo-
lankatu 11 A) klo 16–18

Kuopiossa Ramin konditoria kahvi-
lassa (Puijonkatu 23) klo 14–17

Varkaudessa yhdistystalo Warikolla 
(Ahlströminkatu 22) klo 14–17

La 16.11. klo 13 syyskokous Kuopi-
ossa, tarkemmin seuraavassa leh-
dessä. Osuuspankin asiantuntija 
kertoo aiheesta ”varmuutta verk-
koasiointiin” ja edunvalvontaval-
tuutuksesta.

Porin seudun  
keliakiayhdistys ry
www.porinseudun keliakiayhdistys.fi 
porinseudunkeliakia@gmail.com
Pj. Kati Kiljunen 
Siht. Sari Korte 
p. 050 088 5724 
Fb: Porin seudun 
keliakiayhdistys

l    l    l

Ti 20.8. klo 18–20 lähde maistele-
maan gluteenittomia suupaloja (2 
€/kpl) Pintxo-viikon ravintoloihin. 
Kokoontuminen Porin torilla ”Tori-
parlamentti”-patsaan kohdalla klo 
18. Omakust. 

To 22.8. klo 18 joogailta ja hyvin-
vointikeskuksen toiminnan esit-
tely: HyvinvointiCenter (Valtaka-
tu 4). Maistetaan terveysjuomaa 
ja napostellaan gluteenittomas-
ti sekä joogataan n. 1 h. Hinta 5 €/
hlö, sis. joogan, terveysjuoman ja 
pientä naposteltavaa. Sit. ilm. Hel-
levi Pitkänen p. 044 0210 147 su 
4.8. menn., maksu kerätään Hyvin-
vointiCenterissä. 

Keliakiaviikon 2.–8.9. tapahtumat 
ja yhdistysihmisiä tavattavissa ap-
teekeissa:

La 31.8. klo 11–15 Puuvillan apt.

La 7.9. klo 11–15 Itä-prisman apt.

Pe 6.9. retki Tampereen komedia-
teatteriin klo 18 esitykseen ”Vil-
pitön mieli”. Lähtö klo 16 matka-
keskus, laituri 8. Esityksen jälkeen 
gluteeniton illallinen. Hinta 50 €/
hlö, sis. bussimatkat, teatterili-
pun ja illallisen. Sit. ilm. Hellevil-
le p. 044 0210 147 ke 14.8. menn., 
maksu yhd. tilille FI05 1269 3000 
6490 36.

Ti 10.9. klo 17.30 koko perheen ta-
pahtuma keilahallilla. Tunti kei-
lailua, Pilvi Laurikan videoluen-
to ”Vaivaako vatsa”, ruokailu ja 
mahd. saunoa. Hinta 5 €/hlö, hin-
ta sis. keilakengät, keilailu, luento, 

ruokailu ja sauna. Oma pyyhe mu-
kaan. Sit. ilm. Helleville p. 044 0210 
147 su 25.8. menn. Maksu kerätään 
keilahallilla.

Ti 8.10. klo 18 viini-ilta Ailav-lou-
nasruokalassa (Juhana Herttuan-
katu 17). Tilaisuuden alussa käy-
dään läpi ajankohtaiset kuulumi-
set ja nautitaan kahvin kanssa sa-
laatti + suolainen ja makea hinta 
7 €/hlö. Viinit + juustot hinta 5 €/
hlö. Sit. ilm. Helleville p. 044 0210 
147 su 29.9. menn. Maksu kerä-
tään tilaisuudessa.

La 26.10. Osaava nainen, terve 
olo ja outlet -messut Turun mes-
sukeskuksessa. Lähtö klo 7.30 mat-
kakeskus, laituri 8. Klo 8 aamiai-
nen Hannan Gluteenittomat-kah-
vilassa Eurajoella, mahd. ostaa 
gluteenittomia tuotteita. Matkan 
hinta 5 €/hlö, sis. matkat ja aa-
miaisen. Lippu messuille 10 €/hlö. 
Lähtö takaisin Poriin Turusta klo 
16. Sit. ilm. Helleville p. 044 0210 
147 su 29.9. menn. Maksu kerä-
tään bussissa.

Pe 8.11. klo 17.30–19 luento är-
tyneen suolen oireyhtymästä Ot-
solan kansalaisopistolla luokassa 
4–5 yläkerrassa (Juhana Herttuan-
katu 16). Puhujana sisätautien el 
Juha Liikala. Kaikille avoin ja mak-
suton tilaisuus.

Rauman seudun 
keliakiayhdistys ry
www.rauma.keliakiayhdistys.fi  
raumankeliakiayhdistys@ 
gmail.com 
p. 040 522 7751  
Pj. Marjo Nieminen 
Siht. Sisko Ojala
Fb: Rauman seudun kelia kia
yhdistys

l    l    l

To 15.8. klo 17 perinteinen gril-
li-ilta invalidien mökillä (Huvila-
polku 19).

Tarjolla makkaraa, salaattia, lettu-
ja. Mahd. saunomiseen. Jäs. ilmai-
nen, ei jäs. 5 €. Ilm. 8.8 menn. Sis-
ko Ojala p. 040 773 1086 tai sisko.
ojala@gmail.com.

To 5.9. klo 10–17 keliakiaviikon 
tapahtuma Rauman Ensimmäi-
nen apt. (Karjalankatu 5, Citymar-
ketin yhteydessä).

La 26.10. Matka Osaava nainen, 
Terve olo ja Outlett -messuille 
Turkuun yhdessä Porin yhdistyk-
sen kanssa. Lähtö Raumalta lin-
ja-autoasemalta klo 9.15 ja paluu 
takaisin Turusta lähtö klo 16, mu-
kaan pääsee myös Laitilasta. Li-
pun hinta messuille 10 €, yhd. 
maksaa matkan. Ilm. Marjo Nie-
minen p. 0500 190 600 ilm. 20.10. 
menn.

To 7.11. klo 18 sääntömääräinen 
syyskokous Cafe Sali (Kunin-
kaankatu 22).

Ke 20.11. klo 17–19.45 tapahtuma 
lapsille Iirolandiassa Rauman pal-
loiluhallilla vanhemman seurassa. 
Yhdistys maksaa sisäänpääsyn ja 
tarjoilun. Ilm. 13.11. menn. Sisko 
Ojala p. 040 773 1086 tai sisko.oja-
la@gmail.com

La 14.12. joulujuhla Kivikylässä. 
Tarkempi tiedote jäsenkirjeessä.

Salon seudun  
keliakiayhdistys ry 
www.salo.keliakiayhdistys.fi.   
salo.keliakiayhdistys@gmail.com
p. 050 546 4466  
Pj. Kati Kiljunen
Siht. Eeva Kujanpää
eeva.i.kujanpaa@ 
gmail.com
Fb: Salon seudun keliakiayhdistys 

l    l    l

Pe 30.8. klo 18 viini-ilta Herkku- 
ja Lahja Murenassa (Virtasenkau-
pan tiloissa, Hämeentie 37) vii-
nit + juustot 5 €/hlö. Voit maistel-
la juustojen ja viinien makuyhdis-

telmiä myös alkoholittomasti. Sit. 
ilm. Sirkka Vesander su 18.8. menn. 
p. 050 546 4466. Maksu kerätään ti-
laisuudessa.

Pe 6.9. retki Tampereen Komedia-
teatteriin klo 18 esitykseen ”Vilpi-
tön mieli”. Lähtö klo 15.30 Salon to-
rilta. Esityksen jälkeen gluteeniton 
illallinen. Matkan hinta 55 €/hlö, 
sis. matkat, teatterilipun ja illalli-
sen. Sit. ilm. Sirkalle ke 14.8. menn. 
p. 050 546 4466. Maksu yhd. tilille 
FI34 5410 0220 0724 28.

Keliakiaviikon 2. –8.9. tapahtumat 
apteekeissa: 

La 7.9. klo 10–15 yhdistysväki pai-
kalla Yliopiston Apt. Kalkki-, D- 
ja monivitamiinitablettien esitte-
lyä, keliakia-pikatestipakkaus hin-
taan 16 €.

Ti 8.10. klo 18 luento päiväkoti-
lasten ja koululaisten erityisruo-
kailusta (SYTY:n tilat, Helsingintie 
6): Miten Salossa huomioidaan eri-
tyisruokavaliot kouluissa ja päivä-
kodeissa?

Turun seudun  
keliakiayhdistys ry
www.turku.keliakiayhdistys.fi
Lounatuulet Yhteisötalo Läntinen 
Pitkäkatu 33, 20100 Turku 
p. 045 1305 888 
turunkeliakiayhdistys@gmail.com  
Vpj. Maarit Salonen
Fb: Turun seudun keliakiayhdistys ry
Ig: @turunkeliakiayhdistys
Ilmoittautumiset:  
keliakiaturku.nettilomake.fi tai  
p. 045 1305 888

l    l    l

Ti 3.9. klo 12–16 keliakia ja uu-
sien hoitojen mahdollisuudet, lu-
ento yhdessä VSSHP kanssa, Lahes-
maa-Sali, TYKS/T-sairaala.

To 5.9. klo 13–17, keliakiaviikon ta-
pahtuma, Skanssin apt., Skanssi 
kauppakeskus 1. krs.

LounaisSuomi
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La 14.9. leivontaa aikuisille, ome-
napiirakkaa ja sämpylöitä, Martta-
keittiö (Yliopistonkatu 33). Ilm. ja 
lisätied. tirronen.piia@gmail.com, 
otsikkoon tieto ilmoittautumisesta.

Mahdollisesti myös irtokarkkita-
pahtuma, seuraa ilmoittelua so-
messa ja verkkosivuilla.

Lasten ja perheiden toiminta:

La 14.9. klo 10–13 leivontaa per-
heille, omenapiirakkaa ja säm-
pylöitä, Marttakeittiö, (Yliopiston-
katu 33). Ilm. ja lisätiedot tirronen.
piia@gmail.com, otsikkoon tieto il-
moittautumisesta.

Lokakuussa vierailu Gluteeniton 
Leipomo ILONAAN, seuraa ilm. so-
messa ja verkkosivuilla.

Nuorten toiminta:

La 7.9. nuorten brunssi NFD:ssä 
(Linnankatu 85). Seuraa ilm. nuor-
ten Facebookissa.

Hämeen  
keliakiayhdistys ry
www.hame.keliakiayhdistys.fi
hameen.keliakiayhdistys2@gmail.com
Pj. Marjo Kylänpää
Siht. Soile Kela
p. 040 1468495
Fb: Hämeen  
keliakiayhdistys 

l    l    l

Ti 13.8. klo 17 gluteeniton ilta Villa 
Marenki Hämeenlinna.

Keliakiaviikon 2.–8.9. tapahtumat:

Ma 2.9. klo 12–17 Forssan I Van-
ha Apt.

To 5.9. klo 15–18 Tiiriön apt., Hä-
meenlinna

Pe 6.9. klo 15–18 Aurinkoapt., Rii-
himäki 
Keliakiaviikolla irtokarkkitapahtu-
ma Forssassa, tarkemmin lähem-
pänä.

Ke 4.9. klo 18 gluteeniton ilta - Ys-
tävän Kammari käynti Säästöpan-
kinkadun puolelta, Forssa.

Ti 17.9. klo 17 gluteeniton iltavie-
railu Ratamo kirjastosta ja kirjaesit-
tely (SLEYn tilat, 4. krs, Hämeenka-
tu 14).

Ke 2.10. klo 18 gluteeniton ilta - Ys-
tävän Kammari, Forssa.

Härmän seudun 
keliakiayhdistys ry
www.harma.keliakiayhdistys.fi
Pj. Päivi Kleimola
Siht. Terttu Lahdenperä
p. 050 4342 676
t.lahdenpera@netikka.fi

l    l    l

La 17.8. ulkoilupäivä klo 12 alkaen 
Kortesjärven Kitkan ulkoilualueel-
la, (Kitkantie 60). Liikuntaa alueen 
monipuolisilla reiteillä. Yhdistys 
tarjoaa lopuksi kahvia/mehua, ma-
keaa ja suolaista purtavaa. Maasto 
ja reitit kaikenikäisille sopivia.

La 31.8. retki n. klo 9 Kauhajoen 
ruokamessuille ja Närpiöön elämys-
ravintolaan (kasvihuoneravintola 
Lind’s Kök), jossa lounas. Tutustum-
me myös Kirkkotalleihin. Hinta tar-
kentuu myöh. Ilm. 17.8. menn. Pir-
kolle, p. 040 7060527. Bussin reit-

ti: Kva-Lapua- Seinäjoki- Närpiö/
Kauhajoki. Yli 20 km:n päästä bus-
sille tuleville kimppakyydin kus-
keille maksetaan 0,25 snt kilomet-
rikorvaus.

Ti 3.9. klo 18 pizzailta Härmän 
Kuntokeskus, Riihiravintola.

2.–8.9. keliakiaviikko. Järjestämme 
eri puolella aluetta apteekkitapah-
tumia. Seuraa ilmoittelua asiasta 
Lakeuden Aviisissa, Torstai-lehdes-
sä, verkkosivuilla ja liiton tapahtu-
makalenterissa.

Ti 1.10. pizzailta, paikka avoin.

Pirkanmaan  
keliakiayhdistys ry
www.pirkanmaa.keliakiayhdistys.fi
pirkanmaan@keliakiayhdistys.fi
Mustanlahdenkatu 10
33210 Tampere, p. 040 1366 605
Pj Elise Välisaari 
Siht. Jaana Ahonen
p. 050 3612556 (iltaisin)
Fb: Pirkanmaan keliakia  yhdistys ry

l    l    l

HUOM! Yhdistyksen puhelinnume-
ro on muuttunut, uusi numero on 
p. 040 1366 605.

Ti 20.8. klo 11–14 tiistaitapaami-
nen toimistolla.

To 22.8. klo 18–20 el, prof. Markku 
Mäen luento Tampereen ammatti-
korkeakoulun auditoriossa (Kunto-
katu 3, 33520 Tampere). Klo 18 glu-
teeniton kahvitarjoilu. Klo 18.30 
Mäki kertoo ajankohtaista asiaa ke-
liakiasta ja keliakian lääkehoidosta 
maailmalla.

La 24.8. lasten ja nuorten toimi-
kunnan järjestämä retki Ähtärin 
eläinpuistoon sekä Tuurin Kylä-
kauppaan. Klo 8 lähtö Tampereen 
Vanhalta kirkolta. Kyytiin pääsee 
myös Ylöjärveltä kylmäasema Nes-
te Truck Elovainiolta ja Kurun kir-
kon pysäkiltä Poikeluksentieltä (py-
säkin tunnus 6576). Ähtärin eläin-
puistossa opastetut kierrokset pan-
datalossa, vapaata kiertelyä sekä 
omakust. lounas. Klo 14 lähtö Tuu-
rin kyläkaupalle. Klo 17 lähtö Tam-
pereelle. Hinta aik. 20 € (sis. mat-
kat, eläinpuiston ja pandatalon li-
put), lapset alle 16-v. veloituksetta. 
Sit. ilm. verkkolomakkeella ja mak-
su yhd. til. FI80 5087 0410 0019 81, 

15.8.2019 menn. Huom! Maksun 
viestikenttään retkelle osallistuvien 
aikuisten nimet.

Keliakiaviikko 2.–8.9. Apteekista 
riippuen tarjouksia ja/tai ohjelmaa.

Ma 2.9. klo 10–12 Kangasalan Apt. 
(Keskusaukio 2, 36200 Kangasala).

Ma 2.9. klo 10–12 Bonus Apt. 
(Kauppakeskus Duo Hervanta, Pie-
tilänkatu 2, Tampere).

Ma 2.9. klo 13–16 Tampereen IX 
Länsi apt. (Harjuntausta 7, Tampe-
re, Citymarketilla). 

Ma 2.9. klo 17–19 Turtolan apt. 
(Turtolan Citymarketilla, Martinpo-
jankatu 4A, Tampere).

Ma 2.9. klo 18 yleisötilaisuus yh-
dessä Virtain Marttojen kanssa, Va-
paaseurakunnan tiloissa (Virtaintie 
19, 34900 Virrat). Paikalla Virtain ap-
teekkari Vuokko Drufva, yhdistyksen 
hallituksen edustaja ja Virtain ver-
taistukihenkilöt. Kahvitarjoilu.

Ti 3.9. klo 10–12 Lempäälän Kesku-
sapt. (Puistokatu 4, Lempäälä).

Ti 3.9. klo 10–12 Tullintorin apt. 
(Kauppakeskus Tullintori, Tullikatu 
6, Tampere).

Ti 3.9. klo 11–17 avoimet ovet yh-
distyksen tstolla (Mustanlahdenka-
tu 10, Tampere). Tule tutustumaan 
yhdistyksen tstoon! Kahvi- ja tee-
tarjoilu. Tuotemyyntiä (mm. Dam-
menbergin gluteenitonta suklaata).

Ti 3.9. klo 14–18 gluteenittomat 
kahvit yhdistyksen piikkiin jäsen-
korttia näyttämällä Antiikkikahvi-
la ja teehuone Siirissä (Uotintie 5, 
37500 Lempäälä). 

Ke 4.9. klo 10–12 Koskikeskuksen 
apt. (Kauppakeskus Koskikeskus, 
Hatanpään valtatie 1, Tampere).

To 5.9. klo 10–12 Oriveden apt. 
(Keskustie 36, Orivesi).

To 5.9. klo 14–17 Haka-apt. (Prisma 
Kaleva, Sammonkatu 75, Tampere).

To 5.9. klo 15–17 Suoraman apt. 
(Kangasalan Prismalla, Mäkirin-
teentie 10, Kangasala). 

Pe 6.9. klo 10–12 Sahalahden apt. 
(Isoniementie1, Sahalahti).

Pe 6.9. klo 13–15 yhdistyksen esit-
telyä Linnainmaan Citymarketin pi-
hassa seurakunnan katoksen alla.

Pe 6.9. klo 14–16.30 Tammerkos-
ken apt. (Kauppakeskus Ratina, 
Vuolteenkatu 1, Tampere).

Pe 6.9. klo 18 Komediateatterin 
esitys ”Vilpitön mieli”. Hinta 55 €/
hlö (sis. lipun ja illallisen esityksen 
jälkeen). Voit ottaa mukaan ei-glu-
teenittoman tuttavasi tai sukulai-
sen. Sit. ilm. ja maksu 12.8. menn. 
yhd. til. FI80 5087 0410 0019 81; kir-
joita maksun viestikenttään ”Teat-
teri 6.9./osallistujien nimet”, jot-
ka maksat. 

La 7.9. klo 9–13 yhdistyksen info-
teltta Tammelantorilla (Tampere). 

Muita keliakiaviikon etuja: Pellas 
cafe tarjoaa jäsenkortilla -10% (ei 
koske alkoholia).

Keliakiaviikon jatkoina syyskuus-
sa oluen maisteluilta 18–28-vuoti-
alle. Tiedot tarkentuvat lähempä-
nä tapahtumaa, seuraa yhdistyksen 
verkkosivuja, Instagramia ja Face-
bookia.

Ti 17.9. klo 11–14 tiistaitapaami-
nen tstolla.

To 19.9. klo 18 aikuisten gluteeni-
ton leivontakurssi: maidotonta glu-
teenitonta. Tampereen AMK, Ca-
tering studio. Opetuskeittiöön on 
oma sisäänkäynti samalla seinus-
talla kuin Kuntokadun pääovi (Kun-
tokatu 3, Tampere). Tule leipomaan 
yhdessä TAMK:n restonomiopisk. 
kanssa. Leivotaan makeita leivon-
naisia, valikoima selviää yhd. verk-
kosivuilta lähempänä tapahtumaa. 
Mukaan mahtuu 10 hlö. Sit. ilm. ja 
maksu yhd. til. FI80 5087 0410 0019 
81, 20 €/hlö, 12.9. menn. 

Ti 24.9. klo 18 gluteeniton ilta yh-
distyksen tstolla (Mustanlahdenka-
tu 10, Tampere). Kouluttaja, liikun-
nan- ja hyvinvointialan yrittäjä Tii-
na Hakio Hapettimelta luennoi ai-
heesta ”Arki aktiiviseksi – Pienet 
teot, suuret hyödyt”.

To 26.9. klo 18–20.30 gluteeniton 
Raxin pizzabuffet (Hämeenkatu 5, 
Tampere). Listahinnat. Sit. ilm. ke 
18.9. menn.

La 28.9. syysretki Loimaalle. Lähtö-
aika tarkentuu myöh. Kyytiin pää-
see ennen Tamperetta Parkanosta, 
Ikaalisista, Hämeenkyröstä ja Ylö-
järveltä. Kts. tarkemmat tiedot jä-
senlehdestä 2/2019. Lähtö klo 8.30 

Tapahtumia lähelläsi

LänsiSuomi
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Aino Lehtoselle kultainen 
ansiomerkki
SASTAMALAN seudun keliakiayhdistyk
sen puheenjohtaja Aino Lehtonen on 
saanut Keliakialiiton kultaisen ansio
merkin. Merkki luovutettiin yhdistyksen 
vuosikokouksessa maaliskuussa.

Kunniajäsenyys Mailis Koskelolle
KAINUUN keliakiayhdistys myönsi histo
riansa ensimmäisen kunniajäsenyyden 
pitkäaikaiselle aktiiviselle jäsenelleen 
Mailis Koskelolle. Hänet kukitettiin 
yhdistyksen kevätkauden päättäjäisissä 
toukokuussa.

Tampere, Vanha kirkko, n. klo 10 
Wanha kanala, Loimaa. Tilan esitte-
ly ja yrityksen tarina, tilapuodin os-
toksia. lounas, gluteenittoman lei-
vontasarjan esittely ja maistatus: 
Kahvit n. klo 14.30 Suomen maata-
lousmuseo Sarka. Opastettu kierros 
näyttelyyn: ”Ennen koneita”. Paluu 
Tampereelle n. klo 18. Hinta yhd. 
jäs. 20 €, ei-jäs. 35 €. Hinta sis. mat-
kat, lounaan, kahvit, sis.pääsyn mu-
seoon sekä opastetun kierroksen. 
Ilm. ja maksu yhd. til. 15.9. menn. 

Ti 1.10. klo 11–14 tiistaitapaami-
nen tstolla.

Ti 1.10. klo 17 aikuisten gluteeni-
ton leivontakurssi. Tampereen AMK, 
Catering studio. Opetuskeittiöön on 
oma sisäänkäynti samalla seinustal-
la kuin Kuntokadun pääovi (Kunto-
katu 3, Tampere). Leivotaan yhdes-
sä TAMK:n restonomiopisk. kanssa. 
Leivotaan makeita leivonnaisia, va-
likoima selviää yhd. verkkosivuilta 
läh. tapaht. Mukaan mahtuu 10 hlö. 
Sit. ilm. ja maksu yhd. til. FI80 5087 
0410 0019 81, 20 €/hlö, 24.9. menn. 

Su 6.10. klo 10–16 luontoretki Sas-
tamalaan Ritajärven luonnonsuo-
jelualueelle. Eri mittaisia reittejä ja 
tasokkaat levähdyspaikat. Ilm. ta-
pahtuu maksamalla 5 €/hlö yhd. til. 
FI80 5087 0410 0019 81 (Kirjoita vies-
ti-kenttään Ritajärvi ja osallistuji-
en nimet) JA täyttämällä ilm.loma-
ke netissä 24.9. menn. Omat eväät, 
yhdistys tarjoaa makkarat ja sina-
pit/ketsupit. Luento Gluteenittoman 
retkiruokailun nikseistä. Klo 10 läh-
tö Vanhalta kirkolta (Puutarhaka-
tu 4, Tampere) N. klo 10.50 Sastama-
lan linja-autoasema (Puistokatu 11, 
Vammala), n. klo 11.30 perillä Rita-
järvellä. Klo 14.30 lähtö takaisin, n. 
klo 16.00 Perillä Vanhalla kirkolla 
Tampereella.

Lokakuu/vko 41 Halloween-kokkaus-
kerta Juhannuskylän koululla (Rau-
tatienkatu 3–5, Tampere). Ota mu-
kaan essu ja rasia/pakastepussi ko-
tiinviemisiä varten. Tarkemmat tie-
dot verkkosivuilta ja Facebookista 
lähempänä tapahtumaa.

Ke 9.10. klo 18–19 luento ”Osteo-
poroosi ja nivelrikko; eroja ja yh-
täläisyyksiä” Sampolan auditorios-
sa (Sammonkatu 2, Tampere). Luen-
noitsijana LkT Tiina Huusko. Järjes-
täjät: Pirkanmaan luustoyhdistys 
ry, Pirkanmaan keliakiayhdistys ry 
ja Tampereen seudun työväenopis-
to. Yhdistyksen esittelyä auditorion 
edessä klo 17.30–18.

To 10.10. klo 17.30 tutustumisret-
ki Branderille Pirkkalaan (Haikan-
vuori 5A, Pirkkala). Tj Eerikki Louna-
maa esittelee yritystä. Tuotemyyn-
tiä. Brander tarjoaa kahvit. Paikal-
le ei pääse julkisilla kulkuvälineillä, 
ilmoita JOS tarvitset kyydin: soi-
ta/tekstaa yhdistyksen nro tai täy-
tä lomake yhdistyksen verkkosivu-
jen ilmoittautumissivulla. Lähtö yh-
distyksen tstolta klo 17. Ilm. 3.10. 
menn.

l    l    l

La 24.8. Lauhan Lähiruokafesti-
vaaleissa Maijapirtissä (Lauhantie 
522, Huittinen) paistamme glutee-
nittomia lettuja hillon kera 2 €:n 
hintaan.

Keliakiaviikolla jalkaudumme pai-
kallisiin apteekkeihin erityises-
ti ke 4.9. 

To 5.9. klo 18 Gluteeniton elämä 
-ilta Kauppalantalolla Sastamalas-
sa (Puistokatu 10). Arkeen voimaa 
toimintamalleista kertomassa sai-
raanhoitaja Päivi Karvinen. Kah-
via/teetä, tuotemyyntiä Jenni Suo-
miselta klo 17.15–18, arpajaiset.

La 14.9. ”Kotiseutu tutuksi” – tu-
tustumme Mouhijärven kaupun-
ginosaan oppaan kanssa. Uuden 
Herkkujuustolan lisäksi vierailem-
me useassa mielenkiitoisessa pai-
kassa ja syömme keittolounaan. 
Lähtö klo 10 Huittisista ja Vamma-
lan linja-autoasemalta klo 10.30. 
Ilm. Ainolle p. 040 417 4989 pe 6.9. 
menn. Yhdistys maksaa kuljetuk-
sen, osallistuja ruuan, n. 11–12 €.

Su 6.10. Pirkanmaan keliakiayh-
distys on kutsunut meidät Ritajär-
ven luonnonsuojelualueelle ret-
kelle. Bussi noutaa ilm. Vamma-
lan linja-autoasemalta. Tarkem-
mat aikataulut ja ilm. Ainolle p. 
0404174989.

Seinäjoen seudun 
keliakiayhdistys ry
www.seinajoki.keliakiayhdistys.fi
keliakia.sjk@gmail.com
Pj. Sari Hautamäki
p. 050 557 9525
Siht. Sirpa Välkkilä
Fb: Seinäjoen seudun  keliakia
yhdistys

l    l    l

Pe 30.8.–su 1.9. Kauhajoen ruo-
kamessut Hämes-Havusen karta-
no (Koskenkyläntie 312, Kauhajo-
ki). Yhdistyksemme osasto teltta-
paikka nro 51. 

Päijät-Hämeen 
keliakiayhdistys ry
www.paijat-hame.keliakiayhdistys.fi 
Hämeenk. 26 A 3. krs, Lahti 
paijathameen.keliakiayhdistys@
gmail.com 
p. 044 737 2092 
Pj. Maritta Palmroth 
Siht. Pia Rihu 
Fb phkeliakiayhdistys
Ig: @paijathameen.keliakiayhdistys

l    l    l

La 14.9. bussiretki Hyrsylän Mut-
kaan Lohjalle. Lähtö klo 9.10 Hei-
nolan turistipysäkki, Vierumäen 
ramppi n. klo 9.25, klo 10 Lahti Ma-
rolan turistipysäkki, Orimattila Tuu-
liharja n. klo 10.20. Saavumme klo 
12 Hyrsylän Mutkaan, johon tutus-
tutaan kahden tunnin ajan naut-
tien kanelipullakahvista. Tämän jäl-
keen tutustumme Kasvihuoneil-
miöön, missä myös ruokailu klo 15. 
Hinta sis. kuljetuksen, sisäänpää-
syn Hyrsylän Mutkaan & ruuan 37 
€ jäsen, 75 € ei-jäsen. Sit. ilm. 31.8. 
menn. paijathameen.keliakiayh-
distys@gmail.com tai soita Kirsille 
p. 040 350 0550. Maksu yhd. til. FI 
1656 1211 2015 1268 viite 436603.

Koulujen alkamisen aikoihin jär-
jestetään Koululaisten terveelliset 
eväät - kokkaustuokio. Tarkempi 
ajankohta ilmoitetaan verkkosivuil-
la ja sähköpostilla. 

Lokakuulle on suunnitelmissa koko 
perheen Nuuksion retki.

Muistathan ilmoittaa lapsesi perhe-
jäseneksi, jotta saat kohdennettua 
postia lastentoiminnan osalta!

Sastamalan seudun 
keliakiayhdistys ry
www.sastamala.keliakiayhdistys.fi
Pj. Aino Lehtonen
Siht. Arja Koivuranta
p. 040 504 0953
arja.koivuranta@sastamala.fi

Keliakiaviikon apteekkitapahtumat:

Ti 3.9. klo 10–14 OLKA -piste, kes-
kussairaalan pääkäytävä, 2. kerros, 
kahvila Aronian vieressä.  

Ke 4.9. klo 11–14 Seinäjoen Yk-
kösapt., Seinäjoen Epstori (Kalevan-
katu 4)

To 5.9. klo 12–14 Seinäjoen Kesku-
sapt., Joupin Citymarket (Suupoh-
jantie 45)

Pe 6.9. klo 10–12 Ilmajoen apt. (Kes-
kustie 2)

Pe 6.9. klo 11–14 Hyllykallion apt., 
Prisma (Hyllykalliontie 2)  

Pe 6.9. klo 13–15 Koskenkorvan apt. 
(Koskitie 17)

Gluteenittomat kahvilatapaamiset 
Sisustuskahvila Ruufuksessa (Val-
tionkatu 1, Matkakeskus,  
Seinäjoki)  

Ti 3.9. klo 16–18

Ti 1.10. klo 16–18

Vaasan seudun 
keliakiayhdistys ry
www.vaasa.keliakiayhdistys.fi
vaasanseudun.keliakiayhdistys@
gmail.com
Pj. Anja Kangasniemi
Siht. Merja Koivunen
p. 040 910 9993
Fb: Vaasanseudun Keliakiayhdistys

l    l    l

La 17.8. klo 11–14 koko perheen lii-
kuntatapahtuma Hietasaaressa. Eri 
yhdistykset järjestävät ilmaisen ta-
pahtuman. Ohjelmassa mm. lapsille 
poniajelua, saappaan heittoa, ulko-
pelejä ym. Soppatykki paikalla, keit-
toa voi ostaa.

La 7.9. klo 14 ruokailemaan Lin-
d`s kök Kasvihuoneravintolaan När-
piöön. Lounas 20 €/hlö noutopöy-
dästä. Linja-autokuljetus, jos lähti-
jöitä tarpeeksi. Linja-auto lähtee Ka-
sarmintorilta klo 13. Ilm. 1.9. menn. 
viesti tai soitto p. 040 7028270 An-
jalle tai s-posti anja.kangasniemi@
suomi24.fi 

Ke 4.9. ja to 5.9. Vaasan seu-
dun keliakiayhdistys pitää tapah-
tumia Vaasan Vanhassa Apteekissa 
klo 10–14.

Ti 1.10. klo 18 Silverian Auditorios-
sa Lääkäriluento Fysiatrian Erikois-
lääkäri Tommi Koivu aihe: Elämisen 
arvoista. Ilm. 24.9. menn. tarjoilun 
vuoksi kahvi/tee, suolainen piirakka 
5 €, viesti/soitto p. 040 7028270 An-
jalle tai s-posti anja.kangasniemi@
suomi24.fi

Ma 7.10. klo 17–20 koko perheen 
leivonta-ilta Pohjanmaan yhdistyk-
set Kahvila-tiloissa (Korsholman-
puistikko 44). Leivotaan pullaa, pii-
rakkaa, piparkakkuja ym. ilmoit-
tautumiset viesti tai soitto p. 040 
7028270 tai s-posti anja.kangas-
niemi@suomi24.fi
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Tapahtumia lähelläsi

Itä-Lapin  
keliakiayhdistys ry
www.ita-lapin.keliakiayhdistys.fi
Pj. Raija Soppela
raijasoppela60@gmail.com
Siht. Tuija Rantahalvari
p. 050 506 7952

l    l    l

Kainuun  
keliakiayhdistys ry
www.kainuu.keliakiayhdistys.fi  
kainuu.keliakia@gmail.com  
p. 050 597 1604  
Pj. Tarja Korvinen
Siht. Anne Lappalainen  
Fb: Kainuun keliakiayhdistys ry

l    l    l

To 15.8. klo 18 gluteeniton ilta Tu-
tun tuvalla (Tehdaskatu 1, Kajaani). 
Tapahtumasta tarkemmin paikallis-
lehdessä. Kahvitarjoilu.

To 5.9. keliakiaviikon tapahtu-
ma “Oivalla oireet, kesytä keliakia” 
klo 12–18, Kajaanin Ykkösapteekki 
(Kauppakatu 18).

To 19.9. klo 18 gluteeniton ilta, 
Monikulttuurinen toimintakeskus 
Monika, (Pohjolankatu 16, Kajaani). 
Lääkäri Pilvi Laurikan videoluen-
to “Vaivaako vatsa? Keliaakikon pit-
kittyneiden vatsaoireiden jäljillä”. 
Kahvitarjoilu.

Koillismaan 
keliakiayhdistys ry
www.koillismaan.keliakiayhdistys.fi 
koillismaan.keliakiayhdistys@gmail.com 
Pj. UllaMaija Perttunen 
ulla.perttunen@pp.inet.fi 
Siht. Raili Moilanen 
Fb: Koillismaan keliakiayhdistys ry

l    l    l

Kokkolanseudun  
keliakiayhdistys ry
www.kokkola.keliakiayhdistys.fi
kokkolankeliakiayhdi@suomi24.fi
Pj. Risto Soini
Siht. Eija Berkovits
p. 040 7010974

l    l    l

26.8. gluteeniton ilta Tervakarta-
non Juttutuvalla klo 18.30. 

Ma 2.9. klo 17–20 keliakiaviikon ta-
pahtumana gluteeniton leivonta-
kurssi Kokkolan Marttojen järjes-
tämänä (Vingenkatu 15, Kokkola). 
Mukaan mahtuu 12 osallistujaa.

kallisia lehtiä (Oululehti, Fo-
rum24), yhdistyksen verkko- ja 
Facebook-sivua.

Lokakuussa lääkärin luento. Seu-
raa paikallisia lehtiä (Oululehti, 
Forum24), yhdistyksen verkko- ja 
Facebook-sivua.

Kokoontumispaikkamme on Alek-
sinkulma (Aleksanterinkatu 9). Seu-
raa Gluteeniton elämä -lehden, Ou-
lu-lehden ja Forum24 ilmoituksia, 
verkkosivujamme www.oulu.kelia-
kiayhdistys.fi ja Facebook-sivua. 

Raahen tienoon 
keliakiayhdistys ry
www.raahe.keliakiayhdistys.fi 
p. 050 435 4551 
Pj. Ritva Oinas 
ritu.oinas@gmail.com 
Siht. Marjatta Kankaala
Fb. Raahen tienoon keliakia yhdistys

l    l    l

La 31.8. alk. klo 10 Kylien tori -ta-
pahtuma Raahen rantatorilla. Esit-
telemme yhdistyksen toimintaa, 
myymme kahvia ja mehua sekä 
gluteenittomia leivonnaisia.

Ma 2.9. klo 15–17 NeuvoRassis-
sa (Kirkkokatu 28, Raahe) Raahen 
seudun hyvinvointikuntayhtymä 
järjestää luennon keliakian oireis-
ta ja hoidosta. Kerromme yhdis-
tyksen toiminnasta ja vertaistues-
ta. Yhdistys tarjoaa kahvit ja lei-
vonnaiset.

Keliakiaviikon apteekkitapahtu-
mat:

Ti 3.9. klo 11–16 Raahen Härkä-
torin apteekki. Apteekkari tarjoaa 
pientä gluteenitonta maisteltavaa.

Pe 6.9. klo 9–15 Raahen Kauppa-
porvarin apteekki.

Molemmissa apteekeissa yhdistyk-
sen vapaaehtoiset kertovat kelia-
kian monenlaisista oireista.

Ke 4.9. klo 17.30 ruokailutapahtu-
ma Raahen Hovissa. Tarjolla glu-
teeniton buffet hintaan 13 €/hlö. 
Ravintolan edustaja esittelee päi-
vän menun ja kertoo, miten tuot-
teiden gluteenittomuus taataan. 
Ennakkoilm. p. 050 4354551. Jäse-
nille, jotka ilm. 31.8. menn. yhdis-
tys maksaa 5 € ruokailun hinnasta.

Ma 4.11. teatteripäivällistapahtu-
ma Raahen Tapahtumatalossa. Klo 
16 joulubuffetruokailu Raahen Ho-
vissa ja klo 18 teatteriesitys Fun-
damentalisti Raahesalissa. Koko 
paketin hinta 25 €/jäs. ja 44 €/ei-
jäs. Tied. ja ilm. viim. 12.10. p. 050 
4354551. Paikkoja rajoitetusti.

Fysioterapeutti Sari Mäkilän vetä-
mät, kaikille vammaisyhdistyksil-
le tarkoitetut tuolijumpat jatkuvat 
koko syys- ja talvikauden kerran 
kuukaudessa lauantaisin Kreivina-
jassa. Tarkemmat ajat yhdistyksen 
verkkosivulta ja Raahelaisen järjes-
töpalstalta.

Ma 28.10. asiantuntijalääkärin vi-
deoluento mahdollisesti Tervakar-
tanon Juttutuvalla klo 18.30. Luen-
non aihe ilmoitetaan myöh. Seuraa 
ilmoittelua! 

Ma 25.11. klo 18.30 sääntömääräi-
nen syyskokous Himangalla Kie-
varila Kissankellossa (Karvonperän-
tie 111, Himanka). Tarjoilua.

Länsi-Pohjan keliakia ry
www.lansi-pohja.keliakiayhdistys.fi
lansipohjagluteeniton@gmail.com
Pj. Paula Piitsalo
Siht. Pirkko KukkoLiedes
p. 040 844 2730
pirkko.kukkis@gmail.com
Fb: lansipohjankeliakia 

l    l    l

Syksyn toiminta alkaa keliakiavii-
kolla. 

Ke 4.9. klo 18 gluteeniton ilta Ke-
missä. 

HUOM. tapaamispaikka muuttuu! 
Uusi paikka on Monikulma Valta-
kadulla, toinen kerros. Katso tarkat 
tiedot yhdistyksen verkko- tai Face-
book-sivulta. 

Teemaviikon muut tapahtumat, 
mm. irtokarkkitempaus ja apteek-
kinäkyvyys, tarkentuvat elokuus-
sa. Kurkista tiedot verkko- tai Face-
book-sivulta!

Oulun seudun  
keliakiayhdistys ry
www.oulu.keliakiayhdistys.fi
oulu.keliakia@gmail.com 
p. 040 701 2501
Pj. Anne Kangas
Siht. Jarmo Virtanen
Fb: Oulun seudun keliakiayhdistys

l    l    l

La 17.8. klo 14 koko perheen ta-
pahtuma seikkailupuisto Huikias-
sa. Ilm. ma 12.8. menn. oulu.kelia-
kia@gmail.com tai tekstiviesti p. 
040 7012501.

La 24.8. klo 10 Turkansaaren ul-
komuseoon tutustuminen oppaan 
johdolla klo 10.30 alk. Kesto 1–1,5 
h, minkä jälkeen keittolounas kah-
viossa. Jäsenille ilmainen, muut 
maksavat ruokailun itse. Ilm. 17.8. 
menn. oulu.keliakia@gmail.com 
tai tekstiviesti p. 040 7012501. Ei 
yhteiskuljetusta.

2–8.9. keliakiaviikko: ”Oivalla oi-
reet, kesytä keliakia!”. Seuraa pai-

Rovaniemen  
keliakiayhdistys ry
www.rovaniemi.keliakiayhdistys.fi
Pj. Ritva Mäcklin 
ritva.macklin@gmail.com
p. 040 809 6744
Siht. Elina Karjalainen
elinaskarjalainen@gmail.com
Fb: Rovaniemen keliakiayhdistys ry

l    l    l

Ke 4.9. klo 18 yhteisruokailu jä-
senille Ravintola Rosso, Rovanie-
mi. Varmista paikkasi maksamalla 
omavastuu 10 € yhd. til. Fi74 56400 
220287127 viim. 26.8. Pöytävaraus 
tehdään em. perusteella.

To 5.9. klo 17 keliakiaa sairasta-
vien lasten karkkitapahtuma K-Su-
permarket, Kauppatori. Yhdistyksen 
jäsenkortilla saat 100 g irtokarkkia 
oman valintasi mukaan.

Ti 22.10. klo 17.30–19.30 gluteeni-
ton ilta. Lääkäri Pilvi Laurikan vide-
oluento (45 min) aiheesta:”Vaivaa-
ko vatsa? Keliaakikon pitkittyneiden 
vatsaoireiden jäljillä”. Piekkari-ta-
lolla (Pohjolankatu 2 A). Kahvitarjoi-
lu. Ilmoittaudu tekstiviestillä p. 040 
8096744.

Ti 26.11. klo 17 sääntömääräinen 
syyskokous Piekkari-talolla (Pohjo-
lank. 2A, Rovaniemi). Kahvitarjoilu.

Ma 2.12. klo 9 alk. myyjäiset ja ar-
pajaiset LKS aulassa.

Tulossa myös:
Syyskuussa apteekkitapahtuma Ro-
vaniemen Prismassa.

Gluteeniton leivontailta Rovaniemellä.

Joulukuussa Rovaniemen teatterilla 
koko perheen pikkujoulu.

Ilmoitamme tarkemmin Uusi Rova-
niemi -lehden seurapalstalla.

Ylivieskan seudun  
keliakiayhdistys ry
www.ylivieska.keliakiayhdistys.fi
Pj. Katja Vihelä
p. 040 9129796 
Siht. Marianne Ahonen
marne.vihela@gmail.com 
Fb: Ylivieskan seudun keliakia yhdistys

l    l    l

Ma 2.9. klo 11–17 Kalajoen apt. (Ka-
lajoentie 30, Kalajoki) yhdistyksen 
edustaja paikalla.

Pe 6.9. klo 11–17 Savarin apt. (Sa-
varinkatu 9, Ylivieska) yhdistyksen 
edustajia paikalla.

La 5.10. retki Virtasalmen viljatuot-
teelle. Linja-auto lähtee Kalajoel-
ta klo 6. Matkan varrelta voi nousta 
kyytiin. Vierailemme Moilasen lei-
pomolla menomatkalla, jossa mah-
dollisuus ruokailuun (omakust.). 
Tarkemmat tiedot reitistä ilm. yht. 
Ilm. 21.9. menn. p. Marianne p. 045 
3274624 / Katja p. 040 9129796. Mat-
ka on jäsenille ilmainen, muut 20 
€/hlö.

PohjoisSuomi



12 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITETERVEYS & HYVINVOINTI MAINOSLIITE

12 GSD NORDICIN TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU

MAINOSLIITETERVEYS & HYVINVOINTI MAINOSLIITE



Ihan uutta ihanuutta
Gluteenitonta fodmappaajille ja vegaaneille? Vuonna 1955 leipomomme perustanut 

Saimi Moilanen olisi ihmeissään Moilas Free Fromista. Mutta onhan siinä järkeä:

1. Moneen ruokavalioon. Tuttu ja luotettu Moilas Gluten-Free löytyy jatkossakin punaisessa 

paketissa, gluteenittomasta hyllystä. Mutta keliaakikkojen ja allergikkojen lisäksi muutkin kaipaa-

vat sopivaa syötävää.

2. Tiedämme, että gluteenin suhteen ei voi ottaa riskejä. Sekä Moilas Free From että Gluten-Free 

leivotaan omissa gluteenittomissa leipomoissamme Pieksämäellä. Pakkaus on niin tiivis, että 

kauppa voi laittaa sen tavalliseen pakastehyllyyn.

3. Herkullista vaihtelua ei ole koskaan liikaa. Lisää Moilas Free From -uutuuksia tulee pian, ja ne 

kaikki ovat luonnostaan vehnättömiä ja gluteenittomia. 

Suomen suurin gluteeniton leipomo
moilas.fi

Riisipiirakka
Voilla leivottu laktoositon

BBQ-Vegepiirakka
Vegaanista Härkiksestä

Cocktailriisipiirakka
Paista ja nauti arjessa ja juhlassa


