Hallituksen kokoonpano v. 2018

Yhdistys järjestää
-

Auttaa, neuvoo ja palvelee keliakiaa
sairastavia ja heidän läheisiään
elämänlaadun parantamiseksi
sairaudesta huolimatta.
Mikkelin seudun keliakiayhdistys on toiminut
vuodesta 1993. Yhdistyksemme on keliaakikkojen edunvalvoja alueellamme (Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi, Juva, Hirvensalmi, Puumala, Pertunmaa, Joroinen)
Jäseniä n. 370

Yhdistys toimii yhteistyössä
-

-

Yhdistyksen kautta saat
-

tietoa keliakiasta,

-

ravitsemuksesta,

-

gluteenittomista tuotteista, niiden saatavuudesta,

kokouksia
jäseniltoja
retkiä ja matkoja
tuote-esittelyjä ja ostostilaisuuksia
koulutustilaisuuksia

Keliakialiitto on kattojärjestömme
Itä-Suomen aluetoimisto tukee
yhdistyksen toimintaan ja antaa
asiantuntija-apua
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus
Yhdistyksellä on yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen, terveydenhuolto- ja ravitsemusasiantuntijoiden sekä ravitsemuspalvelujen
tuottajien ja elintarvikeliikkeiden
kanssa

Vertaistukea

-

valmistajista ja ostopaikoista,

Yhdistyksellä on vertaistukihenkilöitä,
joihin voit ottaa yhteyttä sairauteen
liittyvissä asioissa:
- Ilkka Liukkonen, 050 527 7620
- Saara Laukkanen, 050 338 1441 (erityisesti lapset ja nuoret)
- Minna Kosonen, o4o 5284559

-

keliakiaruokavaliosta

Kokemuskouluttaja
-

-

esitteitä, muuta materiaalia ja
julkaisuja.

Pirkko Willberg, 040 504 6746
pirkkowil1@luukku.com

Puheenjohtaja: Anni Panula-Ontto-Suuronen
040 767 9723
anni.panula-ontto-suuronen@surffi.fi
Varapuheenjohtaja: Aarno Allén
0440362533
Rahastonhoitaja: Heli Himanen
050 372 1571
heliajakainen@hotmail.com
Leena Kämppi
040 5113 434
Ilkka Liukkonen, 050 5277 620
ilkka.liukko@gmail.com
Anita Rundgren, 0408437464
akrundgren@gmail.com
Pöytäkirjan pitäjä:
Pirkko Willberg, 040 504 6746
pirkkowil1@luukku.com
Verkkoviestintä:
Minna Kosonen, varajäsen
040 5284559
minna.kosonen@gmail.com
Kari Jukarainen, varajäsen
040 730 7849

Jäseneksi voi liittyä Keliakialiiton internetsivujen kautta, soittamalla Keliakialiittoon, p.
03-2541 300 tai sähköpostitse:
jasenpalvelut@keliakialiitto.fi

Olet lämpimästi tervetullut mukaan
yhdistyksesi toimintaan, esimerkiksi
-

jäsentilaisuuksiin
luento- ja neuvontatapahtumiin
leivontailtoihin ja jauhopiireihin
keliakiaviikon tapahtumiin
retkille, matkoille, liikuntatapahtumiin
ja kesäpäiville
myyjäisiin, toritapahtumiin ja messuille

Jäsenmaksu on 25 euroa.

Yhdistyksen omat internetsivut
http://mikkeli.keliakiayhdistys.fi/

Keliakialiitto

Saat lisätietoa

Mikkelin keliakiayhdistys on yksi kolmestakymmenestä Keliakialiiton paikallisyhdistyksestä. Keliakialiitto on keliakiayhdistyksen
katto-organisaatio. Keliakiaa sairastavat kuuluvat jäseninä paikallisiin keliakiayhdistyksiin,
joissa on jo yli 21 000 jäsentä.

Lue toiminnastamme liiton internet-sivuilta
www.keliakialiitto.fi
>> Toiminta
>> Keliakiayhdistysten toiminta
>> Keliakiayhdistykset.

Keliakialiiton keskustoimisto
Muu tiedotus- ja vaikuttamistoiminta
ja jäsenoikeudet
-

-

liittymällä jäseneksi saat Keliakialehden kotiisi 5 kertaa vuodessa, jossa järjestöpalstalla näkyvät ajankohtaiset
tapahtumat
Järjestöpalstan ilmoitukset
Länsi-Savo –lehdessä
jäsenkirjeet
jäsenetuja kuten alennuksia eri liikkeistä
oikeus osallistua jäsenyhdistyksen jäsenenä Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n (ESTERY) jäsen tilaisuuksiin http://www.estery.fi/

Hammareninkatu 7
33100 Tampere
p. (03) 2541 300
info@keliakialiitto.fi
Keliakialiiton Itä-Suomen aluetoimisto tarjoaa
asiantuntijapalveluita jäsenille, yhdistyksille ja
yhteistyötahoille.

Keliakialiitto ry
Itä-Suomen aluetoimisto
Aluevastaava: Eliisa Girsén
p. 050 523 2930
Osaamis- ja palvelukeskus Majakka
PL 1188
Microkatu 1, G-osa, 4. krs
70600 Kuopio
itasuomi@keliakialiitto.fi

