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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Yleistä
Vuosi 2019 oli Keski-Suomen keliakiayhdistys ry:n 28. toimintavuosi. Yhdistys on
vapaaehtoisvoimin toimiva paikallisyhdistys toiminta-alueenaan Keski-Suomen alue ja se
kuuluu Keliakialiiton Itä -Suomen aluetoimiston piiriin. Yhdistyksessä on jä seniä 898.
Liitto tukee jä senyhdistyksiä mm. viestintä palveluin tuottamalla toimintamalleja,
materiaalia, jä senrekisteri- sekä muita palveluja yhdistysten kä yttö ö n. Liitto tarjoaa myö s
asiantuntija-, koulutus- ja luentoapua paikallisyhdistyksille. Kä ytä mme liiton tarjoamia
palveluja toiminnassamme. Liitolta on myö s mahdollisuus hakea toiminta-avustusta
tapahtumien jä rjestä miseen.

Toiminnan tavoitteet
Toiminnan tavoitteena on motivoida keliakiaan sairastuneita ja muita gluteenitonta
ruokavaliota tarvitsevia ja heidä n lä heisiä ä n sairauden hyvä ä n ruokavaliohoitoon
tarjoamalla tietoa, tukea ja virkistystä sekä levittä ä yleistä keliakiatietoutta kaikille
kiinnostuneille erilaisissa tapahtumissa. Lapsiperheille pyritä än jä rjestä mä ä n oma
tapahtuma vuoden 2019 aikana. Jä seniksi pyritä än saamaan juuri keliakiaan sairastuneita
ja muita gluteenittoman ruokavaliota tarvitsevia sekä myö s heitä , jotka ovat jostain syystä
jä äneet jä rjestö n toiminnan ulkopuolelle.

Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ilmoitetaan Gluteeniton elä mä -lehdessä ja
yhdistyksen omilla internet ja Facebook -sivuilla sekä sä hkö postilla. Toiminnasta
ilmoitetaan jä senille myö s paikallislehdissä ja vuoden ensimmä isen Gluteeniton elä mä
-lehden vä lissä toimitettavalla yhdistysesitteellä . Yhdistyksen internet -sivuston osoite on
https://keski-suomi.keliakiayhdistys..i/
Uusille jä senille lä hetetä ä n ”Tervetuloa yhdistykseen” -kirje liiton tutustumispaketin kera.
Paikallislehtiin pyritä ä n saamaan artikkeleita yhdistyksen toiminnasta. Keliakialiiton
tuottamaa materiaalia jaetaan toiminta-alueellamme jä rjestetyissä tapahtumissa. Yhdistys
pyrkii myö s vaikuttamaan ravintola- ja matkailualalle opiskelevien koulutukseen
gluteenitonta ruokavaliota noudattavien kohtaamisessa pä ivittä isissä palvelutilanteissa
kerä ä mä llä yhdistyksen jä seniltä tietoa kä ytä nnö n kokemuksista ja jakamalla sitä oppilaille
oppilaitoksen kanssa sovitulla tavalla.
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Järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat 2019, alustava suunnitelma
Yhdistys jä rjestä ä useita tapahtumia jä senilleen seuraavasti:
- tammi-helmikuu: kulttuuritapahtuma (teatteri tai konsertti)
- maaliskuu: kevä tkokous ja luento kokouksen yhteydessä
- huhtikuu: karkkitempaus kauppapä ivä tapahtuman muodossa ja
Lautasella -messut yhdessä Pohjois-Savon kanssa (yhdistys hankkii
messuliput)
- toukokuu: Pä rnun kylpylä matka (omakustannusmatka)
- kesä kuu: koko perheen liikunnallinen tapahtuma (yhteistyö tä yhdistysten kanssa
selvitetä ä n)
ja kanavaristeily Pä ijä nne-Keitele -kanavalla
- elokuu: matka Virtasalmen Viljatuote Oy:n tiloihin ja tutustuminen tuotteisiin;
(gluteenittomat jauhot) Virtasalmella ja kä ynti Moilasella Pieksä mä ellä
(yhteistyö tä Pieksä mä en yhdistyksen kanssa selvitetä ä n)
- syyskuu: keliakiaviikolla jä rjestetä ä n luento ja tapaaminen uusille jä senille sekä
retki Pyhä -Luosto -kansallispuistoon (yhteistyö tä muiden yhdistysten
kanssa selvitetä ä n)
- lokakuu: kulttuuritapahtuma ja ä ijä ilta
- marraskuu: syyskokous, kaakkoinen Keski-Suomi

Muu toiminta
Osallistutaan Keski-Suomen keskussairaalan Valo-viikolle. Lisä ksi pyritä ä n jä rjestä mä ä n
mahdollisuuksien mukaan leivontatapahtumia.
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