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Aivan mahtavaa Suomen juhlavuoden kesää hyvät jäsenet!

Viileän kevään jälkeen toivomme varmaan kaikki aurinkoista kesäsäätä sekä lämpeneviä uimavesiä. Ulkona
kannattaa ja voi silti viettää aikaa kunhan varustautuu vaihtelevien säiden mukaan. Suomen kesä on aina
erityisen kaunis katsella ja kuunnella. Nauttikaa kesästä, vielä on kesää jäljellä!

Alla olevasta ohjelmasta jokainen löytää ihan varmasti itselle sopivaa.  
Tiedot löytyvät myös kotisivuilta www.etela-kymi.keliakiayhdistys.fi ja Facebookista.
Tapahtumiin voit ilmoittautua myös sähköpostilla: etelakymi.keliakiayhd@gmail.com 
Jäsenkirje on jaettu sähköisenä niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

Lauantaina 26.8. teemme perheretken Repovedelle Suomen luontopäivän kunniaksi. 
Vuorelan bussin  reitti: klo  7.00  Virojoen,  klo  7.30 Haminan,  klo  8.00 Kotkan ja  klo  8.15  
Karhulan linja-autoasemilta.  Voit  osallistua  joko Ketunlenkin patikointiin  tai  melontaan  
(max 16 osallistujaa) tai muuten vaan. Huom! Reitin voi kiertää myös lastenrattailla. 
Retken aikana nautimme lohisoppaa ja retkikahvit. Ulkoiluvarustus luonnollisesti ja iloinen 
mieli mukaan! Retken kesto noin 5-6 tuntia + matkat.
Osallistumismaksu  vain  5,-/henkilö,  kerätään  bussissa!  Sitovat  ilmoittautumiset  12.8.  
mennessä yhdistyksen numeroon 044 213 7784. Ilmoita samalla patikointi vai melonta.
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KELIAKIAVIIKKO:

Sunnuntaina 3.9. klo 13 aloitamme keliakiaviikon lounaalla Haminan Restaurant mon ami'ssa, 
Fredrikinkatu 7. Vaihtoehtoina joko broileripasta (13,-), savulohipasta (17,-) tai hampurilainen. Yhdistys 
maksaa 10,-/jäsen, loput itse. Ei-jäsenet maksavat täyden hinnan. 
Perheenjäsenet tervetulleita! Tervetuloa viettämään mukava lounashetki! 
Sitovat ilmoittautumiset 21.8. mennessä yhdistyksen numeroon 044 213 7784.
Ilmoita samalla valitsemasi ruoka.

Lauantaina 9.9. Elimäen Lähiruokamessut Mustilassa. Ohjelmassa mm tuote-
esittelyjä, erityisruokavalioiden seminaari klo 11-13 (mm pj Eijan puheenvuoro) ja
ProAgrian tarjoamana gluteeniton kahvitus. 
Sisäänpääsymaksu 5,-/hlö. Tarkempaa tietoa esitteestä ja www.lahiruoka.fi 
Mennään kimppakyydein, ilmoittautumiset 3.9. mennessä yhdistyksen numeroon 044 213 7784
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Torstaina 5.10. Markku Mäen luennolle Helsinkiin bussikuljetuksella. Todellinen asiantuntijaluento 
tarjolla! Aiheena on "Keliakia tänään - uudet hoidot ja tutkimukset". 
Lähtö klo 13.55 Virojoelta, reitti Haminan, Karhulan ja Kotkan linja-autoasemien, Sutelan ja Siltakylän kautta. 
Tilaisuus alkaa klo 17 kahvituksella. Matka ja tilaisuus on maksuton!
HUOM! Sitovat ilmoittautumiset jo 6.9. mennessä yhdistyksen numeroon 044 213 7784.

Torstaina 30.11. vietämme pikkujoulua 25-vuotiasta yhdistystämme juhlien. Merkkaa kalenteriin ja 
seuraa ilmoituksia. 

Gospel lattaritunnit jatkuvat syksyllä Hovinpuiston päiväkodilla. Tarkkaile ilmoituksia.

Mikäli yhteystietosi muuttuvat, ota yhteyttä suoraan Keliakialiittoon.  Muistathan tarkkailla Keliakia- ja
Ankkuri-lehden järjestöpalstalta sekä kotisivuilta ja facebook-sivuilta tiedotteita.

Mikäli yllä olevista tapahtumista on kysyttävää, ota yhteyttä  
- puheenjohtaja Eija Aaltonen puhelin 040 756 9962 
- sihteeri Minna Rasimus puhelin 0400 944 601 (iltaisin)

TERVETULOA GLUTEENITTOMAAN TOIMINTAAN JA VIIHTYMÄÄN YHDESSÄ.
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