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Maaliskuu 2018

Hienoa vuoden 2018 alkupuolta kaikille jäsenille!

Maaliskuu  kurkkailee  aurinkoisesti  jo  aamutuimaan  ja  iltapäivän  valoisa  aika  on
pidentynyt  huikein harppauksin.  Kohti kesää mennään! Aurinkoinen sää houkuttelee
ulkoilemaan  ja  mikäs  sen  hienompaa  kuin  viettää  aikaa  raikkaassa  ulkoilmassa.
Muistakaa puheutua sään vaatimiin vaatekertoihin ja ottakaa gluteeniton pulla ja pullo
kuumaa juomaa mukaan niin retki on valmis alkamaan!

Alla olevasta kevään ohjelmasta löydätte tietoa tapahtumista.  
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.
Lisätietoja kaikista tapahtumista saat vuosikokouksessa ja kotisivuilta myöhemmin keväällä.

Maanantaina 16.4. klo 18 sääntömääräinen vuosikokous, Mielipaikka Villa Kaunismäki 
Kaunismäenkatu 4, Karhula. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja rupatellaan.
Tervetuloa ideoimaan yhdistyksen tulevia tapahtumia ja esittämään toiveita kahvin ja 
gluteenittoman tarjoilun kera!

Lauantaina 28.4. bussikuljetus Lautasella messuille Helsingin Messukeskukseen.
Osallistumismaksu 5€/lähtijä + jokainen maksaa lippunsa itse. Ota kaveri mukaan
messuille, ulkopuolisilta veloitamme 10,- (+ lippu).
Ennakkoon Messukeskuksen verkkokaupasta (https://shop.messukeskus.com, alekoodi
KELIA1=kertalippu ja KELIA2=kokoaikalippu) hankittuna jäseniltä 10€ ja ovelta
jäsenkortilla 11€ (ilman 15€). Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Sitovat ilmoittautumiset 16.4. mennessä vuosikokouksessa tai yhdistyksen 
numeroon 044 213 7784 (maksu bussissa ja peruutuksen yhteydessä yhdistyksen tilille).

Lauantaina 26.5. teemme bussiretken ja tutustumaan Vuohelan Herkkuun Hartolaan. 
Osallistumismaksu 5€/lähtijä veloitetaan bussissa. Maksu sisältää matkat, esittelyn ja ruokailun. 
Mahdollisuus tehdä gluteenittomia ostoksia. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Sitovat ilmoittautumiset 14.5. mennessä yhdistyksen numeroon 044 213 7784 (maksu bussissa ja 
peruutuksen yhteydessä yhdistyksen tilille). Retki on tarkoitettu etusijassa jäsenille, mutta jos 
bussissa on tilaa, myös eulkopuoliset ovat tervetulleita, osallistumismaksu 20,-/henkilö.

Flow-jooga keskiviikkoisin klo 19.30-20.30 Jäppilän koululla, Alakyläntie 67. 
Vetäjänä toimii Minna Bergholm, hinta 8,-/hlö, josta yhdistys maksaa 2,-, eli maksettavaa jää 
6,-/kerta (käteismaksu ja mielellään tasaraha). 
Jäsenkortti ja oma alusta mukaan sekä joustavat vaatteet päälle.

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