Eduskuntavaalit tulossa, mitä yhdistyksemme voi tehdä?
Eduskuntavaalit ovat pian kiivaimmillaan, äänestyspäivä on sunnuntaina 14.4. Tämä on se hetki, kun
meidän kaikkien on tehtävä parhaamme sen eteen, että keliakiakorvaus saadaan takaisin. Mitä suurempi
joukko asiaa vie eteenpäin, sitä paremmin viestimme kuuluu.
Keliakialiitolla on selkeä vaalitavoite; Keliakiakorvaus maksuun! Olettehan mukana viemässä tätä viestiä
eteenpäin?
•
•

Keliakiakorvauksen tulee olla 31 euroa kuukaudessa
Perustelut:
- Keliakian hoito aiheuttaa jatkuvia kuluja noin 62 euroa kuukaudessa
- keliakia on parantumaton autoimmuunisairaus
- keliakian ruokavaliohoito tulee rinnastaa lääkkeiden erityiskorvausoikeuteen
- hoitamaton keliakia aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavan paljon lisäkuluja

Voitte myös yhdistyksenä vaikuttaa omalla alueellanne oleviin eduskuntavaaliehdokkaisiin. Alla muutama
ehdotus mitä voitte tehdä.
•

•

•

•
•

Osallistukaa paikkakuntanne vaalitapahtumiin ja kysykää siellä ehdokkaiden kantaa
keliakiakorvauksen (aiemmin ruokavaliokorvaus) palauttamiseksi
- Löydätte Keliakialiiton vaalitavoitteet verkkosivuiltamme www.keliakialiitto.fi kohdasta
sosiaaliturva
Halutessanne voitte kutsua ehdokkaita yhdistyksenne tilaisuuteen. Kannattaa kutsua
samanaikaisesti useamman puolueen ehdokkaita paikalle. Tilaisuuden voi järjestää myös yhdessä
muiden alueenne paikallisyhdistysten kanssa.
Kiertäkää yhdessä vaalikojuilla. Keskustelkaa ehdokkaiden kanssa keliakiasta ja sen hoidon
kustannuksista. Ajoittain vaalikojuilla saattaa olla paikalla myös puolueen johtajia, jututtakaa myös
heitä.
Muistuttakaa yhdistyksenne jäseniä viemään tätä viestiä eteenpäin!
Laittakaa asiasta viestiä yhdistyksenne verkkosivuille ja facebookiin
- Voitte jakaa yhdistyksen facebookissa Keliakialiiton vaaleihin liittyviä julkaisuja

Tiistaina 19.2. klo 18-19 Keliakialiiton sosiaaliturva-asiantuntija Minna Halve antaa yhdistyksille vinkit
vaalikevään vaikuttamistyöhön.
Webinaarit eli verkkoluennot tuovat samat koulutukset ja luennot kaikkien saataville riippumatta siitä,
missä päin Suomea toimit keliakiayhdistyksen aktiivina. Tule siis mukaan harjoittelemaan uuden
webinaarityökalun käyttöä ja innostumaan vaalivaikuttamisesta ti 19.2. klo 18-19.
HUOM! Lähetämme yhdistysten hallituksen jäsenille erillisen sähköpostiviestin asiasta tällä viikolla.
Samalla saat linkin, jota klikkaamalla pääset osallistumaan verkkoluennolle omalla koneellasi.
Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa, jolloin valitaan uudet kansanedustajat eduskuntaan. Meidän
yhteinen tavoitteemme on saada keliakiakorvaus takaisin maksuun. Voivatko yhdistykset vaikuttaa asiaan ja
millaisin keinoin vaikuttamista voisi tehdä? Tule mukaan keskustelemaan
Lisätietoja asiasta voit kysyä Minna Halvelta minna.halve@keliakialiitto.fi tai 03 2541 390

