Mallipohja keliakiayhdistyksille 2022

Ilmoita keliakiayhdistyksen vertaistuesta Terveyskylän Vertaistalossa
Vertaistalo kokoaa yhteen vertaistukea tarjoavia yhdistyksiä. Tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään
vertaistukea mahdollisimman vaivattomasti. Keliakiayhdistyksen olemassaolosta viestiminen Vertaistalon
Etsi vertaistukea -hakukoneessa on osa monikanavaisesta viestintää. Liitto suosittelee yhdistyksiä
ilmoittamaan tarjoamastaan vertaistuestaan Vertaistalossa. Lomakkeen täyttäminen on helppoa. Voit
hyödyntää tarjoamiamme valmiita mallitekstejä tai kertoa omin sanoin yhdistyksen vertaistuesta ja toiminnasta.
Miten toimia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mene Vertaistalo.fi -verkkosivuille ja valitse Ilmoita vertaistuesta täyttämällä toimijakortti
Tee ilmoitus keliakiayhdistyksen vertaistuesta ja -toiminnasta täyttämällä Vertaistalon toimijakortti
Tarkista kortin tiedot ja paina lopuksi Lähetä-nappia.
Lähetä yhdistyksen logo Vertaistalon ylläpidolle: vertaistalo@terveyskyla.fi, samassa viestissä voit
lähettää myös tietoa, jos haluat tehdä linkin jostain sanasta (ks. esimerkki toimijakortista).
Vertaistalon ylläpito lähettää sinulle sähköpostiviestin, kun ilmoitus on julkaistu.
Voit kertoa myös keliakiayhdistyksen verkkosivuilla, että yhdistys on mukana Vertaistalossa.
Viesti myös muissa yhdistyksen viestintäkanavissa näkyvyydestänne Vertaistalossa.
Muista aika ajoin tarkistaa ja tarvittaessa päivittää toimijakortin tiedot.

Mallitekstit toimijakortin täyttämiseen
Huomio! Toimijakortti itsessään sisältää ohjeita sen täyttämiseen.
Yhdistyksemme haluaa olla mukana Vertaistalossa.
Valitse: Kyllä, lisäättehän alla olevat tiemme Vertaistaloon.
Yhdistyksen virallinen nimi:
Virallisen nimen löydät yhdistyksen säännöistä.
Avainsanat: keliakia, ihokeliakia, gluteeniton, gluteenittomat, gluteenittomuus, gluteenitonta, ruokavalio.
Lisää avainsanoiksi myös paikkakunnat, joilla vertaistoimintaa järjestetään, esim. Lappi, Rovaniemi,
•

Mikäli järjestätte toimintaa muulla kielellä kuin suomeksi, huomioi tämä avainsanoissa: celiaki,
hudceliaki, glutenfri, kost …

Yhdistyksen toiminta-alue:
Lisää paikkakunnat, joiden alueella yhdistys toimii. Tiedon löydät yhdistyksen säännöistä.
Miten vertaistukea toteutetaan yhdistyksessänne? Valitse ne vaihtoehdot, joita toteutatte.
*Kirjoita lyhyt yhdistyksen esittely (max. 300 merkkiä)
Tässä malliteksti (kaksi eri vaihtoehtoa tässä kohdassa), jonka yhdistys voi kopioida. Yhdistyksen nimi tulee
muuttaa (vaihtoehto 2) tai sen voi jättää kokonaan pois (vaihtoehto 1), koska kortin yläosassa on jo
yhdistyksen nimi. Näin saat mahtumaan muutaman sanan enemmän toiminnasta.

Mallipohja keliakiayhdistyksille 2022
Malliteksti, vaihtoehto 1 (sis. 284 merkkiä):
Yhdistyksemme tavoitteena on edistää gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän
läheistensä hyvinvointia. Haluamme vaikuttaa siihen, että keliakiaa sairastavat ja muut gluteenitonta
ruokavaliota tarvitsevat voivat elää sujuvaa gluteenitonta elämää ihan joka päivä.
Malliteksti, vaihtoehto 2 (sis. 262 merkkiä):
Mallilan seudun keliakiayhdistyksen tavoitteena on edistää gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien
henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia. Yhdistyksemme tarjoaman vertaistuen ja -toiminnan
päämääränä on tukea sujuvaa gluteenitonta elämää ihan joka päivä.
*Kuvaa lyhyesti, millaista vertaistoimintaa yhdistyksessänne on (pysyvää tietoa). (max. 300 merkkiä)
Malliteksti (sis. 276 merkkiä):
Yhdistyksemme tarjoaa tietoa ja tukea gluteenittomaan arkeen. Vertaistukea, kokemusten jakoa ja arjen
vinkkejä saa gluteenittomissa tapahtumissa. Vertaistukijamme kuuntelevat, neuvovat ja opastavat
gluteenittomuuteen liittyvissä asioissa niin puhelimitse kuin tapahtumissamme.

Jos yhdistyksessä on saatavilla vertaistukea ruotsiksi, ehdota Vertaistalon ylläpidolle lisättävän myös alla
oleva teksti:
Besöker du stöd? Kontakta oss och fråga mera.

Tarjoaako yhdistys vertaistukea myös läheisille?
Valitse ne vaihtoehdot, joita toteutatte, kuten esimerkiksi Vertaistukijamme ovat myös läheisten
käytettävissä.
Pitääkö olla yhdistyksen jäsen, jotta voi osallistua vertaistoimintaan?
Valitse vaihtoehto: Ei
Yhdistyksen sähköpostiosoite:
Ilmoita yhdistyksen sähköpostiosoite
(Huomio! Mikäli yhdistyksellä ei ole yhtä keskitettyä sähköpostiosoitetta Vertaistalo suosittelee, että
yhteystietona on ainoastaan yhdistyksen nettisivut)
Yhdistyksen verkkosivuosoite: Ilmoita yhdistyksen verkkosivuosoite
Ilmoittajan nimi ja sähköposti: Tietoa kysytään vain ylläpidon yhteydenottoa varten.
Web-käyttöön soveltuva logo:
Yhdistyksen logo
Ohje logon lähettämiseen: Voit lähettää web-käyttöön tarkoitetun logon (kuvamuodossa .png, .jpeg, .jpg)
Vertaistalon ylläpidolle: vertaistalo@terveyskyla.fi

