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HYVÄT KELIAKIAYHDISTYKSET,  
 
 
Keliakialiitto toimii jäsenyhdistystensä tukena monin tavoin. Liitto tuottaa yhdistyksille erilaisia 
palveluita, joista keskeisimpiä ovat jäsenrekisteripalvelut, viestintä- ja materiaalipalvelut sekä 
muut sähköiset palvelut. Keskeistä on myös vapaaehtoisten kouluttaminen ja tukeminen 
vapaaehtoistehtävissä mm. toimintamalleja kehittämällä. 
    
Tässä kaikille yhdistysten hallitusten jäsenille tarkoitetussa oppaassa kerromme tärkeää 
ajankohtaistietoa keskeisimmistä liiton tuottamista palveluista. 
 
Opas on tärkeä tietolähde hallituksen jäsenille. Materiaali löytyy Keliakialiiton verkkosivuilta 
Vapaaehtoisten tietolaarista.  
 
 
Hyviä hetkiä yhdistystoiminnan parissa toivottaen, 
 
 
 
Vapaaehtoistoiminnan asiantuntijat  
 
Marjo Aspegren, Minnaleena Ollanketo, Tanja Laatikainen   
 
 
Ota yhteyttä: 
Keliakialiiton vapaaehtoistoiminnan tukipalvelut puh. 050 3830720 ja sähköposti 
vapaaehtoistoiminta@keliaklialiitto.fi  
 

mailto:vapaaehtoistoiminta@keliaklialiitto.fi
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1. Keliakialiiton strategia 2022–2025 - Sujuva gluteeniton elämä ihan joka päivä 
 

Keliakialiiton strategia 2022–2025 on liiton ja keliakiayhdistysten yhteinen strategia.  
Keliakialiiton tavoitteena on edistää gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien ja heidän 
läheistensä hyvinvointia. Yhdessä haluamme vaikuttaa siihen, että gluteeniton arki olisi 
sujuvaa ihan joka päivä ja erilaisissa tilanteissa. Pyrimme tuohon päämäärään viiden 
päätavoitteemme avulla.  

1. Keliakian hoito on taloudellisesti mahdollista 
2. Gluteenittomuus sujuu kodin ulkopuolella 
3. Keliakian alidiagnostiikka vähenee 
4. Jäsen saa tietoa ja tukea gluteenittomaan arkeen 
5. Järjestön toimintaedellytykset on turvattu 

 
Vuoden 2023 strategisena painopisteenä on vaikuttamistoiminta. Ajamme keliaakikkojen 
mahdollisuutta hoitaa sairauttaan. Tavoitteemme on keliakiakorvauksen saaminen. 
Tutustu verkkosivuiltamme Keliakialiiton eduskuntavaalitavoitteisiin. Eduskuntavaalien 
vaalipäivä on sunnuntai 2.4. ja ennakkoäänestys alkaa 22.3. Tutustu myös Keliakialiiton 
vaalivaikuttamisvinkit keliakiayhdistyksille materiaaliin, löydät sen Vapaaehtoisten tietolaarista 
(myöhemmin käytetään lyhennettä Tietolaari).  
 
 

2. Keliakiajärjestön logo ja sen käyttö       
 
Keliakiajärjestön tunnus koostuu kahdesta elementistä: tähkäkuvasta ja nimilogosta, joita 
käytetään aina yhdessä. Myös keliakiayhdistyksillä on jokaiselle oma vastaava tunnus 
yhdistyksen omalla nimellä.  
 
Kuva ja nimilogo ovat tarkassa suhteessa toisiinsa, eikä niiden keskinäistä suhdetta 
saa muuttaa. Myös keliakiayhdistysten tulee aina käyttää kuvion yhteydessä 
yhdistyksen nimeä. 
 
Ainoa poikkeus on yhdistyksen some-kanavien profiilikuva, jossa voi ja on suositeltavaakin 
käyttää pelkkää tähkälogoa ilman yhdistyksen nimeä. 
 
Yhdistyksen tunnuksen käyttöön liittyy graafinen ohjeistus. Yhdistys voi käyttää omaa logoaan 
ohjeiden mukaisesti erilaisissa materiaaleissa ja tuotteissa, kuten kirjelomakkeet ja -kuoret, T-
paidat, kassit, kynät jne. Mikäli teillä on epäselvyyttä logon käytöstä, otattehan yhteyttä 
Keliakialiiton viestinnän asiantuntijaan (heidi.holsomaki@keliakialiitto.fi). Ohje logon käyttöön 
löytyy Keliakialiiton verkkosivuilta Tietolaarista kohdasta Viestintä ja graafiset ohjeet. 
 
30 vuotta täyttävät yhdistykset saavat pyydettäessä käyttöönsä juhlalogon. Laita pyyntö 
logotarpeista osoitteeseen vapaaehtoistoiminta@keliakialiitto.fi. 
 
 
3. Liiton työntekijät tukenanne 
 
Yhdistys voi kutsua Keliakialiiton toimihenkilöitä vierailulle yhdistykseen tai etätapahtumiin. 

Liiton toimihenkilöitä voi kysyä esimerkiksi yhdistyksen vuosijuhlaan pitämään juhlapuhetta tai 

luennoimaan yhdistystapahtumassa. Katso tarkemmat ohjeistukset toimihenkilöiden 

vierailuista Tietolaarista. Luentopyynnöt pyydetään lähettämään viimeistään kaksi kuukautta 

ennen toivottua ajankohtaa vapaaehtoistoiminnan sähköpostiosoitteeseen 

vapaaehtoistoiminta@keliakialiitto.fi. 

 

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/keliakialiitto/asiakirjoja/
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/keliakialiitto/keliakialiiton-eduskuntavaalitavoitteet-2023/
https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/vaalivaikuttamisvinkit_yhdistyksille_2023.pdf
https://keliakialiitto.fi/tietolaari
https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/yhdistysten_tunnusten_kayttoohje_2021.pdf
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8860
mailto:vapaaehtoistoiminta@keliakialiitto.fi
https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/liiton_henkiloston_vierailut_yhdistyksissa_ohje_2022.pdf
mailto:vapaaehtoistoiminta@keliakialiitto.fi
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4. Sähköiset palvelut ja viestintä 
 

Tiedotus paikallisyhdistyksille 
 
Lähetämme jäsenyhdistyksille joka kuukauden 2. tiistai yhdistystiedotteen, joka on kooste 
ajankohtaisista asioista. Yhdistystiedotteen ilmestymispäivät löydät yhdistysten vuosikellosta. 
Tämän voi ottaa huomioon yhdistyksen hallituksen kokousten ajankohtien suunnittelussa. 
Yhdistystiedote lähetetään sähköpostitse kaikille yhdistysten hallitusten varsinaisille ja 
varajäsenille. Yhdistystiedotteet löytyvät myös Keliakialiiton verkkosivuilta Tietolaarista 
kohdasta Viestintä ja graafiset ohjeet. 
 
 
Vapaaehtoisten juttutupa Facebookissa 
 
Juttutupa on Keliakialiiton ja kaikkien keliakiayhdistysten vapaaehtoisten yhteinen 
keskustelukanava, joka toimii yksityisenä Facebook-ryhmänä. Vapaaehtoisten juttutupaan 
pääsee omilla Facebook-tunnuksilla. 
 
Facebook-ryhmä on keskustelukanava, jossa voi saada tietoa, pysyä ajan tasalla ja kysyä 
neuvoa kaikenlaisissa yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 
keliakiayhteisön vapaaehtoiset, niin hallitusten jäsenet kuin muutkin. Ryhmässä on mukana 
myös Keliakialiiton henkilöstöä.  
 
 
Keliakialiiton verkkosivujen Vapaaehtoisten tietolaari -osio 
 
Yhdistystoiminnan tueksi tarkoitetut keskeiset materiaalit ja asiakirjat löytyvät Keliakialiiton 
verkkosivuilta Vapaaehtoisten tietolaarista. 
 
 
Gluteeniton elämä -lehden Tapahtumia lähelläsi -palsta  
 
Viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Gluteeniton elämä- lehden Tapahtumia lähelläsi -
palstalla julkaistaan yhdistysten tiiviitä tapahtumatiedotteita. Palstalla julkaistavat 
tapahtumatiedotteet ovat yhdistyksille maksuttomia. Tiedotteet tulee toimittaa kunkin lehden 
aineistopäivämäärään mennessä sähköpostitse osoitteeseen paikalliset@keliakialiitto.fi.  
 
HUOM! Kun ilmoitat tapahtumia Gluteeniton elämä- lehden paikallistoimintapalstalle, ilmoita 
tapahtumatiedot seuraavassa järjestyksessä: tapahtuman nimi, viikonpäivä lyhenteellä, 
päivämäärä, alkamiskellonaika, tapahtumapaikka (suluissa paikan osoite) sekä mahdollinen 
viimeinen ilmoittautumisajankohta sekä tieto siitä, kenelle tai minne ilmoittaudutaan.  
 
Esimerkiksi näin: Gluteenittomat kekkerit pe 13.12. klo 18 (Huvilakatu 16, Kelikylä). Ilm. 
10.12. menn. Yhdistyksen s-postiin tai p. 123 4567. 
 
Lehdessä voidaan lisäksi julkaista yhdistysten omia juttuja erilaisista yhdistysten tapahtumista 
(palstatilan mukaan, sovittava etukäteen lehden toimituksen kanssa). 
 
Gluteeniton elämä -lehden aikataulut yhdistysten tapahtumailmoituksille löydät Tietolaarista 
kohdasta Viestintä ja graafiset ohjeet. 
 
 
 

https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/yhdistysten_vuosikello_2023-muokattava.xlsx
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8860
https://www.facebook.com/groups/333007030654578/
https://keliakialiitto.fi/tietolaari
mailto:paikalliset@keliakialiitto.fi
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8860
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Mahdollisuus lähettää yhdistyksen jäsentiedote Gluteeniton elämä -lehden mukana 
 
Yhdistyksillä on mahdollisuus lähettää yhdistyksen jäsenkirje tai -tiedote liitteenä Gluteeniton 
elämä -lehden välissä yhdistyksen omille jäsenille.  
 
Liitteitä on mahdollista lähettää tammikuussa ilmestyvän 1-numeron ja elokuussa 
ilmestyvän 3-numeron välissä. Jäsentiedotteen toimittaminen Gluteeniton elämä -lehden 
mukana tulee yhdistyksille huomattavasti edullisemmaksi kuin tiedotteiden postittaminen 
erikseen jäsenille.  
 
Yhdistyksen tulee ilmoittaa tieto tulevasta liitteestä Keliakialiittoon kulloiseenkin 
määräpäivään mennessä sekä ottaa hyvissä ajoin yhteyttä suoraan Gluteeniton elämä -
lehden painoon ja sopia liitteiden painattamisesta painossa tai siitä, miten yhdistys toimittaa 
liitteen painoon. Yhdistys vastaa liitteen painatuskustannuksista.  
  
Tarkemmat tiedot asiasta löytyvät Keliakialiiton verkkosivuilta Tietolaarista kohdasta Viestintä 
ja graafiset ohjeet. Lisätietoja antaa jäsenkoordinaattori Tuija Heliövuori, 
jasenpalvelut@keliakialiitto.fi. 
 
 
Keliakialiiton verkkosivut 
 
Keliakialiiton verkkosivuilla on kaikille avointa sisältöä ja jäsenille tarkoitettu kirjautumisen 
takana oleva sisältö. Käyttäjätunnuksena toimii jäsennumero, ja salasana on ensimmäisellä 
kirjautumiskerralla jäsenen postinumero.  
 
 
Keliakialiiton verkkosivujen Tapahtumakalenteri 
 
Ilmoita yhdistyksesi tapahtumat liiton sähköisessä tapahtumakalenterissa, jonka löydät 
verkkosivujen Tule mukaan -osiosta. Tapahtumakalenterissa on tietoa sekä liiton että 
yhdistysten tulevista tapahtumista. Sähköistä tapahtumailmoitusta voi jakaa esimerkiksi 
yhdistyksen Facebook-sivulla. 
 
Saat oman yhdistyksesi tapahtumat mukaan kalenteriin käyttämällä sivun pääkuvan alta 
oikealta löytyvää “Ehdota tapahtumaa” -lomaketta. Lomakkeen voi täyttää vain kirjautumalla 
sivuille jäsentunnuksilla. Lomakkeeseen tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Ilmoitetut 
tapahtumat siirretään tapahtumakalenteriin parin päivän sisällä. Ohjeen tapahtumakalenterin 
ilmoituksen tekemiseen löydät Tietolaarista. 
 
 
Mobiilijäsenkortti 
 
Keliakialiitolla on käytössä mobiilijäsenkortti, joka päivittyy automaattisesti vuosittain. Ohjeet 
mobiilijäsenkortin lataamisen löytyvät Keliakialiiton verkkosivuilta.  
 
Mikäli jäsen ei voi ladata mobiilijäsenkorttia ja hän haluaa jäsenkortin, Keliakialiitto lähettää 
pyydettäessä sen sähköpostitse tai postitse. Jäsenkortin voi tilata osoitteesta 
jasenpalvelut@keliakialiitto.fi tai soittamalla numeroon 03 2541 322. Myös 
perhejäsen voi ladata mobiilijäsenkortin. 
 

 
 

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8860
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/tapahtumat/
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8860
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/liity-jaseneksi/mobiilijasenkortti-ukk/


 7 

Yhdistysten omat verkkosivut  
 
Ajan tasalla olevat yhdistyksen verkkosivut ovat tärkeä kanava yhdistyksen löytämiseen ja 
toiminnasta tiedottamiseen. Yhdistyksillä on mahdollisuus ylläpitää omia verkkosivuja Avoine 
Oy:n Yhdistysavain-järjestelmässä. Yhdistysten verkkosivujen hinta määräytyy niiden 
laajuuden mukaan. 
 
Liitto tarjoaa jokaiselle yhdistykselle oman verkko-osoitteen, joka on muotoa: 
xxxxxx.keliakiayhdistys.fi. Jokaisella yhdistyksellä on hyvä olla nimetty henkilö, joka vastaa 
sivujen päivityksestä. Sivujen päivityksen voi myös jakaa useammalle henkilölle, jolloin sivujen 
pitäminen ajan tasalla on helpompaa.     
 
Keliakialiitto tarjoaa verkkosivuille valmiin ulkoasupohjan, joka on sisäänrakennettu 

verkkosivutyökaluun. Verkkosivujen ulkoasu uudistettiin vuonna 2020 ja se toimii uudessa 

Yhdistysavaimessa. Verkkosivut kannattaa päivittää uudistettuun pohjaan, koska ne toimivat 

paremmin mobiililaitteilla ja ovat ulkoasultaan raikkaammat. 

 
Teknisissä ongelmissa kannattaa kääntyä Yhdistysavaimen asiakaspalvelun puoleen. 
Kätevimmin se tapahtuu sähköpostitse asiakaspalvelu@yhdistysavain.fi.  
 
On tärkeää huolehtia, että yhdistyksen sivut ovat ajan tasalla. Liiton verkkosivuilla on 

useammassa paikassa linkkejä yhdistysten sivuille ja myös mobiilijäsenkortti ohjaa 

yhdistyksistä kiinnostuneet suoraan yhdistysten omille verkkosivuille. Tutustu 

verkkosivupohjan ohjeistukseen Tietolaarista. 

 
 
Teams-lisenssi 
 
Keliakialiitto tarjoaa yhdistysten käyttöön Teams-lisenssin. Teamsiä voi käyttää mm. 
kokousten järjestämiseen verkossa. Yhdistys saa lisenssin myötä käyttöönsä myös OneDrive-
pilvipalvelun, jonka tallennustilan koko on 1000 Gt. Tutustu Teams-lisenssin ohjeeseen 
yhdistyksille. Tarjoamme Teamsin käyttöön tukea ja koulutusta. 
 
 
Yhdistysten puheenjohtajien WhatsApp -ryhmä 
 
Ylläpidämme yhdistysten puheenjohtajille WhatsApp -ryhmää, joka on tarkoitettu 
epäviralliseen tiedonvaihtoon, vertaistukeen ja kokemusten jakamiseen yhdistystoiminnasta. 
Ryhmään pääsee mukaan ottamalla meihin yhteyttä vapaaehtoistoiminta@keliakialiitto.fi tai p. 
050 3830 720. 
 
 
5. Keliakiaviikko 
 
Syyskuussa viikolla 36 vietettävä valtakunnallinen keliakiaviikko on liiton tärkein vuosittainen 
viestintä- ja toimintatapahtuma. Keliakiaviikko tarjoaa yhdistyksille monia hyviä tilaisuuksia 
toimia, näkyä, tiedottaa ja vaikuttaa omalla alueellaan. Keliakiaviikolla on vuosittain vaihtuva 
teema, johon liittyen Keliakialiitossa tuotetaan yhdistyksille toimintaideoita ja  
-ohjeita sekä erilaista materiaalia. 
 
 
 

mailto:asiakaspalvelu@yhdistysavain.fi
https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/yhdistysavain_verkkosivut_keliakiayhdistyksille-1.pdf
https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/teamsin_ohje_yhdistyksille_joulukuu_2021.pdf
https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/teamsin_ohje_yhdistyksille_joulukuu_2021.pdf
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Keliakiaviikko 4. - 10.9.2023 ”Syksyn satoa gluteenittomasti” 
 
Tämänvuotisella keliakiaviikolla tavoitteena on auttaa gluteenitonta ruokavaliota noudattavia 
kutistamaan ruokavalion kuluja. Keinoina mm. itse tekeminen, satokauden hyödyntäminen ja 
hävikin vähentäminen. 
Yleisenä tavoitteena on lisätä tietoa gluteenittomuudesta. 
 
Liitto tuottaa keliakiaviikolle seitsemän viikon teemaan sopivaa reseptiä, jotka julkaistaan yksi 

kunakin viikonpäivänä. Yhdistykset voivat järjestää reseptien pohjalta Syksyn satoa 

gluteenittomasti –kokkaustapahtumia. Kokkaustapahtuman vetäjinä voivat toimia Gluteenitonta 

arkiruokaa –hankkeessa koulutetut vapaaehtoiset. 

Ennen kokkaustapahtumaa voitte halutessanne järjestää sieni-/marjaretken, jolla käydään 

keräämässä yhdessä metsän satoa kokkaustapahtumaa varten.   

Keliakiaviikon keskiviikkona järjestämme kaikille avoimen webinaarin “Syksyn satoa 
gluteenittomasti”, voitte järjestää tällöin webinaarikatsomo-tilaisuuden. 
 
Näiden tapahtumien lisäksi voitte järjestää myös gluteenittomia kauppakierroksia. Myös näiden 
vetäjinä voivat toimia Gluteenitonta arkiruokaa –hankkeessa koulutetut vapaaehtoiset. 
 
Keliakiaviikolla tehdään yhteistyötä Maa- ja kotitalousnaisten kanssa, heidän piireistään osa on 
ilmoittautunut mukaan yhteistyöhön.  
 
Annamme tarkempia ohjeita viikon tapahtumien järjestämiseen webinaarissa, ohjeet viedään 
myös Tietolaariin. 
 
 

6. Jäsenjärjestöavustus 
 

Keliakiayhdistykset voivat hakea Keliakialiitolta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
STEA:n myöntämää jäsenjärjestöavustusta.  

Avustusta voidaan myöntää tiettyihin Keliakialiitossa päätettyihin käyttötarkoituksiin, jotka 
voivat vaihdella vuosittain. Avustettavan toiminnan tulee olla myös yhdistyksen sääntöjen ja 
keliakiajärjestön strategian mukaista.  

Vuonna 2023 avustusta on jaossa noin 25 000 euroa.  

Avustuksen hakemiselle on vuosittain kaksi hakuajankohtaa. Vuonna 2023 hakemuksen 
viimeiset jättöpäivät ovat 12.2.2023 ja 14.5.2023.  

Avustusta voidaan myöntää 500 - 2 500 euroa/käyttökohde ja vuositasolla enintään 4 000 
euroa/yhdistys. Suurimpia summia voidaan myöntää perustellusti isommille hankkeille.  

Avustusta voidaan vuonna 2023 myöntää kuuteen eri käyttötarkoitukseen, joista yksi on 
kokonaan uusi: Yhdistyksen tunnettuuden lisääminen ja/tai jäsenyyden markkinointi. 

Jäsenjärjestöavustuksesta on olemassa tarkemmat hakuohjeet sekä hakulomake, joihin on 
tärkeää tutustua ennen hakemista. Ohjeet ja lomake löytyvät Tietolaarista. Avustukseen 
liittyvissä asioissa voi kysyä neuvoa vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Marjo Aspegrenilta.  
 
  

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-9252
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8824
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7. Jäsenyys ja jäsenrekisteri 
 
Yleistä jäsenrekisteristä, jäsenmaksut 
 
Keliakialiitto ylläpitää paikallisyhdistysten jäsenrekisterejä: ottaa vastaan uudet jäsenet, 
jäsenten eroamisilmoitukset sekä muutokset yhteystietoihin. Lisäksi liitto perii yhdistysten 
puolesta jäsenten jäsenmaksut. 
 
Jäsenmaksu vuonna 2023 on 28 euroa, josta yhdistykselle palautetaan 11 euroa. Palautus 
määräytyy edellisen vuoden lopun maksaneiden jäsenten lukumäärän mukaan, ja se 
maksetaan helmikuussa. HUOM! Mikäli yhdistyksen jäsenmaksupalautusten tilinumero on 
muuttunut, ilmoitathan siitä liiton talouskoordinaattori Kristiina Aholalle, 
kristiina.ahola@keliakialiitto.fi.   
 
Liiton verkkosivujen jäsensivuilla yksittäiset jäsenet pääsevät itse katsomaan ja päivittämään 
helposti omat, jäsenrekisterissä olevat tietonsa. Päivitettäviä tietoja ovat puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Samasta paikasta he pääsevät tilaamaan mobiilijäsenkortin sekä 
valitsemaan jäsenmaksun laskutustavan. Verkkoasiointiin kirjaudutaan Keliakialiiton 
verkkosivuilta (Kirjaudu-painike). Jäsenten osoitetiedot päivittyvät jäsenrekisterin 
automaattisesti väestötietojärjestelmän kautta. Osoitetiedot eivät päivity, mikäli henkilöllä 
on osoitteenluovutuskielto. 
 
HUOM! Jäsenyhdistys ei vaihdu automaattisesti jäsenen muuttaessa yhdistyksen alueelta 
toiselle, vaan jäsenen tulee itse ilmoittaa yhdistyksen vaihdosta liittoon! 
 
Jäseniä kannattaa muistuttaa varmistamaan, että sähköpostiosoite on oikein jäsenrekisterissä, 
jotta he saavat liiton ja yhdistyksen sähköiset tiedotteet.   
 
 
Yhdistyksen jäsenrekisteri ja käyttäjäsopimus 
 
Keliakiayhdistykset voivat itse katsoa Keliakialiiton ylläpitämässä yhdistyksen 
jäsenrekisterissä olevia tietoja sekä ottaa rekisteristä tarpeen mukaan erilaisia kiinteitä 
jäsenraportteja (mm. kaikki jäsenet, maksaneet jäsenet ja maksamattomat jäsenet). Mikäli 
yhdistys ei pysty itse hakemaan tarvitsemiaan tietoja jäsenrekisteristä, on niitä myös 
mahdollista saada sähköpostitse Keliakialiitosta. 
 
Sähköiseen jäsenrekisteriin päästäkseen yhdistyksen valtuuttamalla edustajalla eli 
jäsenrekisterin pää- ja/tai varakäyttäjällä tulee olla henkilökohtainen kirjautumistunnus, joita 
ei saa luovuttaa muille. Tunnukset haetaan Keliakialiiton jäsenkoordinaattorilta ja siitä 
tehdään kirjallinen käyttäjäsopimus. Rekisteriin kirjaudutaan osoitteesta rekisteri.sebacon.fi. 
 
Rekisteristä voi myös lähettää sähköpostiviestin tai uutiskirjeen suoraan kaikille niille 
yhdistyksen jäsenille, joilla on rekisterissä sähköpostiosoite. HUOM! Mikäli lähetät jäsenille 
sähköpostia jonkin sähköpostiohjelman kautta siten, että kopioit osoitteet jäsenrekisteristä, 
muista EHDOTTOMASTI liittää osoitteet sähköpostiviestin PIILOKOPIO-OSOITEKENTTÄÄN, 
jotta jäsenten sähköpostiosoitteet eivät joudu muiden jäsenten tietoon! 
 
Jäsenrekisterin käytöstä on olemassa ohje, jonka voi tarvittaessa pyytää liiton 
jäsenkoordinaattori Tuija Heliövuorelta, jasenpalvelut@keliakialiitto.fi tai puh. 03 2541322. 
Liiton jäsenkoordinaattori opastaa tarvittaessa jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa. 
 
HUOM! Jäsentietoja ei saa luovuttaa eteenpäin ilman yhdistyksen kokouksen tai hallituksen 
(tutkimuskäyttöön) päätöstä, lisäksi tulee ottaa huomioon henkilötietolaissa mainitut 

https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/jasenrekisterin_kayttajasopimus_1.pdf
mailto:jasenpalvelut@keliakialiitto.fi
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luovutusedellytykset ja kielto-oikeus. Katso tarkemmin tietosuojavaltuutetun sivuilta ja 
yhdistyksen säännöt. 
 
 

Uudet jäsenet 
 
Keliakiayhdistyksen jäseneksi voi liittyä liiton verkkosivuilla tai soittamalla Keliakialiittoon. 
 
Uudelle jäsenelle lähetetään jäsenmaksulaskun maksamisen jälkeen Uuden jäsenen 
tietopaketti. 
 
Myös yhdistyksen kannattaa lähettää kaikille uusille jäsenille oma tervetuloviesti. Tämä voi olla 
esimerkiksi sähköpostitse lähetettävä tervetulokirje. Kirjeestä on olemassa valmis pohja, johon 
yhdistys voi täydentää omat tietonsa.  
 
Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen tehtävänä on hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet. 
Tämä voi tapahtua esim. siten, että hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan kirjataan liittyneiden 
uusien jäsenten lukumäärä ja luettelo uusista jäsenistä liitetään pöytäkirjan liitteeksi.  
 
 
Perhejäsenyys 
 
Perheissä, joissa on gluteenitonta ruokavaliota noudattava lapsi, voidaan varsinaisen jäsenen 
kanssa samassa taloudessa asuva alle 18-vuotias lapsi liittää maksuttomasti 
perhejäseneksi. Suosittelemme, että lapset liitetään joko varsinaisiksi tai perhejäseniksi, jotta 
lapsen tiedot näkyvät jäsenrekisterissä ja jotta heille voi esim. lähettää tietoa yhdistyksen ja 
liiton lastentoiminnasta. 
 
 

Maksamattomat jäsenet 
 
Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet tulee poistaa jäsenrekisteristä vuosit-
tain.  
 
Yhdistysten mallisääntöjen mukaan ”Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, 
hallitus voi katsoa hänet eronneeksi 12 kuukauden kuluttua jäsenmaksun eräpäivästä.” 
  
Päätös vähintään em. ajanjakson maksamatta jättäneiden jäsenten erottamisesta tehdään 
hallituksen kokouksessa. Maksamattomia jäseniä poistettaessa päätös kirjataan hallituksen 
kokouksen pöytäkirjaan mainiten eronneiksi katsottujen nimet (pöytäkirjan liite) ja tiedot 
toimitetaan myös Keliakialiittoon (jasenpalvelut@keliakialiitto.fi).  
 
 
Jäsenedut 
 
Yhteistyökumppanimme tarjoavat jäsenkortilla monia jäsenetuja, joista kerromme 
verkkosivuillamme ja mobiilijäsenkortissa.   
 
Yhdistysten kannattaa myös itse neuvotella jäsenalennuksia paikallisiin liikkeisiin. 
Jäsenalennuskumppaniksi voi kysyä hyvin monipuolisesti erilaisia liikkeitä, kahviloiden, 
ravintoloiden ja leipomojen lisäksi myös esimerkiksi liikunta- ja kauneudenhoitoalan yrityksiä, 
kukkakauppoja, valokuvausliikkeitä, urheiluvälinekauppoja ym.   
 

https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely
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Paikallisten jäsenetujen sopimiseen on olemassa sopimuslomakepohja, joka löytyy 
Keliakialiiton verkkosivuilta Tietolaarista. Lisäksi Tietolaarissa on jäsenalennusta myöntäville 
yrityksille toimitettava ilmoitus, jolla yritys voi kertoa jäsenalennuksen myöntämisestä.  
  
 

Yhdistyksen vastuuhenkilöt 
 

Yhdistyksen hallituksen jäsenille voidaan nimetä erilaisia vastuualueita, mielellään siten, että 
jokaisella jäsenellä on oma vastuualueensa. Suositeltavaa on toteuttaa myös 
työparityöskentelyä ja tarpeen mukaan työryhmätyöskentelyä eri vastuualueiden tehtävien 
edistämiseksi. Työpariksi tai osallistujaksi työryhmiin voi kutsua mukaan myös hallituksen 
ulkopuolisia vapaaehtoisia. Työskentelytavoista riippumatta vastuiden selkeyttäminen on 
tärkeää.  
 
Yhdistyksen tulee päivittää jäsenrekisteriin tiedot eri vastuuhenkilöistä tai toimittaa ne 
Keliakialiittoon (jasenpalvelut@keliakialiitto.fi). Liitto lähettää postia ja/tai uutiskirjeitä erikseen 
eri vastuuhenkilöille, minkä vuoksi on tärkeää, että tiedot ovat liitossa ajan tasalla.  
 
Kun yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat, tiedot tulee ilmoittaa myös Patentti- ja 
rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin. Tietojen muutosilmoitukset voi tehdä helposti 
sähköisesti. 
 
Hallituksen jäsenten lisäksi jäsenrekisteriin tulee päivittää myös muiden vapaaehtoisten 
vapaaehtoistehtävät ajan tasalle. Tehtävälistaan on lisätty muutama uusi nimike. Tällä hetkellä 
jäsenrekisteriin voi merkitä tehtävät seuraaville toimijoille:

 
Jäsenvastaava 
Keikkavapaaehtoinen (uusi) 
Keliakianuortentoimikunta 
Keliakiaviikkovastaava 
Kokemustoimija 
Lastentoimintavastaava 
Lomaluotsi (uusi) 
Nuortentoimintavastaava  
Rahastonhoitaja 
Somettaja (uusi) 
Sihteeri 
Tapahtuma-avustaja (uusi) 
Tapahtumavastaava (uusi) 
Toivo-vertaistukija (uusi) 
Vanhempaintoimikunta 
Vapaaehtoisvastaava 
Verkkoseriffi (uusi) 
Verkkosivuvastaava 
Vertaistukija 
Viestintävastaava 
Yhdistyksen hallituksen jäsen 
Yhdistyksen hallituksen varajäsen 
Yhdistyksen jäsenrekisterin pääkäyttäjä käyttäjätunnuksilla 
Yhdistyksen jäsenrekisterin varakäyttäjäkäyttäjätunnuksilla 
Yhdistyksen kunniajäsen (yhdistys kutsuu) 
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja (yhdistys kutsuu) 
Yhdistyksen puheenjohtaja 
Yhdistyksen varapuheenjohtaja 

 
 

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8755
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html
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8. Liittokokous 
 
Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous. Liittohallitus valmistelee liittokokouksen ja 
käyttää toimeenpanovaltaa. Liiton sääntöjen mukaan vuosittain pidetään yksi 
sääntömääräinen kokous, huhti-toukokuussa pidettävä vuosikokous, jota kutsutaan 
liittokokoukseksi. Tarpeen vaatiessa voidaan pitää ylimääräisiä liittokokouksia. Yhdistyksillä on 
mahdollisuus lähettää liittokokoukseen edustajiaan, edustajien lukumäärä määräytyy liiton 
sääntöjen mukaisesti.  
 
 
9. Liiton koulutukset vapaaehtoisille  
 

Keliakialiitto järjestää vapaaehtoisilleen ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille vuosittain 
useita koulutustapahtumia. Tarjolla on sekä kasvokkain että verkossa toteutettavia 
koulutuksia. Lisäksi liitto tarjoaa vapaaehtoisille useita lyhyitä neuvontawebinaareja. 
Vapaaehtoisten verkkokoulutuksia ja webinaareista löydät lisätietoa verkkosivuiltamme.  
 
 
10. Vapaaehtoistoiminta 
 
Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa keliakiayhdistysten toimintaa. Keliakiajärjestön 

vapaaehtoistoiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja se on palkatonta. Vapaaehtoisena voi 

toimia kuka tahansa kykyjensä, aikataulunsa ja voimavarojensa mukaan. 

Vapaaehtoistoimintaan voi sitoutua joko lyhyeksi aikaa tai pidempiaikaisesti. 

 

Hyvän käytännön mukaisesti jokainen vapaaehtoinen saa perehdytyksen tehtäväänsä. 

Perehdytys sitouttaa vapaaehtoisen toimintaan. Kaikille uusille vapaaehtoisille voi suositella 

liiton järjestämää vapaaehtoisten peruskurssia eli Askeleet vapaaehtoisuuteen –

verkkokoulutusta. 

 

Perehdytyksen lisäksi vapaaehtoisen tukemisesta ja huolenpidosta on tärkeätä huolehtia 

toiminnan aikana. Vapaaehtoisen jaksamisesta huolehtiminen kuuluu myös itse 

vapaaehtoiselle.  

 

 
11. Vapaaehtoisten huomioiminen 
 
Vapaaehtoistoimijoiden on tärkeää saada kiitosta ja kannustusta heidän tekemästään työstä, 
jotta into ja motivaatio pysyy yllä. Vapaaehtoisia voi huomioida monin erilaisin keinoin.  
 
Säännöllinen kiittäminen on kaikkein tärkein, helpoin ja yksinkertaisin keino, aina sopivan 
tilaisuuden tullen!  
 
Tässä vinkiksi muutamia palkitsemistapoja:    
 
- kiittäminen, palautteen antaminen 
- yhteiset ruokailut, kahvittelut 
- teatteri, konsertti, retki, muu virkistäytyminen 
- kukat 
- merkkipäivämuistamiset 
- lahjatavarat, glut.tuotteet, keittokirja, elokuvaliput 

- koulutus 
- joulu- ymv. muistamiset 
- muistaminen luottamustehtävän päättyessä  
- ansiomerkit (pronssi, hopea, kulta, kult.timantein) 
- yhdistyksen kunniajäsen/-puheenjohtaja 

HUOM! Emme suosittele lahjakorttien käyttämistä palkitsemisessa, sillä lahjakortit katsotaan 
verotettavaksi tuloksi. 

https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/keliakialiiton_sannot.pdf
http://keliakialiitto.fi/vapaaehtoisten-koulutukset
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi/vapaaehtoisten-koulutukset/#section-10168
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Liiton ja yhdistysten myöntämät tunnustukset 
 

Keliakialiitto kiittää ja palkitsee vapaaehtoisiaan muun muassa vuosittain myönnettävällä 
Gluteenittoman elämän lähettiläs -tunnustuksella. Tunnustus myönnetään 
vapaaehtoistoimijalle tai vapaaehtoistoimijoiden ryhmälle, joka on merkittävällä ja 
esimerkillisellä tavalla edistänyt gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien hyvinvointia. 
 
Yhdistys voi halutessaan palkita omia vapaaehtoisiaan Vuoden vapaaehtoistoimijan 
tunnustuksella, jonka yhdistys voi myöntää aktiiviselle vapaaehtoiselleen esim. vuosittain. 
Keliakialiitosta voi tilata Vuoden vapaaehtoistoimijan kunniakirjan tiedostona, josta yhdistys voi 
tulostaa kunniakirjan. Toimintaohje tunnustuksen myöntämiseen löytyy Tietolaarista.  
 
 
Ansiomerkit 
 

Liitto myöntää myös hakemuksesta ansiomerkkejä liiton ja/tai yhdistysten toiminnassa 
ansioituneiden henkilöiden palkitsemiseen. Ansiomerkkejä on neljänlaisia: pronssinen, 
hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä kultainen merkki timantein. Luontevia tilaisuuksia 
ansiomerkkien luovutukselle ovat esimerkiksi erilaiset yhdistyksen juhlat tai vuosikokoukset. 
 
Ansiomerkkien saajista päättää liittohallitus, jolle esitys ansiomerkin myöntämiseksi tulee jättää 
hyvissä ajoin ennen aiottua luovutusajankohtaa, vähintään 2-3 kuukautta ennen. 
Ansiomerkkijärjestelmän säännöt sekä merkkien hakulomakkeet löytyvät Tietolaarista. 
 
Ansiomerkkien hinnat ovat (v. 2023): pronssinen merkki 50 e, hopeinen 80 e, kultainen 100 e 
ja kultainen timantein 150 e. Hintoihin sisältyy kunniakirja. 
 
 
Yhdistyksen kunniajäsenyys ja kunniapuheenjohtajuus  
 
Yhdistysten mallisäännöt mahdollistavat erityisen ansioituneiden henkilöiden palkitsemiseen 
kahden arvokkaan huomionosoituksen käytön, nämä ovat yhdistyksen kunniapuheenjohtajuus 
ja kunniajäsenyys. Mallisääntöjen mukaan: 
 
”Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen yhdistyksen entisen, ansioituneen puheenjohtajan. 
Kunniapuheenjohtajana voi toimia vain yksi henkilö kerrallaan.”  
 
”Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. 
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen esityksestä. 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua yhdistykselle. Kunniapuheenjohtajalla on 
yhdistyksen kokouksissa äänioikeus. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus hänellä on 
siinä tapauksessa, että hän on ollut yhdistyksen varsinainen jäsen ennen nimittämistään kunniajäseneksi.” 
 

HUOM! kutsuessanne yhdistykseen uuden kunniajäsenen/kunniapuheenjohtajan, ilmoittakaa 
tiedot myös liiton jäsenrekisteriin. Kunniajäsenen/kunniapuheenjohtajan jäsenmaksun 
maksaa se yhdistys, jonka jäsen henkilö on. 
 
Liitosta on saatavilla tiedostona kunniajäsenelle/puheenjohtajalle luovutettavan kunniakirjan 
pohja, jonka avulla voi tulostaa kunniakirjan luovutettavaksi kutsumisen yhteydessä. 
 
 
 

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/keliakialiitto/keliakialiiton-myontamat-palkinnot/#section-19724
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8755
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8755
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12. Tietosuoja ja -turva 
 
EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia yhdistyksiä, henkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita jotka 
käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen tulee olla 
perusteltua, määriteltyä ja turvallista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut 
tiedot, saada tieto siitä, miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle 
niitä annetaan. 
 
Henkilötiedot tulee suojata ja varmistaa hallitusti. Tietoja saavat käsitellä vain määrätyt/sovitut 
henkilöt. Huolehtikaa eri salasanojen päivittämisestä vastuuhenkilöiden vaihtuessa.  
 
Tietosuojariskit tulee olla kartoitettuna ja niihin on varauduttava etukäteen. Täytyy siis olla 
suunnitelma, miten reagoidaan jos tieto joko tuhoutuu tai tulee käyttökelvottomaksi taikka 
katoaa tai joutuu vääriin käsiin. 
 
Henkilötietoja käsitellessä tulee noudattaa ao. tietosuojaselostetta (Tietolaari). 
 
Tietoturvaloukkauksista on tiedotettava sekä rekisteröidyille että viranomaisille.  Ilmoita 
asiasta viipymättä myös Keliakialiittoon. 
 
Tietosuojan ja -turvan huoneentaulu: 
 

1. Kun keräät, käsittelet tai luovutat henkilötietoja, toimi aiheen mukaisen 
tietosuojaselosteen periaatteiden mukaan. 

2. Tietojen keräämiselle tulee olla lainmukainen peruste. Tietoja saa kerätä vain 
käsittelyn kannalta välttämättömän määrän (tietojen minimointi). 

3. Käytä eri järjestelmissä eri salasanaa. Käytä riittävän turvallisia salasanoja (esim. 
salalause isoine kirjaimineen ja erikoismerkkeineen). Huolehdi salasanojen 
asianmukaisesta säilyttämisestä. 

4. Huolehdi papereiden, muistitikkujen, puhelinten, avainten ym. asianmukaisesta 
käsittelystä ja säilyttämisestä. 

5. Hävitä asianmukaisesti tarpeettomat henkilötiedot tai kun tietosuojaselosteen 
mukainen tietojen säilytysaika on päättynyt. 

6. Älä avaa epäilyttäviä viestejä. Varmista tarvittaessa viestin asianmukaisuus.   
7. Huolehdi päivitykset viipymättä eri laitteille. 
8. Älä käytä avoimia verkkoja, vaan jaa verkkoyhteys omasta puhelimestasi. 
9. Mikäli epäilet tietoturva- tai tietosuojarikkomusta, toimi yhdistyksessä sovitulla 

tavalla. Mikäli havaitset rikkomuksen, ota välittömästi yhteys sovittuun henkilöön 
(esim. yhdistyksen puheenjohtaja). 

 
 
13. Muita asioita 
 
Yhdistystoiminnan seuranta ja tilastointi 
Liitto kerää yhdistyksiltä vuosittain tiedot yhdistysten järjestämän toiminnan määristä ja 
toimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärät. Tietoja tarvitaan toiminnan raportointiin 
mm. rahoittaja STEA:lle. Yhdistyksen tietoja kannattaa hyödyntää myös itse muun muassa 
vuosikertomuksessa.  
 
Jokaisen yhdistyksen tulee toimittaa kaikki tapahtumatiedot liittoon seuraavan vuoden 
tammikuun loppuun mennessä joko sähköisellä Webropol-lomakkeella tai toimittamalla 
liittoon Excel-tiedoston.  
 

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8755
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1a641a45-2ecf-4b35-ad89-ed1c2cf3d70e?displayId=Fin2446346


 15 

Webropol-lomakkeelle kirjataan aina yhden tapahtuman tiedot kerrallaan. Tiedot kannattaa 
ilmoittaa aina heti tapahtuman jälkeen, ne voi ilmoittaa kuka vain yhdistyksen 
vapaaehtoistoimija. 
 
Toinen vaihtoehto on koota kaikki tiedot valmiiseen Excel-tiedostopohjaan, joka löytyy 
Tietolaarista. Myös tähän tiedostoon kannattaa täyttää tiedot vuoden varrella aina kunkin 
tapahtuman jälkeen. Tiedosto laskee automaattisesti yhteen eri tapahtumien ja niihin 
osallistuneiden henkilöiden lukumäärät. 
 
Vuosikello 
 

Tietolaarissa on yhdistysten käyttöön tarkoitettu vuosikello, joka on toiminnan suunnittelun ja 
ennakoinnin väline. Pohjaan on merkitty yhdistysten kannalta tärkeät päivämäärät. Yhdistys 
voi lisätä omat tärkeät päivämääränsä muokattavaan vuosikello-pohjaan.  
 
 
Varainhankintatuotteet 
 

Keliakialiitolla on erilaisia myyntituotteita. Yhdistykset voivat myydä tuotteita esimerkiksi 
tapahtumissaan. Keliakialiiton verkkokaupasta yhdistykset saavat ostaa tuotteita muita 
edullisemmalla hinnalla. 
 
Yhdistykset voivat tilata ko. sivustolta ns. ilmaisesitteitä maksutta. Tilattavien esitteiden 
enimmäiskappalemäärät on määritelty tilauslomakkeessa. Yhdistyksen tilaamista esitteistä ja 
tuotteista ei peritä toimituskuluja. 
 
 
Vakuutukset 
 
Liitolla ei ole olemassa yhdistysten toimintaa kattavia vakuutuksia, koska yhdistykset 
ovat juridisesti itsenäisiä yksiköitä.  
 
Yhdistysten järjestämiin tapahtumiin osallistujien vakuutusturvan suhteen suosittelemme 
seuraavaa:  
 
Yhdistys voi joko  

1. ilmoittaa tapahtumiin osallistujille selkeästi, että järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia 
tapaturman varalta, vaan osallistujien tulee huolehtia itse henkilökohtaisesta 
tapaturmavakuutuksesta tai 

2. ottaa tapahtumiaan varten jatkuvan ryhmätapaturmavakuutuksen (vakuutusehdot 
selvitettävä huolella!) tai  

3. ottaa erillisiä tapaturmavakuutuksia esim. suurimpiin tapahtumiinsa. 
 

Tässä pari vaihtoehtoa, miten yhdistys voi kertoa että osallistujia ei ole vakuutettu. Tähän ei 
ole olemassa yhtä ainoaa vaihtoehtoa ja asian voi ilmaista monella tapaa.  
  
 “Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. Osallistujan tulee huolehtia omasta vapaa-

ajan- / tapaturmavakuutuksestaan.” 
 

 “Osallistujat osallistuvat toimintaan omalla vastuullaan ja vastaavat omasta 
vakuutusturvastaan.”  
 

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/tule-mukaan/toiminta/vapaaehtoisten-tietolaari/#section-8755
https://www.keliakialiitto.fi/site/assets/files/8156/yhdistysten_vuosikello_2023-muokattava.xlsx
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/verkkokauppa/keliakialiiton-omat-julkaisut-ja-tuotteet/

