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RIIN JÕGI                                           AIVE ANTSON                   

Juhatuse liikmed



EESTI TSÖLIAAKIA SELTSIST 

 Eesti Tsöliaakia Seltsi asutamisaastaks peetakse

1996. aastat, kui Tartu Ülikooli Lastekliiniku

lastearstid dr. Oivi Uibo ja dr. Külli Mitt kutsusid

kokku tsöliaakiahaigete laste vanemad.

 MTÜ asutati 1998. aastal.

 Eesti Tsöliaakia Seltsi peamisteks tegevussuundadeks

on tsöliaakiahaigete toetamine, tsöliaakiast info

levitamine ja tsöliaakiahaigete huvide kaitsmine.



SELTSI EESMÄRK

Selts tegutseb avalikes 

huvides eesmärgiga lahendada 

tsöliaakiaga seonduvaid probleeme 

ning aidata täiustada tsöliaakiahaigete

ravitingimusi ja elukvaliteeti.



KATUSORGANISATSIOONID 

JA RAHASTUS

o 1998. aasta suvel astus Eesti Tsöliaakia Selts oma

katusorganisatsiooni - Eesti Puuetega Inimeste Koja -

liikmeks.

o 2006. aastal astuti AOECS - i (Association of European

Coeliac Societies - Euroopa Tsöliaakia Seltside

Assotsiatsioon) liikmeks.

o Seltsi peamine rahastaja on Eesti Puuetega Inimeste Fond,

erinevaid projekte on rahastanud ka Hasartmängumaksu

Nõukogu ja Eesti Haigekassa.



SELTSI LIIKMESKOND
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LIIKMESKOND

Hetkel kuulub seltsi 173 liiget, neist 67 tsöliaakiahaiget.



MIKS OSALEDA SELTSI TÖÖS?

o Uued tuttavad.

o Eneseteostus.

o Uued teadmised.

o „Küünarnukitunne“.



KUI PALJU MEID ON?

 Arvatakse, et maailmas on tsöliaakiahaigeid rohkem kui 70 miljonit inimest.

 Tsöliaakia esinemissagedus on riigiti väga erinev. Osad erinevused on

tingitud sellest, kui suur on geneetiline sagedus populatsioonis ning see, kui

palju kasutatakse gluteeni sisaldavaid teraviljatooteid. Näiteks Hiinas ja

Jaapanis on tsöliaakia haruldane haigus.

 Tsöliaakiat peetakse üheks sagedasemaks krooniliseks haiguseks.

 Euroopas, Ameerikas ja Austraalias esineb see 0,5- 2% elanikkonnast,

Rootsis isegi 3% elanikest.

 Eestis on tsöliaakia sagedus väiksem, aga paljude spetsialistide hinnangul ka

aladiagnoositud. Täpset arvu ei oska öelda, kuna Haigekassa loendab kõik

peensoolega seotud haiged kokku ega erista tsöliaakiahaigeid.



PEAMISED TEGEVUSED 

 Erinevad tegevused teostuvad projektidena, neid juhivad projektijuhid.

 Üldkoosolekud ja infopäevad toimuvad 2 korda aastas. 

 Lisaks toimub seltsi liikmetele suvel suvelaager ja detsembris 

jõulupidu, kevaditi on toimunud tervisepäevad. 



KÕIGE SUUREMAD 

TEGEVUSVALDKONNAD

o Tsöliaakiahaigete nõustamine.

o Tsöliaakiast info jagamine.

o Koostöö kaubanduskettidega.

o Välissuhetealane töö.



PEAMISED TEGEVUSED 

 Maakondlikud 

nõustajad.

 Nõustamiskabinet –

alates aastast 2012. 

Asub Tallinnas, 

Toompuiestee 10, 

teisel korrusel 

(vajalik 

eelregistreerimine). 

 Huvilisi nõustab 

Kaja Schumann. 



TSÖLIAAKIAST INFO JAGAMINE

o Koduleht www.tsoliaakia.ee, 

aastast 2006.

o Facebook, aastast 2011.

o Koostöö arstidega – esinemised 

infopäevadel, materjalide jagamised. 

http://www.tsoliaakia.ee/


INFOMATERJALID

 Patsiendiinfo „Tsöliaakia

ehk gluteenenteropaatia?“, 

autoriteks dr Oivi Uibo ja 

dr Külli Mitt.

 „Tsöliaakiahaige

meelespea“, autoriteks 

dr O.Uibo ja seltsi liikmed.

 Lasteraamat „Miina 

vanaema juures.     

Kui ei talu gluteeni“, 

autoriteks õed Sandra ja 

Kudrun Vungi. 

Kuni 7 aastased lapsed 

saavad raamatu tasuta.



KOOSTÖÖ KAUBANDUSKETTIDEGA

 Aastaid on selts teinud koostööd gluteenivabade toodete maaletoojatega.

 Traditsiooniks on saanud uute gluteenivabade toodete degusteerimine

üldkoosolekutel seltsi liikmete poolt ja tagasiside andmine maaletoojale.

 Kohtumised ja kirjavahetused toimuvad gluteenivabade toodete

maaletoojatega, et neile meie soove edastada ja olla kursis uute toodete

turule tulekuga.

 Kaubanduskettidega on suhtlemine raske, ei taheta meie soovidega

arvestada, ega võeta kuulda, kui oluline on gluteenivaba toidu õigesti

serveerimine ja pakendamine, et ei toimuks ristsaastumist.

 Aasta aastalt on gluteenivabade toodete sortiment suurenenud ja koostöö

paranenud.



TOIDUAINETE TESTIMINE

 Et olla kindel, kas gluteenivabad teraviljad on meile ikka ohutud, 

siis ostis seltsi juhatus seitse erinevat toodet ning lasi teha neile 

katseprotokollid gluteeni sisalduse määramiseks. 

 Katseprotokollide tulemustest selgus, et detsembris 2015 ostetud 

looduslikult gluteenivabad teraviljad:

1. Haljas ja Veski-Mati tatar olid meile ohutud, seda ei saa väita kõigi 

partiide kohta. 

2. Heleni tatrahelbed sisaldasid gluteeni 173 mg/kg kohta. 

3. Haljas hirsihelbed sisaldasid gluteeni 30 mg/kg kohta. 

4. Baltixi hirss sisaldas gluteeni 39mg/kg kohta. 

5. Laima sefiir ja Kalevi šokolaad olid selle testi tulemusena meile ohutud, 

sisaldades gluteeni vaid 5 mg/kg kohta. Kalevi ja Laima maiustel oli 

hoiatus, et võivad sisaldada gluteeni jääke.   

 Meile lubatud gluteeni sisalduse piirmäär on 20 mg/kg kohta.



VÄLISSUHETE ALANE TÖÖ

o Osavõtt Põhja- ja Baltimaade Tsöliaakia Seltside 

kohtumisest.

o Osavõtt Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsiooni 

üldkoosolekutest.

o Katre Trofimov osaleb kahe välistöörühma töös: 

Follow-Up Eating Out ja ELS redistribution of fees.

o Loeme Austraalia, Rootsi ja Soome seltside ajakirju.

o Välissuhete töörühma kuuluvad Elina Poll-Riives, 

Katre Trofimov ja Aive Antson. 



LUBATUD- KEELATUD TOIDUAINETE 

JA TOIDUKAUPADE NIMEKIRJAD 

 Aive Antson ja Riin Jõgi koostasid uue abimaterjali

gluteenivaba dieedi järgijatele, et oleks lihtsam

orienteeruda, mida võib süüa ja mis on keelatud.

 Nimekiri koostati Soome Tsöliaakia Seltsi materjalide alusel.

 Ekpertidena olid kaasatud seltsi liikmed, kokavaldkonna

kutseõpetajad, toitumisnõustajad, gastroenteroloogide

esindajad ja dieetõed.

 Nimekirjad on elektroonilised ning need saab iga huviline

endale välja printida seltsi kodulehelt. Samuti saavad neid

nimekirju kasutada patsientide nõustamisel perearstid,

gastroenteroloogid, dieetõed ja toitumisnõustajad.





TSÖLIAAKIAPÄEVA TÄHISTAMINE

o 16. mail peetakse ülemaailmset tsöliaakiapäeva, et tõsta

ühiskonnna teadlikkust haigusest.

o Paljudes riikides on tsöliaakiapäeva üritused suunatud

meditsiinitöötajatele, et nad tunneksid ära tsöliaakia

sümptomid ja oskaksid seda haigust õigel ajal

diagnoosida.

o Eestis tähistatakse tsöliaakiapäeva samuti ühiskonna

teadlikkuse tõstmisega. Sel puhul ilmuvad nii eesti- kui

venekeelses ajakirjanduses mitmed artiklid ja intervjuud.

o Facebookis korraldatakse mäng, kus küsimused on

seotud tsöliaakiaga.



ESIMENE TUNNUSLAUSE

o ETS-i juhatus andis OÜ

Loodusvägi tatrajahust

piparkookidele nende soovil

seltsi tunnuslause „Eesti

Tsöliaakia Selts soovitab

gluteenivaba toodet“.

o Eelnevalt olid tehtud

vajalikud testid tatrajahule

Veterinaar- ja Toiduainete

laboris, et olla kindel toote

puhtuses- gluteeni sisaldus

alla 20 mg/kg kohta.



SELTSI MEENED

o Seltsil on traditsiooniks

tellida tähtpäevadeks seltsi

nime ja gluteenivaba

märgise logoga erinevaid

meeneid.

o Meeneteks on olnud

pastapliiatsid, T- särgid,

nokkmüts, klaas, kruus,

võtmehoidja, jutekotid,

alustaldrikud ja lõikelauad.

o Meenetest on 

ülevaade kodulehel.



GLUTEENIVABA KOKARAAMAT

o Maire Vesingi andis välja 

erinevate retseptidega 

kokaraamatu, kuhu 

eessõna kirjutas Riin

Jõgi ja suurepäraselt 

maitseva pitsaretsepti 

andis Aive Antson.

o Kokaraamatu autor on 

ka toitumisnõustaja 

koolitusega, temale saab 

küsimusi esitada 

kodulehe Foorumis.



TSÖLIAAKIA KÜSITLUSED

o Oleme küsitlusele palunud vastata meie 

poole pöördunud tsöliaakiahaigetel. 

o Tulemuste analüüs 2004-2007, 2008-2011, 

2011-2014. 

o Oleme tunnustanud tublimaid arste!

o Analüüsi põhjal tehtud järeldused ja 

ettepanekud oleme edastanud arstidele 

ning planeerinud enda tegevusi. 



o Facebookis on loodud album, et oleks lihtsam

leida tooteid kauplusest, kuna tihti on nad

märgistuseta ja asuvad tavatoodete juures.

o Albumi täiendamisel löövad kaasa seltsi liikmed

ja Facebooki lehe külastajad.

o ETS-i kodulehel on viide Facebooki albumile.

o Lisandunud on laktoosivabade toodete ja

gluteenivabade küpsetiste album.

GLUTEENIVABADE TOODETE ALBUM



o Kõige suuremaks mureks on täiskasvanud

tsöliaakiahaigetele olnud gluteenivabade

toiduainete kallidus. Võrreldes tavatoiduga on

spetsiaalsed gluteenivabad toiduained 4 – 6,

makaronid kuni 10 korda kallimad.

o Balti riigid on meie andmetel Euroopas ainsad,

kus täiskasvanud tsöliaakiahaigetele ei maksta

gluteenivabade toiduainete ostmiseks rahalist

kompensatsiooni. Töö selles osas on kestnud

aastaid, kuid siiani tulutult.

EESTIS EI MAKSTA TOETUSI



o Gluteenivaba toote märgise väljaandmisega 

seotud tegevused.

o Toitlustusasutustega seotud koostöö.

o Nahatsöliaakia infomaterjal.

o Uus elektrooniline patsiendiinfo.

EDASISED TEGEVUSED



Aitäh ja soovime ilusat konverentsi-messi jätku!



Eesti Tsöliaakia Selts

aive@tsoliaakia.ee info@tsoliaakia.ee riin@tsoliaakia.ee

www.tsoliaakia.ee
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