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Üritused 2015 
Veebruar – ETS tänas sponsoreid ja parimaid koostööpartnereid. Seltsi tänukirja said 
Oriola AS, D.T.L. Consumer Products Eesti ja Terviseks OÜ (Pizzapoisid) esindajad hea 
koostöö ja seltsi sponsoreerimise eest 

 
Märts – 12.-13. märtsil toimus Stockholmis Põhja- ja Baltimaade tsöliaakia seltside 
kohtumine. ETS-i poolt osalesid Katre Keerd ja Aive Antson. Peamised teemad olid 
seotud gluteenivaba toidu puhtuse nõuete ja gluteenivaba märgisega. Peale nende 
osalesid veel Läti, Rootsi, Norra, Taani ja Soome seltsi esindajad – kokku 17 inimest 

 
Aprill – Põletikulise soolehaiguse patsiendi infopäev toimus 11. aprillil 2015 
Tallinnas. Infopäeval tutvustas tsöliaakiat ja meie seltsi tegemisi juhatuse liige Riin Jõgi 

 
Aprill – üldkoosolek toimus Tallinnas EPIK saalis.   Külalisesinejateks olid detsembris 
2014 Telliskivi Loomelinnakus avatud gluteenivaba söögikoha Kivi.Paber.Käärid kokk 
Robert Nool, kes rääkis tervislikust toitumisest ja söögikoha tegemistest 
– Gluteenivabu tooteid tutvustas Nelly Vahtramaa, RemedyWay OÜ-st. Nemad 
valmistavad erinevaid tooteid toortatrast – toorjahu, küpsiseid, snäkke, toortatra 
peentangu jt 
– Ainar Nurk, Gets Up OÜ-st tutvustas esimest laste gluteenivaba, ilma säilitus- ja 
värvaineteta, ketšupit – Lotte. Toote valmistamisel on arvesse võetud laste maitse-
eelistusi ja värvide valikut pakendi kujundamisel 

 
Mai – Igal aastal 16. mail tähistatakse ülemaailmset tsöliaakiapäeva. Arvatakse, et 
maailmas on tsöliaakiahaigeid rohkem kui 70 miljonit inimest. Erinevates riikides on 
tsöliaakiaalane teadlikkus erinev, kuid siiani on üle maailma veel palju diagnoosimata 
tsöliaakiahaigeid. 
Seetõttu olid paljudes riikides tsöliaakiapäeva üritused suunatud meditsiinitöötajatele, 
et nad tunneksid ära tsöliaakia sümptomid ja oskaksid seda haigust õigel ajal 
diagnoosida. Lähemalt saab erinevate Euroopa riikide tsöliaakiapäeva tähistamisest 
lugeda: http://www.aoecs.org/ 
Eestis tähistati tsöliaakiapäeva samuti ühiskonna teadlikkuse tõstmisega. Sel puhul 
ilmus nii eesti- kui venekeelses ajakirjanduses mitmeid artikleid ja intervjuusid. 
Seltsi liige Viktoria Vaisma andis intervjuusid vene keelsetele väljaannetele Den za 
Dnjom (09.05) ja MK-Estonia (13.05). Intervjuud Aive Antsoniga ilmusid venekeelses 
Linnalehes (08.05), Maalehes (27.05) ja Raplamaa Sõnumites (03.06). 
Tsöliaakiaalased teavitused ilmusid Terviselehes (13.05) ja Linnalehes (15.05). 
Facebookis toimus tsöliaakiateemaline mäng. Küsimused olid meie seltsi kohta ja 
auhindadeks erinevate gluteenivabade tootjate toiduained. Peaauhinnaks oli seltsi 
logoga puidust lõikelaud. Mäng toimus neljal päeval ja võitjateks-auhindadeks olid: LA 
Veneziane gluteenivaba pasta 3 pakki Evi Likk, Pizzapoisid 10 eurone pitsakrediit Anu 
Jõudna, ETS-i logoga lõikelaud Enel Sott, RemedyWay toortatrajahu + Lotte ketšup 
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Daisy Inslermann, ETS-i jutekott Merle Maisla, RemedyWay toortatrajahu Evi Roht, 
Lotte ketšup Kristel Roop, RemedyWay toortatra peentang Krista Muna ja Lotte ketšup 
Gerly Uussalu. 
Mängu organiseerisid Riin Jõgi, Katre Keerd ja Kaja Schumann. 

 
Juuni – 4.-5. juunil toimus Tallinna Teeninduskoolis täienduskoolituse raames 
eritoitumisealane koolitus. Koolitajateks olid Eesti Tsöliaakia Seltsi juhatuse liikmed 
Aive Antson ja Riin Jõgi ning Teeninduskooli kokavaldkonna kutseõpetaja Dina Aarma. 

 
Juuni – Allkirjastati Eesti Tsöliaakia Seltsi ja AOECSi (Association Of European Coeliac 
Societies, Euroopa Tsöliaakia Seltside katusorganisatsioon) vahel gluteenivaba märgise 
väljaandmisega seotud leping. 

 
Juuli – ETS-i 18. suvelaager toimus 10.-12 .juulil Narvas ja selle lähiümbruses. 
Osalejate arv oli suur – 40 inimest. Tutvuti giidi eestvedamisel Narva peamiste 
vaatamisväärsustega 
Korraldusliku poolega olid seotud üsna mitmed inimesed – Kaja leidis toreda koha, kus 
oli ruumi laialt nii sees kui väljas. Riin muretses söögikraami eest, suhtles koos Aivega 
majutuskohaga ja Riina jagas lahkelt oma varudest kogu laagri gluteenivaba leiva ja 
saia vajaduse. Riina koostas ka viktoriini, see on meil juba traditsiooniks saanud 

 
September – 10.-13. sept toimus Euroopa tsöliaakia seltside katusorganisatsiooni 
AOECS-i üldkoosolek Dublinis. Eesti Tsöliaakia Seltsi esindas Katre Trofimov 

 
September – ETS-i liige, Katre Trofimov, hakkas osalema kahes AOECS-i 
välistöörühma töös: 
1. Follow-Up Eating Out – tegeleb toitlustuskohtades söömise teemadega 
2. ELS redistribution of fees – töörühma esmaseks ülesandeks on teha ettepanekuid 
AOECS-i juhatusele, kuidas jagada AOECS’i välismaiste litsentside eest saadud tulu. 

 
November – ETS-i üldkoosolek toimus Tallinna PIK saalis, külalisesinejaks oli Eesti 
Gastroenteroloogide Seltsi juhatuse esinaine dr Riina Salupere, kelle loengu teemaks 
oli “Uudised Euroopa gastroenteroloogianädalalt” 
– Gluteenivabu tooteid tutvustas Aivar Tooma, Raisio Eesti AS-st. Provena gluteenivabu 
kaeratooteid kasvatatakse erinõudeid täites, et vältida ristsaastumist alates 
idandamisest kuni toodete pakendamiseni. Näiteks 15 km raadiuses ei tohi kasvatada 
ühtegi gluteeni sisaldavat teravilja, saagi koristamisel tuleb kasutada eraldi kombaine 
jne 
– Ain Kabal, ettevõttest Priileib, tutvustas ja tõi degusteerimiseks nende gluteeni- ja 
laktoosivaba Tatrik leiba. Lähiajal teevad nad ära tootele katseprotokollid, et olla 
kindel toote puhtuses ja ohutuses tsöliaakiahaigele 
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November – ETS-i juhatus andis OÜ Loodusvägi tatrajahust piparkookidele nende 
soovil seltsi tunnuslause „Eesti Tsöliaakia Selts soovitab gluteenivaba toodet“ 

 
November – ETS-i kodulehe vahendusel on nüüd kõigil võimalik esitada gluteenivaba 
dieedi teemalisi küsimusi toitumisnõustaja Maire Vesingile, kes põhikohaga töötab 
Olustvere TMK koka eriala õpetajana. Tema hobideks on kokaraamatute kirjutamine 
ning eritoitumise teemaline tootearendus. Aastatel 2011 kuni 2015 on Maire Vesingi 
osalenud mitmete eritoitumise- ja hoidisteteemaliste raamatute väljaandmisel 

 
Detsember – Jõulupidu toimus sel aastal esmakordselt kahes kohas – Vanamõisa 
jõulumaal ja Vudila jõulumaal. Selleks, et erinevates Eestimaa linnades elavatel 
inimestel oleks parem võimalus osalemiseks. Osalejaid kokku oli rekordarv 

 


