
 

 

 

Minun keliakiani 

- ensitietoa keliakiasta - 

 

 

 



 

Villellä on ollut  
vatsakipua jo jonkin 

aikaa. Välillä hänellä on 
ollut myös ripulia ja häntä on 

väsyttänyt enemmän kuin ennen. 
 

Ville meni äitinsä kanssa lääkäriin, 
jossa hänet ohjattiin erilaisiin  

tutkimuksiin. 
 

Lopulta Ville meni tutkimukseen, 
jossa tähystettiin hänen  

suolistonsa. Tutkimuksen  
perusteella lääkäri kertoi, että  
Villellä on keliakia. Villellä oli  
paljon kysymyksiä keliakiasta 

 lääkärille... 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä keliakia on? 

Keliakia on sairaus, jossa viljatuotteiden: vehnä, ohra ja ruis 
sisältämä gluteeni aiheuttaa tulehduksen suolistossa. 

Tulehdus vahingoittaa suolistoa ja on syynä vatsakipuihin ja 
ripuliin.  

 

Kun suolisto on vaurioitunut, ruoan sisältämät sinulle tärkeät 
ravintoaineet ja vitamiinit eivät imeydy normaalisti. Tämä 

aiheuttaa erilaisia oireita, esimerkiksi väsymystä, vatsakipua, 
ripulia ja vatsan turpoamista sekä pituuskasvun hidastumista. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Miten keliakia todetaan? 

Ensin sinulta otetaan verikokeita, joiden vastausten 
perusteella tehdään vatsan tähystys. Tähystyksen 

aikana suolistostasi otetaan pieniä koepaloja. 
Lääkäri katsoo tulokset ja voi niiden perusteella 

todeta sinun sairastavan keliakiaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistä keliakia tulee? 

Syytä siihen, miksi olet sairastunut keliakiaan, ei 
tiedetä tarkasti. Mahdollisuus sairastua keliakiaan 

on suurempi niillä, joilla sitä on suvussa. 

 

 

 

 



 

Miten keliakiaa hoidetaan? 

Keliakiaan ei ole lääkehoitoa. Ainoa hoito on 
gluteeniton ruokavalio. Gluteeniton ruokavalio 

tarkoittaa, että vehnä, ohra ja ruis sekä niitä sisältävät 
leivonnaiset ja elintarvikkeet poistetaan ruokavaliosta. 

Niiden tilalta voit käyttää esimerkiksi riisiä, maissia, 
hirssiä, tattaria ja gluteenitonta kauraa. Kun noudatat 

gluteenitonta ruokavaliota, suolistosi tulehdus 
paranee, vatsakipu häviää ja kasvat normaalisti.  

 

Paraneeko keliakia? 

Valitettavasti keliakia ei koskaan parane. Jos syöt 
gluteenia, suolisto tulehtuu uudelleen ja keliakian 

oireet palaavat. Sen takia gluteenitonta ruokavaliota 
täytyy noudattaa tarkasti. Näin vointisi paranee ja voit 

elää kuten ikätoverisi. 



 
...Ville sai paljon tietoa keliakiasta  

lääkärin luona. Lisäksi hoitaja kertoi 
hänelle keliakiasta. Ville kävi myös 

ravitsemusterapeutin juttusilla 
vanhempiensa kanssa. Ravitsemusterapeutin 

kanssa he kävivät läpi Villelle sopivia ja 
 sopimattomia ruokia. 

 
Kotona Ville osallistui leivontaan ja 
ruoanlaittoon. Näin hän tutustui  

raaka-aineisiin ja tuotteisiin, jotka ovat 
sallittuja gluteenittomassa ruokavaliossa.  
Lisäksi hän oppi käytännön asioita, kuten 

leivän leikkaaminen ja voiteleminen  omilla 
välineillä, omasta leviterasiasta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Ville pääsi myös vanhempiensa 

mukana kauppaan, jossa oppi mistä 
gluteenittomia tuotteita löytyy. 

Kaupassa hän saikin tehdä aikamoista 
salapoliisin työtä tutkiessaan 

tuoteselostuksia lempiruokiensa 
 pakkauksista. Salapoliisi-Ville oppi 
nopeasti tarkaksi tutkijaksi ja hän 

löysi kaupasta paljon tuotteita, jotka 
sopivat hänen ruokavalioonsa.  

  
           Osa gluteenittomista 
         tuotteista on merkitty 
      tällaisella tähkämerkillä. 

 
 

Keliakian toteamisen jälkeen Ville 
kertoi koulussa kavereille ja opettajalle  
sairaudestaan. Tämän jälkeen hän alkoi  

saada koulussa keliakiaan sopivaa ruokaa.  
 
 
 
 



Villen kaverilla Antilla oli 
syntymäpäiväjuhlat. Villen  

äiti soitti Antin äidille ennen juhlia ja  
kertoi Villen keliakiasta. Antin äiti päätti tehdä 

syntymäpäiväkakun gluteenittomana, jotta se sopii 
kaikille vieraille. Lisäksi Ville otti juhliin  evääksi 

gluteenittomia keksejä ja karkkia. 
 

Aluksi keliakian sairastaminen  tuntui Villestä 
keljulta, mutta ajan kanssa se helpottui. Joskus 

hänelle tulee hetkiä jolloin keliakia ärsyttää, 
esimerkiksi silloin kun kaverit syövät jotain  

mitä Ville ei voi syödä.  
 

Vaikka keliakia ei koskaan parane, Villestä 
tuntui hyvältä tietää, että oikeaa ruokavaliota 
noudattamalla hänen ei tarvitse enää kärsiä 

mahakivuista. Ajan kuluessa hän huomasi, että ainoa 
asia joka elämässä muuttui oli ruokailu ja että hän 

voi edelleen käydä kavereilla ja harrastuksissa.  
Gluteenittomia tuotteita ja  reseptejä löytyy onneksi 

runsaasti! 



 

 

 

 

 

 

-Gluteenittomat letut- 
 

 Valmistusaineet: 

 3 dl   kevytmaitoa 

 1    muna 

 1  tl   sokeria 

 1/2  tl  suolaa 

 1 1/2  dl  gluteenitonta jauhoseosta 
 

Valmistusohje: 

Vatkaa maito ja muna kevyesti kulhossa. Lisää sokeri ja 
suola. Lisää joukkoon gluteeniton jauhoseos samalla 

vatkaten. Sekoita tasaiseksi. Anna turvota 20 - 30 min. 
Paista taikinasta lettuja rasvassa pannulla. 

VINKKI:  Jos taikina tuntuu turvotuksen jälkeen liian 
ohuelta, lisää n. 1/2 dl jauhoja. 

 

Resepti Valion sivuilta: http://www.valio.fi/reseptit/lettutaikina-
gluteeniton/ 



 

 

  

 
Vertaistukea 

 

Villestä olisi mukava tavata muita keliakiaa sairastavia lapsia, 
joten Villen perhe otti yhteyttä paikalliseen keliakiayhdistykseen, 

josta saa käytännön vinkkejä ja tukea keliakia-arkeen. 
Yhdistyksessä toimii myös tukihenkilöitä, joilta perhe voi kysyä 

apua ja tietoa keliakiasta. 
 

Yhdistys järjestää jäseniltoja Kemin Järjestökeskus Majakassa noin 
2kk välein! Iltaan tehdään myös yhteistilauksia gluteenittomista 
tuotteista esimerkiksi leipomoista. Tilatut tuotteet voi noutaa 

jäsenillasta. 
 

Lisätietoja yhdistyksestä sekä yhteystiedot löytyvät osoitteesta: 
http://lansi-pohja.keliakiayhdistys.fi/ 

 
Tutustu myös osoitteeseen: 

http://www.keliakialiitto.fi/liitto/toiminta/ 
Täältä löytyy tietoa esimerkiksi kouluikäisten “mininukkarista”, 

joille järjestetään 2-4 tapahtumaa vuodessa. Esimerkiksi 
perheleiri, johon Villen perhe päätti osallistua. 

 
 

                                                     
       

             Keliakiaan     
                                                           sopeutuminen 
                                                           vaatii aikaa,    
                                                           kokemusta     
                                                           ja lähipiirin     

                                                          tukea!         
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Yhteystietoja 

 

 
Länsi-Pohjan Keskussairaala 

Lastenosasto 1B 

puh.  

040 149 1177 

 

Ravitsemusterapeutti 

puh. 

040 488 9529 


