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Katsaus toimintasuunnitelman mukaiseen
toimintaan KERRO JA KUUNTELE –projekti 2020

Lääkäri ja asiantuntijaluennot - etäyhteyksiä hyödyntäen

PERUTTU KERRO JA KUUNTELE -seminaari perjantaina 3.4.2020 
PERUTTU KERRO JA KUUNTELE -luento lauantaina 4.4.2020
PERUTTU Kansalaistalon ”Toiminta torstai” ENSITIETOA, torstaina 28.5.2020

TOTEUTUNUT Facebook LIVE 18.3.2020 KLO 18-19.30 
TOTEUTUU Facebook LIVE 22.4.2020 KLO 18-19.30 
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KERRO JA KUUNTELE –projekti 2020
Vertaistukiohjaajien rekrytointi, perehdytys ja koulutus 

PERUTTU Suomen Kilpirauhasliitto ry, Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA 
KUUNTELE –projekti/ Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan koulutuksen 14.-15.3.2020

http://www.lapinkilpi.com/
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hankkitaan ryhmien käyttöön tablettitietokoneita live- ja 
verkkoluentojen seuraamista varten
- Kun ohjaajat rekrytoitu, valitaan 6 tabletin sijoittamispaikkakunnat 
ja selvitetään käyttötilat kunnissa

kehitetään ryhmien yhteisiä kokoontumisia etäyhteyksien 
välityksellä
- Kun toiminta kunnissa on käynnistynyt, valitaan yhdessä toimivat 

kuntaparit

työkalupakki 
- Perehdytyksen  ja koulutuksen apuvälineiksi ja ryhmien ohjaajan 
materiaaleiksi koottu ”työkalupakki” – koostetaan käyttöön ennen 
koulutusta

http://www.lapinkilpi.com/
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KERRO JA KUUNTELE –projekti 2020
YHTEISTYÖ MUUT YHDISTYKSET JA TAHOT

kehitetään vertaistukiryhmien toimintaa erilaisille 
kilpirauhassairausryhmille

esim. liikunnalliset työikäisten vertaistukiryhmät,
teemalliset ja sairausryhmäkohtaiset vertaistukiryhmät 

järjestetään yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa 
ensitietopäiviä ja muita tapahtumia
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YHTEISTYÖ MUUT YHDISTYKSET JA TAHOT

yhteistyö Ikäihmisten palvelukeskus Nestorin kanssa
omaishoitajat ja hoidettavansa

- Työstetään materiaalipaketti jaettavaksi 

projekti selvittää terveydenhuollon ammattilaisten 
täydennyskoulutusmahdollisuutta 

- Kysely esim. kesäyliopistolta
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Terveydenhoidon yhteistyö?? – MITEN TOTEUTETAAN – JÄÄ 
NÄHTÄVÄKSI?

▪ kilpirauhashoitaja-pilotti 
▪ hoitopolusta tehdään prosessikaavio 

▪ mallinnetaan yhteistyö perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välille selkeyttämään potilaan hoitopolkua 
diagnoosin saannin jälkeen yhdistyksen tarjoaman tiedon ja tuen 
piiriin

▪ toimintamalli vertaistuen jalkauttamiseksi erikoissairaanhoidon 
osastolle 

▪ vierailut perusterveydenhuollon osastotunneilla

▪ rakennetaan toimintamalli terveydenhuollon kanssa toteutettavaan 
yhteistyöhön ja tiedonvälitykseen.

▪ toimintamalli apteekkien tiedottamisesta ja se liitetään yhdistyksen 
vuosikelloon

▪ neuvolatoimintaa tiedotetaan 

▪ työterveyshuollon palveluntarjoajille lähetetään sähköinen 
tietopaketti
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Oppilaitosyhteistyö

alan opiskelijoille opinnäytetyön aiheita 
▪ Kilpirauhassairaan potilaanpolku Lapissa
▪ Minkälaista tukea vasta sairastunut kilpirauhaspotilas saa / tarvitsee Lapissa?
▪ Kilpirauhassairaan läheisen kokemukset ja tuen tarve Lapissa
▪ Lapin kilpirauhassairaiden vertaistukiryhmien ohjaajien ja vapaaehtoisten 

kokemuksia ja kehittämisideoita?
▪ Elämäntapojen vaikutus kilpirauhassairauksissa Lapissa?
▪ Millaista on laadukas jäsentoiminta Lapin Kilpirauhasyhdistyksessä?
▪ Hedelmättömyysongelmat kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavilla Lapissa?

Tähän pitäisi tehdä suunnitelma – avata aihealueita, sopia kuka toimii tuutorina
tai yhteyshenkilönä opiskelijalle, jos joku innostuu tekemään opinnäytetyötä 
näistä aiheista?
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Oppilaitosyhteistyö

▪ opintoihin liittyviä harjoittelumahdollisuuksia 
vertaistuen piirissä 

- Tämä on työnalla ja lupeissa syksyyn olisi saada Lapin
ammattikorkeakoululta harjoittelijoita vertaistukiohjaamiseen. 
Seurataan tilanteen etenemistä.

▪ oppilaitoksiin kokemusluentoja 

▪ sovellus oppilastyönä kilpirauhassairauksien oireiden 
seuraamista helpottamaan

- Tämä on työnalla ja toivotaan, että joku opiskelija nappaa 
tämän tehtäväkseen. Seurataan tilanteen etenemistä.

▪ rakennetaan toimintamalli alan opiskelijoiden kanssa  
toteutettavaan yhteistyöhön ja tiedonvälitykseen
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Kuntayhteistyö

▪ tehostetaan yhteistyötä Lapin kuntien kanssa ja 
selvitetään jo olemassa olevia mahdollisuuksia kuntien 
laitteistojen ja tilojen käyttöön

▪ selvitetään kuntien liikuntasalien, - vuorojen ja -ohjaajien 
mahdollinen käyttö 

http://www.lapinkilpi.com/
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lisätään myös lappilaisten tiedon saannin mahdollisuuksia 
live- ja verkkoluennoilla

Vuonna 2020 läheisille ja työnantajalle toteutetaan oma esite

Osallistutaan valtakunnalliseen Lääkehoidon päivään 
12.3.2020 - Kilppariblogiin tekstiä aiheesta 

erityiskohteena miehet
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Vertaistukiryhmä Facebook?
▪ 107 jäsentä

▪ mukaan kotisoffalta
▪ ohjaajaa vailla
▪ liveluentoja

Facebook
▪ viikon jakson aikana 

tavoitettu 889 ihmistä
▪ sitoutuneita 434

Alueellinen
Vertaistukiryhmä 
Facebook – Inarinkilpi

365 päivää
-54 tapahtumaa

-12 tuhatta tavoitettua
-219 vastausta

Meidän Facebookimme sivutykkäyksien 
maaginen 400-raja meni rikki 15.3.2020!!

http://www.lapinkilpi.com/


PERUTTU 
Digikaveri- Digihumppa
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Digihumpat-tapahtuma 14.5.2020 klo 12-15 

Tapahtumapaikka: Saamelaiskulttuurin keskus Sajos, Ivalo 

Tapahtumakuvaus: Digihumpat-tapahtuma on Aspa-säätion kehittämä 

konsepti, joka lähti liikkeelle asumisyksiköstä, jossa oli ihmisiä, jossa 

ihmiset eivät olleet koskaan oikein koskeneetkaan laitteisiin ja heillä oli 

toive hauskasta tapahtumasta. Tapahtumassa erilaisia pisteitä, jossa 

harjoitellaan digitaitoja erilaisten digitaalisten juttujen avulla. Mm. 

miten voi tilata netistä pizzaa, löytää tietoja, spotify-bileet, joissa sai 

itse valita biisit. Ytimessä ajatus päästä kokeilemaan ja tutustumaan 

digimaailmaan. 

Lapissa on tarve tehdä digiä tutuksi kokeilun kautta ja 

innostaa ihmisiä käyttämään. 

Kohderyhmät: Ikäihmiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, 

järjestöjen työntekijät ja viranomaiset, paikallinen koulu? 

Markkinointikärki: Tee digiretki Ivaloon! 

Digikaverivalmennus (koulutuspäivä) 

13.5.2020 

Koulutuspaikka 

Sajos, Ivalo (audiotorio ja 1-2 kokoustilaa). 

Hanna selvittää, onko lounasmahdollisuus? 

Koulutuspuitteet ja ohjaaminen 

- Yksi koko päivän koulutuspäivä, jolla luodaan 

perusteet digiopastukseen. Max. 20 osallistujaa. 

Koulutus kaikille digiopastuksesta kiinnostuneille avoin. 

- Koulutuksen pohjalla Aspa-säätiön koulutus: 

keskitytään hyvään opastamiseen. Aihepiireinä mm. 

mitä digitaidot on, millainen on hyvä oppija, millainen 

on hyvä ohjaaja, tietoturva opastuksessa. 

http://www.lapinkilpi.com/
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Digiosaaja – Digihiki?
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Suuri digitaitokysely selvittää suomalaisten digitaitojen tilan
Digitaaliset palvelut sujuvoittavat arkisten asioiden hoitamista, mutta 
kaikkien digitaidot eivät vielä ole riittävällä tasolla. 
Valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto selvittävät nyt 
kyselyllä kansalaisten digitaitojen tasoa ja siten digituen tarvetta. 
Digitaitojen lisäksi kysely selvittää kansalaisten 
digipalvelujen käyttöastetta.

Digitaitokysely on tarkoitettu kaikille, myös heille, jotka eivät käytä 
älylaitteita tai asioi itse sähköisesti. Kyselyyn toivotaan vastauksia 
mahdollisimman laajasti taidoista riippumatta.

Kyselyyn voi vastata sähköisesti 
osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus tai paperilomakkeella, joita 
digituen alueelliset koordinaattorit jakavat ympäri Suomea. 
Paperilomakkeita tulee muun muassa kirjastoihin, 
yhteispalvelupisteisiin sekä Digi- ja väestötietoviraston 
palvelupaikkoihin. Vastauksia kerätään maaliskuun ajan.

- Tehty yhteistyötä – Kolarissa mukana oli Kirsti 
Mustajärvi, digihankkeesta, kertomassa kyselystä.

http://www.lapinkilpi.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dvv.fi%2Fdigitaitokartoitus%3Ffbclid%3DIwAR14GCnYQyix_oFDuW5TODdGxPYQEpHjtNdCoD7QCDURae0-PmmkNfyI6iU&h=AT1eFd2XQwTWymnNBP3Fmi3CWVssHzI5XbjNGFM_pi4Kz6K7YRTMMOAUVkRpVyoNvZo67xJTnM-SJeb_cvK4mcVBIhnRD_5VYlfCSmGo33C7z7JNrcDH0SBIV_TDx_zQFf31jffvGA
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Kiitos!

www.lapinkilpi.com

13.2.2020 Kevättä kohti ja vauhdilla, Satu Saari
10.3.2020 Lääkehoito hallussa?, Maija Pirttijärvi
17.3.2020 Poikkeusolosuhteita ja etätyöskentelyä, Satu Saari

FB Live (20.3.2020 klo 10.21 – 72 katselukertaa ☺) 

Kynät saapuneet ☺

http://www.lapinkilpi.com/

