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Hei vertaistukiryhmän ohjaajat,
Lapin Kilpirauhasyhdistyksen ja KERRO JA KUUNTELE -projektin alkukesä on ollut touhun aikaa. Toukokuun aikana reissattiin tervehtimässä Sodankylässä innokasta KKI työikäisten liikunnallista vertaistukiryhmää, ajettiin Ivaloon vierailemaan siellä toimivassa vertaistukiryhmässä, oltiin mukana Järjestöpiste Joikun järjestämillä vertaistukiohjaajien Ideapäivillä, pidettiin projektin Ohjausryhmän kokous ja järjestettiin Maailman Kilpirauhasviikolle kolme eri tapahtumaa.
Kesäkuun alussa osallistuttiin rahoittaja STEA:n yhteiskehittämispäivään Rovaniemellä ja Suomen Kilpirauhasliiton
vuosikokoukseen Helsingissä, jossa edustajamme valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi – Onnea Tanja! Samaan
aikaan alettiin pakata yhdistyksen ja projektin tavaroita muuttolaatikkoihin – Järjestötalon muutto kohti Kansalaistaloa
on siis alkanut. Matka Kansankadulta Rovakadulle ei ole pitkä, mutta monen eri järjestön yhtäaikainen muutto on
melkoinen rumba. Toisaalta on hyvä tilaisuus suorittaa kaappien inventaario ja laittaa kierrätykseen kaikki se, millä ei
oikeasti ole enää käyttöä tai säilytystarvetta. Uudet tilat saimme Rovakatu 23:sta toisesta kerroksesta. Toimistomme
pitäisi olla jälleen toimintakunnossa viikolla 26. ”Tupareiden” pito jäänee silti syksyyn, koska kesä ja lomat painavat
päälle. Toimisto on kesätauolla heinäkuun.
Ennen lomia on vielä suunniteltava yhdistyksen ja projektin uudet esitteet, nyt kun Järjestötalo muuttuu Kansalaistaloksi ja osoite Kansankadulta Rovakadulle. Käynnistämme myös jäsenhankintakampanjan ja myös sen toimintaohjeet
löytyvät piahkoin verkkosivuiltamme. Kannattaa käydä katsomassa, mitä kampanja pitää sisällään ja osallistua uusien
jäsenten ”värväämiseen”.
Syksyllä startataan toimintaan jo elokuun puolivälin tienoilla ja monenmoista on taas luvassa. Tiedot tapahtumista on
tallennettuna verkkosivuillemme osoitteessa www.lapinkilpi.com joten sieltä voi jo nyt käydä tsekkaamassa tarjontaa.
Olen myös ”kutsunut itseni kylään” vertaistukiryhmiinne ja laitan tuohon kirjeen loppuun syksyn aikatauluja, niin näette, missä milloinkin liikun. Jos joku vierailu on vielä sopimatta, niin pankaas viestiä, sovimma pois!
Syksyllä järjestämme vapaaehtoisten ja vertaistukiohjaajien koulutuspäivät yhteistyössä Suomen Kilpirauhasliiton
kanssa ja suunnitelman asteella on myös projektin loppuseminaari, vaikka projektille jatkorahoitusta STEA:lta haetaankin syyskuun loppuun mennessä. Kilpirauhaspajat tulevat taas syksyllä ja uutena ajatuksena on selvitellä Live luentojen
mahdollisuutta Facebookissa. Tämä digitaalisuus on tulevaisuutta ja kun me täällä Lapissa olemme niin laajalla alueella, niin on yritettävä mennä mukaan tähän sähköiseen maailmaan ja opeteltava ottamaan siitä kaikki hyöty irti –
kyllä me vielä opimme, kun opettelemme yhdessä!
Pikkuhiljaa myös vertaistukiryhmät jäävät kesätauolle, kunhan vielä muutamat kauden lopettajais- makkaranuotiot
sammuvat. Kiitos taas kaudesta meidän vertaistukiohjaajillemme – olette tärkeitä <3
On aika levähtää ja nauttia Lapin kesästä, lumella tai ilman!
t.satu 😊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen uusi osoite:
Lapin Kilpirauhasyhdistyksen ja KERRO JA KUUTELE -projektin uusi osoite on siis Rovakatu 23, 2 krs. 96100 Rovaniemi. Toiminta uusissa tiloissa siis käynnistyy viikolla 26.
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Vapaaehtoisten ja vertaistukiohjaajien koulutuspäivät 21.-22.9.2019!
Suomen Kilpirauhasliitto ry, Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE –projekti järjestävät
KOULUTUKSEN Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnasta 21.-22.9.2019 ROVANIEMELLÄ.
Koulutus on osallistujalle maksuton ja se muodostuu kahdesta kokonaisuudesta.
Lauantaina käsittelemme vapaaehtoisuutta yhdistyksessä ja sunnuntaina vertaistoimintaa.
Voit osallistua molempiin päiviin, mikäli olet kiinnostunut myös vertaistoiminnasta.
Merkitse jo nyt syksyn päivät kalenteriisi ja tule mukaan! Koulutuksen tarkempi pitopaikka ja
ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaa. Alla ilmoittautumis- ja lisätietojen kyselylinkki
https://link.webropolsurveys.com/S/90C5B0A9B8834985
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Tulossa syksyllä!
Esittely Sykettä Syksyyn tapahtumassa 20.8.2019
Mukana Kemin vertaistukiryhmässä 4.9.2019
Mukana Enontekiön vertaistukiryhmässä 6.9.2019
Kilpirauhaspajat 7.-8.9.2019 ( Sodankylä, Kittilä – ei vielä sovittuna kumpi päivä kummassakin)
Mukana Rovaniemen vertaistukiryhmässä 12.9.2019
Esittely Kittilän Terveyskeskuksen aulassa, 13.9.2019
Mukana Kittilän vertaistukiryhmässä 13.9.2019
Mukana Kolarin vertaistukiryhmässä 16.9.2019
Avoimet ovet toimistolla, 18.9. 2019
KERRO JA KUUNTELE -projektin Ohjausryhmä 19.9.2019
Vapaaehtoisten ja vertaistukiohjaajien koulutuspäivät 21.-22.9.2019
Järjestötietovakka LKS, 25.9.2019
Mukana Sallan vertaistukiryhmässä 26.9.2019
Mukana Kemijärven vertaistukiryhmässä 27.9.2019
Posiolla Lapin sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen mukana 22.10.2019
Järjestötietopiste LPSHP, 23.10.2019
Projektin loppuseminaari 25.10.2019
Sääntömääräinen syyskokous, 26.10.2019
Pelkosenniemi-Savukoski Lapin sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen mukana 4.-5.11.2019
Järjestöpiste Sodankylän Terveyskeskuksen aulassa 11.11.2019
Mukana Sodankylän vertaistukiryhmässä 11.11.2019
Avoimet ovet toimistolla, 27.11. 2019
Järjestötietovakka ja Joulumyyjäiset 11.12.2019
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