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Arvoisa vastaanottaja 
 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu vuonna 2004 alueelliseksi potilasjärjestöksi, joka edistää kilpirauhassai-

rauksien tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. 

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen toiminta-alueena on koko Lapin maakunta, jossa on yli 10 000 diagnosoitua kilpirauhas-

sairasta, joista jäseniämme vain n. 600 henkilöä. Yhdistyksen toiminta on pääosin vapaaehtoistoimintaa, poikkeuk-

sena STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittama KERRO JA KUUNTELE –projekti (2017–2020). 

Yhdistys järjestää lääkäri- ja muita asiantuntijaluentoja, tiedotusta kilpirauhassairauksista, vertaistukea ja virkistystoi-

mintaa sekä kokemusluentoja. Lapissa yhdistyksen vertaistukiryhmiä kokoontuu usealla paikkakunnalla ja yhdistyk-

sellä on myös omia ”alueellisia virtuaalisia vertaistukiryhmiä” Facebookissa. Lue lisää: www.lapinkilpi.com 

 

KERRO JA KUUNTELE -projektin (2017–2020) päättyessä vuodenvaihteessa lähetämme teille nyt tämän uutiskir-

jeen ja sen myötä toivomuksen kiinteämmän yhteistyön viriämisestä Lapin alueen kuntien kanssa. 

Tulevaisuutta silmällä pitäen on KERRO JA KUUNTELE -projektissa suunniteltu ja työstetty toimintamalleja, jotka tuki-

sivat ja helpottaisivat vapaaehtoisten työtaakkaa ja mahdollistaisivat kilpirauhassairaiden vertaistuen saannin ja hy-

vinvoinnin tukemisen myös jatkossa täällä Lapissa. Suurta roolia niissä suunnitelmissa näyttelee yhteistyö koulumaa-

ilman ja tulevaisuuden terveysalan ammattilaisten kanssa. Lapin Kilpirauhasyhdistys tarjoaa tulevaisuudessa vuosit-

tain harjoittelupaikkoja Sosiaali- ja hoitotyön opiskelijoille ja pyrimme saamaan heitä myös alueellisten vertaistuki-

ryhmien ohjaamiseen.  Tulevan syksyn aikana käynnistyy mittava yhteistyö Lapin ammattikorkeakoulun kanssa, näi-

hin opiskelijoiden harjoitteluihin liittyen.  

Toimiva kuntayhteistyö näyttelee näissä suunnitelmissa myös suurta roolia. Toivomme, että kunnat lähtisivät tuke-

maan alueensa kilpirauhassairaiden hyvinvointia, tarjoamalla vertaistukiryhmien kokoontumiseen tarvittavia tiloja, 

julkisia verkkoja ja jopa laitteistoa tiedonkulun turvaamiseksi. Suomen Kilpirauhasliitto on tuottanut paljon erilaista 

materiaalia Internetin välityksellä vertaistukiryhmissä esitettäväksi ja mm. näiden katselua varten tarvittaisiin yh-

teyksiä ja välineitä. KERRO JA KUUNTELE -projekti on hankkinut 6 kpl Tabletti tietokonetta alueellisten vertaistukiryh-

mien tarpeisiin ja ne ovat valmiina starttaamaan maakuntaan, heti kun saamme opiskelija ohjaajia käyttöömme. 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on vuosien 2019–2020 aikana hakenut myös systemaattisesti erilaisia kuntien tarjoamia 

toiminta- ja liikunta-avustuksia, jotka käytetään vuositasolla kokonaisuudessaan avustuksen myöntäneen kunnan 

kilpirauhassairaiden virkistykseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Kuluvan vuoden aikana järjestämme esimerkiksi Kemi-

järven, Posion ja Ranuan kunnissa kilpirauhassairaille ravintoluennon ja kehonhuoltotuokion ohjatusti. Rovaniemellä 

on puolestaan tulossa joogaa ja äänimaljarentoutusta. Kemin kunta-avustuksen käyttö on vielä suunnitteluvaiheessa. 

Osa kunnista on myös tukenut oman alueensa kilpirauhassairaita tarjoamalla maksutta näiden erityisryhmien käyt-

töön kunnan liikuntatiloja, -vuoroja ja jopa ohjaajaa.  

Tämän poikkeuksellisen vuoden aikana olemme lähteneet kehittämään vauhdilla myös erilaisia etäyhteydellä toteu-

tettavia toimintamalleja, joten meillä on valmiudet tarjota erilaisia luentoja, vertaisuutta ja kokoontumisia myös 

etänä. Parhaillaan pilotoimme myös vertaisuuden tarjoamista puhelimitse.  
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Lapin kilpirauhassairaat – kuinka paljon heitä on ja missä he ovat? 

Oheinen taulukko, joka on Kelan ja Fimean ke-

räämää tilastotietoa kilpirauhaslääkityksen 

saajista 2019 kertoo Lapin kuntien kilpirauhas-

sairaiden jakautumisen alueellisesti. 

Lapissa on siis yli 10 000 kilpirauhaslääkityk-

sen saajaa ja on spekuloitu, että heitä olisi il-

man diagnoosia vielä toinen mokoma.  

Hoitoon ei osata hakeutua, hoitoon pääsyn 

erot ovat kuntakohtaisesti suuria ja hoitavia 

lääkäreitä vähän. 

Tulevaisuuden haaveena yhdistyksellä on 

saada joka kuntaan oma kilpirauhashoitaja, 

sekä mahdollisuus päästä joustavasti lääkä-

riin, vaikka etäyhteydellä. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Virtuaalinen KUNTAKIERROS2020  

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti järjestävät Virtuaalisen Kuntakierroksen 2020, tee-

malla: ”Innostu virtuaalisesta vertaistukitoiminnasta ja tule mukaan!” Tulevan syksyn aikana kierrämme virtuaalisesti 

kaikissa Lapin kunnissa, Ohjelmassa mm. Yhdistyksen ja KERRO JA KUUNTELE -projektin toiminnan esittely ja keskus-

telua kilpirauhasasioista.  

Toivomme, että te järjestöyhdyshenkilöt kunnissa jakaisitte tietoa tästä virtuaalisesta kuntakierroksesta verkos-

toissanne ja kuntienne erilaisissa ilmoitusväylissä. Uutiskirjeen liitteenä on mainos kuntakierroksesta. 

Ohessa Virtuaalisen Kuntakierroksen aikataulu ja ilmoittautumislinkit, jotka löytyvät myös nettisivuiltamme osoit-

teessa www.lapinkilpi.com - TAPAHTUMAT. 

Kolari 14.9.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/4AD41108A622818B 

Pello 16.9.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/3F49DAB067E0FCE1 

Ylitornio 17.9.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/14345B6E95561F9E 

Kittilä 22.9.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/D727CB0324452733 

Enontekiö 23.9.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/5580B93AFB419399 

Muonio 24.9.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/C75220D0CAE9714C 

Sodankylä 30.9.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/DFD507FF194BB4CB 

Inari 1.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/6B6C9304F0B84BCD 

Utsjoki 6.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/90012605F375D609 

Kemijärvi 7.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/9D629877541FB5A1 

Salla 8.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/46F5CBB210D393F9 

Savukoski 12.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/327972C80B81A19E 

Pelkosenniemi 13.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/5F96062D9598EACC 

Posio 14.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/8538CF29D591F98A 

Ranua  21.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/36DA10C3FDAFBE4B 
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Tornio 22.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/E49BE8A71FE19700 

Kemi 26.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/C73EB74A8D16D822 

Tervola 27.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/1A5F4543A9BD7A46 

Keminmaa 28.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/C68246D4781AD6A0    

Simo 29.10.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/42B7773339A126E1   

Rovaniemi 3.11.2020 klo 17–19 https://link.webropolsurveys.com/S/F45526D03101CC06 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alueellisia virtuaalisia vertaistukiryhmiä Facebookissa 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti tukevat ja kehittävät alueellista vertaistuen saantia kil-

pirauhassairaille – etäyhteyksillä. Kevään 2020 aikana koronaviruksen vuoksi vallitsevat poikkeusolosuhteet, ajoivat 

meitä kehittämään vauhdilla erilaisia etäyhteydenpitoon tarkoitettuja toimintamalleja.  

Alueellisten ryhmien muodostamisen ajatuksena on se, että alueellisissa ryhmissä voidaan keskustella "oman kylän 

ihmisten" kesken vertaistukiasioista ja mahdollisesti vaikka sopia myöhemmin tapaamisia kahvikupposen ääressä.  

Alla suorat linkin Facebookin alueellisiin virtuaalisiin vertaistukiryhmiin. 

Enontekiönkilpi https://www.facebook.com/groups/1742956315866084/?source_id=735268369922915 

Simonkilpi https://www.facebook.com/groups/284555046176386/?source_id=735268369922915 

Pelkosenniemenkilpi https://www.facebook.com/groups/300592061053093/?source_id=735268369922915 

Savukoskenkilpi https://www.facebook.com/groups/337310500621201/?source_id=735268369922915 

Kemijärvenkilpi https://www.facebook.com/groups/3226298130739687/?source_id=735268369922915 

Pellonkilpi https://www.facebook.com/groups/315295112921619/?source_id=735268369922915 

Ranuankilpi https://www.facebook.com/groups/743100876478979/?source_id=735268369922915 

Posionkilpi https://www.facebook.com/groups/358729755530635/?source_id=735268369922915 

Sallankilpi https://www.facebook.com/groups/760346761385152/?source_id=735268369922915 

Kittilänkilpi https://www.facebook.com/groups/244314816677043/?source_id=735268369922915 

Inarinkilpi https://www.facebook.com/groups/194529731609006/?source_id=735268369922915 

Tornionkilpi https://www.facebook.com/groups/2894267057299990/?source_id=735268369922915 

Muonionkilpi https://www.facebook.com/groups/839107196576301/?source_id=735268369922915 

Keminmaankilpi https://www.facebook.com/groups/3287389201355333/?source_id=735268369922915 

Sodankylänkilpi https://www.facebook.com/groups/2687569618148882/?source_id=735268369922915 

Ylitornionkilpi https://www.facebook.com/groups/1521341748067672/?ref=pages_pro-

file_groups_tab&source_id=735268369922915 

Utsjoenkilpi https://www.facebook.com/groups/613921049318378/?source_id=735268369922915 

Kolarinkilpi https://www.facebook.com/groups/512194689722682/?source_id=735268369922915 

Tervolankilpi https://www.facebook.com/groups/322806672245426/?source_id=735268369922915 

Rovaniemenkilpi https://www.facebook.com/groups/243290900145293/?source_id=735268369922915 

Kilpirauhaspotilaiden Kemin vertaistukiryhmä https://www.facebook.com/groups/1522838014607320/ 
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Kilpirauhastietoutta kuntalaisille Lapissa 

Suomen Kilpirauhasliitto ry, jonka pohjoisin jäsenyhdistys Lapin 

Kilpirauhasyhdistys on, tuottaa ja toimittaa 4 kertaa vuodessa il-

mestyvää KILPI-lehteä. KILPI-lehti jaetaan Lapin kunnissa kirjas-

toihin, terveyskeskuksiin ja osiin apteekeista. Lehti toimitetaan 

ilmaiseksi ja jaetaan yhdistyksen ilmoittamiin osoitteisiin.  

Olisiko kunnassanne vielä jokin sellainen paikka, mihin KILPI -  

lehden voisi toimittaa näiden edellä mainittujen lisäksi? 

Otamme mielellämme vinkkejä vastaan.   

Kilpirauhasliitto tuottaa myös kilpirauhassairauksiin liittyviä esit-

teitä, joista löytyy tulostusversiot Internetsivuiltamme www.la-

pinkilpi.com  Lapin Kilpirauhasyhdistys on parhaillaan tekemässä 

esitettä kilpirauhassairaiden läheisille ja työnantajille. Myös 

niistä tulee aikanaan tulostusversiot kotisivuiltamme. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sääntömääräiset kokoukset 2020  

Poikkeusolosuhteitten takia Lapin kilpirauhasyhdistyksen vuoden 2020 sääntömääräiset kokoukset pidetään lauan-

taina 26.9.2020 Kemissä. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Kokouspaikkana toimii Kemin Puistopavil-

jonki. Lähtö Rovaniemeltä klo 8.00 yhteiskyydillä. Ohjelma: Kevätkokous klo 10–12. Kevätkokouksessa käsitellään 

yhdistyksen sääntömääräiset kevätkokousasiat ja sääntömuutos. klo 12 Lounas. Syyskokous klo 13–15.  

Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset syyskokousasiat ja henkilövalinnat. Ota mukaasi yhdistyk-

sen jäsenkortti. Ohessa ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/4454B19DC5D671FA Ilmoittautu-

neille lähetetään kokousasiakirjat, tarkemmat ohjeet ja Teams etäyhteyslinkki sähköpostitse. Ilmoittautumine päät-

tyy 19.9.2020. Tervetuloa mukaan!   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soste Ansiomerkkejä vapaaehtoisille 

Sääntömääräisten kokousten yhteydessä Kemissä jaetaan myös Soste Ansiomerkkejä. Kolme ansioitunutta vapaaeh-

toista saa ansiomerkin – yksi Sallasta, yksi Kemistä ja yksi Rovaniemeltä. Ansiomerkkien saajat julkaistaan 26.9.2020.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yhteistyön toivossa! Ollaanpa kuulolla! 

Satu Saari 

projektikoordinaattori 

KERRO JA KUUNTELE -projekti 

www.lapinkilpi.com 

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen esite 

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen historiikki 

https://www.facebook.com/lapinkilpirauhasyhdistys 

https://www.instagram.com/lapinkilpi/?hl=fi 

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kerro-ja-kuuntele-projekti-2017-2020 

Tullaan tutuiksi 
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