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Tervehdys Lapin Kilpi ry:n jäsenille! 

Vuosi on jo ehtinyt kiiruhtaa maaliskuulle, kun kirjoitamme ensimmäistä jäsenkirjettä tälle vuodelle. 

Valitettavasti Covid-19 -pandemia on meitä haastanut ja rajoittanut toiminnan järjestämistä edelleen 

tänäkin vuonna. Onneksi meillä on kuitenkin tuo verraton verkko, jossa voimme tarjota vertaistukea ja 

tietoa virtuaalisesti. Oletko jo huomannut, että yhdistyksellämme on jokaiselle Lapin paikkakunnalle oma 

virtuaalinen vertaistukiryhmä Facebookissa? Lisäksi sieltä löytyy yksi kaikille yhteinen ryhmä. Linkit 

ryhmiin löydät verkkosivuiltamme https://www.lapinkilpi.com/index.php/vertaistukea-verkossa. Tule 

ihmeessä mukaan! 

Hankekuulumiset 

Yhdistyksen vuosi on alkanut vauhdikkaasti. Heti tammikuussa kirjailtiin uutta hankehakemusta STEA:lle 

(sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus), jotta saataisiin jatkaa huhtikuun loppuun saakka toimivassa 

KERRO JA KUUNTELE -projektissa alkunsa saaneiden hienojen toimintamallien kehittämistä STEA-

rahoituksen turvin. Päätös tästä saadaan vasta huhtikuulla, joten vielä pitää jaksaa odottaa tovi, miten 

käy. 

Yhdistyksen toiminta 

Syksyllä aloittaneet opiskelijat ovat jatkaneet aktiivisesti harjoitteluaan ja järjestäneet monenlaista 

ohjelmaa harjoittelunsa aikana. Opiskelijat ovat tehneet mm. apteekki-esittelyitä, pitäneet verkossa 

vertaisiltoja yms. Olemme myös saaneet taas uusia opiskelijoita harjoitteluun ja heidän toiminnastaan 

tulette kuulemaan kevään aikana.   

Tammikuussa järjestettiin huikean suosion saavuttanut Saara Metson etäluento kilpirauhasen 

vajaatoiminnasta yhteistyössä Lapin kesäyliopiston kanssa. Osallistujia oli yli kaksisataa.  

Lapin Kilpi ry hakee vuosittain kunta-avustusta Lapin alueen kunnilta. Saadut avustukset käytetään 

lyhentämättömänä kuntien kilpirauhassairaiden virkistykseen, joko liikunnan mahdollisuuksia lisäämällä 

tai järjestämällä erilaista hyvinvointia tukevaa toimintaa. Tälle vuodelle toimintaa kunta-avustuksella on 

järjestetty jo Rovaniemellä, jossa jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua maksutta ohjattuun äänimalja 

rentoutumiseen. Muihinkin kuntiin, joista myönteinen avustuspäätös saadaan, on ohjelmaa tulossa. Olisi 

kiva kuulla, millaista toimintaa rahalla toivotaan, laittakaa siis ehdotuksia tulemaan osoitteeseen 

lapinkilpi@gmail.com tai numeroon 045 137 1008. Muutenkin aina saa ehdottaa, millaista tapahtumia tai 

toimintaa yhdistyksen toivotaan järjestävän toimintavuoden aikana. 

Osallistuimme maaliskuun alussa virtuaalisille järjestö messuille, johon teimme neljän minuutin mittaisen 

esittelyvideon yhdistyksestämme. Video löytyy YouTube kanavaltamme, voit käydä siellä katsomassa 

https://youtu.be/YjCzYswjhX4   

Yhdistys tiedottaa jäsenilleen toiminnasta KILPI-lehdessä, kotisivuilla, somekanavilla (Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube), sähköpostilla sekä jäsenkirjein. Muistathan lisätä tai päivittää jäsentietoihin 

sähköpostiosoitteen tai postiosoitteen muutokset, jotta viestintämme tavoittaa sinut. Päivityksiä pääset 

helposti tekemään täällä http://kilpirauhasliitto.fi/jasenyys/yhteystietojen-muuttaminen/   
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Suomen Kilpirauhasliiton kuulumiset 

 

Lapin Kilpi ry on yksi Suomen Kilpirauhasliiton 15 jäsenyhdistyksestä. Yhdistyksemme puheenjohtaja on 

mukana liiton hallituksessa myös kaudella 2021-2022. Suomen kilpirauhasliitossa vaihtui 

toiminnanjohtaja vuoden vaihteessa, uutena toiminnanjohtajana aloitti Mirja Hellstedt. Mirjan esittelyn 

voi lukea uusimmasta KILPI-lehdestä.  

Liitossa eletään 25-vuotis juhlavuotta ja monenlaista mukavaa tapahtuu sen teeman ympärillä. Liitto 

esittelee jäsenyhdistystensä toimintaa somekanavilla, meidänkin esittely siellä jo oli. Juhlavuoden 

kunniaksi järjesteillä ovat myös webinaarit toukokuussa ja syyskuussa. Syksystä saakka Liitossa on 

suunniteltu jäsenhuolto ja uusien jäsenten hankinta -kampanjaa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. 

Mekin olemme mukana siinä ja toivottavasti saamme kehitettyä jäsentoimintaamme sen tuella tänä 

vuonna sekä houkuteltua myös uusia jäseniä mukaan yhdistyksemme toimintaan. 

Juhlavuoteen voivat osallistua myös jäsenet. Liitto tulee pitkin juhlavuotta julkaisemaan jäsenten muistoja 

vuosien varrelta erilaisissa julkaisuissaan, mm. Kilpi-lehdessä, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kerro 

lyhyesti joku sinulle merkittävä muisto, tärkeä tapahtuma tai virstanpylväs toimiessasi 

kilpirauhasyhdistyksesi tai liiton jäsenenä. Muisto voi olla myös esimerkiksi runona tai laulettuna tarinana. 

Se voi olla tallennettu kirjoitettuna, piirrettynä tai videona. Lähetä muistosi osoitteeseen 

toimisto@kilpirauhasliitto.fi, aihekenttään maininta ”Muistelo” tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto ry, 

Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki. Lähettämällä muiston sitoudut samalla siihen, että sitä voidaan käyttää 

sekä Liiton painetussa materiaalissa että verkkoviestinnässä. Voit esiintyä joko omalla nimelläsi tai 

nimimerkillä. 

Voit myös kirjoittaa tarinoita, runoja, satuja, lauluja yms. aiheesta ”Kilpirauhanen ja minä”. Voit kertoa 

oman tarinasi, omakohtaisia kokemuksiasi tai mitä vain. Toivomme positiivista asennetta, vaikka olo aina 

ei ruusuinen olekaan. Inspiroivia tarinoita on aina mukava lukea! Saatuja tekstejä julkaistaan tulevissa 

KILPI-lehdissä ja somessa. Teksteistä kootaan mahdollisesti myös pieni vihkonen. Voit kirjoittaa tarinasi 

myös nimimerkillä, lähetä mukana kuitenkin yhteystietosi. Aikaa on 31.10.2021 asti. Palautusosoite: 

lehti@kilpirauhasliitto.fi tai postitse: KILPI-lehti, Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B 15, 00100 

HELSINKI. 

 

Tässä alkuvuoden kuulumiset, seuraa ilmoittelua kotisivuilla, KILPI-lehdessä, paikallislehdissä ja 

somekanavilla, niin pysyt ajan tasalla toiminnastamme.  

 

Toivotamme kaikille aurinkoista kevättä ja sitkeyttä koronakurimuksen keskellä! 

Lapin Kilpi ry 
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