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Hyvää syksyä Lapin Kilpirauhasyhdistyksen jäsen! 
 

Kesälomien jälkeen on taas palattu aktiivisen toiminnan pariin niin KERRO JA KUUNTELE 
-projektissa kuin yhdistyksen perustoiminnassakin. Korona-virus estää meitä edelleen 

toteuttamasta toimintaa suunnitellusti ja siksi myös monet vertaisryhmien tapaamiset 
ovat olleet tauolla. Tilalle on kuitenkin perustettu virtuaalisia alueellisia vertaistukiryh-

miä Facebookiin. Siellä toimii myös kaikille yhteinen alueesta riippumaton ryhmä. Tule 

ihmeessä mukaan ryhmiimme! Osoitteet löydät kotisivuiltamme https://www.lapin-
kilpi.com/index.php/vertaistukea-verkossa  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Virtuaalinen KUNTAKIERROS 2020 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti järjestävät Virtuaalisen 
Kuntakierroksen 2020, teemalla: &#8221;Innostu virtuaalisesta vertaistukitoimin-

nasta ja tule mukaan!&#8221; Syksyn aikana kierrämme virtuaalisesti kaikissa Lapin 
kunnissa, Ohjelmassa mm. Yhdistyksen ja KERRO JA KUUNTELE -projektin toiminnan 

esittely ja keskustelua kilpirauhasasioista. Ilmoittaudu nyt mukaan kotikuntasi tilai-
suuteen https://www.lapinkilpi.com/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vuosikokousterveiset 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti 
samana päivänä  26.9. Kemin Puistopaviljongissa. Käsittelyssä oli sääntömääräisten 

asioiden lisäksi yhdistyksen sääntömuutos sekä johto- ja taloussääntö. Kevätkokouk-
sen hyväksymät säännöt ovat parhaillaan rekisteröitävänä Patentti- ja Rekisterihalli-

tuksessa ja tiedotamme asiasta lisää, kunhan rekisteröinti on valmis. Toimintasuunni-
telman 2021 sekä viime vuoden toimintakertomuksen löydät kotisivuiltamme. Syys-

kokouksessa perinteisesti tehtiin myös henkilövalintoja.  
 

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano kaudelle 2021–2022: 
Tanja Sälevä, puheenjohtaja, kausi jatkuu vuoden 2021 loppuun 

Raili Alaluusua, sihteeri, virkistys- ja kunta-avustusvastaava  

Anne-Marie Haavikko, varsinainen jäsen ja vertaistukiasioiden vastaava 
Susanna Mantere, varapuheenjohtaja ja vertaistukiasioiden vastaava 

Arja Meriläinen, varsinainen jäsen (uusi) 
Anne Mäkelä, varsinainen jäsen (uusi) 

 
Leena Helppikangas, varajäsen 

Päivi Kuusela, varajäsen 
Jaana Nopanen, varajäsen 

Soili Nyrhinen, varajäsen 
 

Teija Fisk, rahastonhoitaja  
Irja Hast, toiminnantarkastaja  

Hannele Hagberg, varatoiminnantarkastaja. 
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Kokouspäivän yhteydessä palkitsimme aktiivisia vapaaehtoisiamme SOSTE Suomen 

sosiaali- ja terveys ry:n pronssisilla ansiomerkeillä. Palkinnon saivat Juhani Hiltunen 
Kemistä, Raili Alaluusua Rovaniemeltä sekä Inga Kunnari Sallasta. Lämpimät kiitokset 

aktiivisesta toiminnasta sekä sydämelliset onnittelut vielä kerran palkituille! 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KERRO JA KUUNTELE -projektin jatko 
Olemme hakeneet KERRO JA KUUNTELE -projektille STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjär-

jestöjen avustuskeskus) rahoitusta vielä yhdelle vuodelle (2021), koska emme voi-
neet suunnitelmien mukaan keväällä hakea pysyvää toiminta-avustusta STEA:n il-

moittaessa, että uusia avustuksia vuodelle 2021 ei myönnetä. Päätös saadaan joulu-
kuussa, pidetään peukut pystyssä, että rahoitus myönnettäisiin. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOX! Yksi toive: jos sait tämän kirjeen kirjepostissa, lähettäisitkö meille sähköposti-

osoitteesi (nimi ja sähköpostiosoite) osoitteeseen lapinkilpi@gmail.com niin tiedotuk-

semme tavoittaisi sinut jatkossa paremmin.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tulossa  

Tervetuloa Oulun seudun- 

ja Lapin Kilpirauhasyhdis-

tysten yhteiseen pikku-

jouluun ruokailun ja teat-

terin merkeissä. Buffa ja 

teatteri kustantaa yh-

teensä 45 €/hlö, josta yh-

distys maksaa 20 €/hlö. 

Ilmoittautumalla ja maksamalla omavastuuosuuden 8.11.20 mennessä vahvistat il-

moittautumisen. Mikäli haluat ottaa mukaan ystävän, joka ei ole yhdistyksen jäsen, 

hänelle hinta on 45 €/hlö. Liput jaetaan tapahtumapaikalla.  

 

Omavastuu 25 €/jäsen maksetaan yhdistyksen tilille FI07 8000 1270 9864 00 vii-

meistään 8.11.2020, viestikenttään osallistujan nimi. Sitovat ilmoittautumiset ja 

maksu 8.11. mennessä https://forms.gle/5cUyVFkjriAbmpMi7 

Lisätietoja puh. 0451371008 tai lapinkilpi@gmail.com. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muut tapahtumat  

löydät kotisivuiltamme https://www.lapinkilpi.com/index.php/tapahtumat  

 

Terveyttä ja tunnelmallista syksyä toivottaen 

 Lapin Kilpirauhasyhdistys 

 

www.lapinkilpi.com  
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