
 

 

 

 

 

 

 

 

18 vuotta alueellista potilasjärjestötyötä 

Lapin Kilpi ry on perustettu vuonna 2004 alueelliseksi 

potilasjärjestöksi, joka edistää kilpirauhassairauksien 

tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. 

Yhdistys on Kilpirauhasliitto ry:n pohjoisin jäsenyhdistys ja 

sen toimialue on Lapin maakunta. 
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 

1. YLEISTÄ 

Lapin Kilpi ry on perustettu vuonna 2004 alueelliseksi potilasjärjestöksi, joka edistää 

kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Yhdistys on Kilpirauhasliitto ry:n pohjoisin jäsenyhdistys ja sen 

toimialue on Lapin maakunta. Yhdistyksellä on jäseniä 536 (31.12.2021) lähes jokaisessa Lapin 

kunnassa.  

Yhdistyksen toiminta toteutuu pääasiassa vapaaehtoistoimintana, mikäli hankeavustusta STEA:lta 

ei vuodelle 2023 saada. Yhdistyksellä työskentelee yksi osa-aikainen työntekijä 

yhdistyspalkkatuelle. 

Toimintaympäristömme on suuressa murroksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä kuntien 

järjestämisvastuulta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. 

 

2. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisena potilasjärjestönä, joka edistää 

kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista hyvinvointia Lapissa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asiantuntijaluentoja, vertaistukea ja 

virkistystoimintaa sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä keskusliittonsa, 

viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa silloin, kun niiden toiminta edistää yhdistyksen 

tarkoitusta. 

 

3. HALLINTO, HENKILÖSTÖ, VAPAAEHTOISET JA ORGANISAATIO 

3.1 Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon 

kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut vähintään neljä ja 

enintään kuusi varsinaista jäsentä sekä vähintään neljä ja enintään kuusi varajäsentä, joista puolet 

on erovuorossa vuosittain. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä kutsuu keskuudestaan tau 

ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa. Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnon 

ja talouden hoidon sekä varainhankinnan järjestämisestä. Hallitus jatkaa yhdistyksen ja 

Kilpirauhasliiton toiminnan tunnetuksi tekemistä ja jäsenhankintaa.  

Hallitus tekee yhteistyötä yhteisöjen kanssa, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä, sekä muiden 

yhteistyötahojen kanssa silloin, kun se on yhdistyksen toimintaa tukevaa. Hallituksen ja muiden 

vapaaehtoisten ammatillista osaamista pyritään tukemaan yhdistyksen tai yhteistyökumppaneiden 

järjestämien koulutusten ja työpajojen avulla. 

Hallitus ovi kutsua avukseen työryhmiä ja määrätä niiden tehtävät. Hallituksen perustamien muiden 

työryhmien kokouksista kirjoitetaan muistio, jotka tuodaan hallituksen käsittelyyn päätöksentekoa 

varten. 
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Yhdistyksen hallituksen jäsenten kesken jaetaan tiettyjä vastuualueita, joihin liittyviin toimiin ko. 

hallituksen jäsen perehtyy ja joiden toteutuksesta vastaa. Vastuualueita ovat vertaistukiasioiden 

vastaava, viestintävastaava, jäsenvastaava, tapahtumavastaava ja varainhankintavastaava. 

3.2 Sääntömääräiset kokoukset 

Yhdistyksellä on vuodessa kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kokouksen pidetään vuosittain 

hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous 

joulukuun loppuun mennessä. Kokouksiin voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet, osallistuminen 

mahdollistetaan myös etäyhteydellä. Yhdistyksen kevätkokous pidetään Rovaniemellä ja 

syyskokous jossain muualla Lapin maakunnan alueella.  

3.3 Muut kokoukset 

Yhdistys lähettää edustajansa vuosittain Kilpirauhasliiton vuosikokoukseen sekä järjestöpäiviin. 

Muiden yhteisöjen kokouksiin osallistutaan, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti 

mahdollista. Yhdistyksellä on edustaja Lapin sairaanhoitopiirin järjestämässä potilas- ja 

omaisneuvostossa. Lisäksi yhdistys kuuluu Rovaniemen Neuvokkaan koordinoimiin työikäisten ja 

ikäihmisten elämänkaariverkostoihin sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen koordinoimaan 

viestintäverkostoon. Lisäksi osallistutaan yhdistysten kesken järjestettäviin vapaisiin 

yhteistyökokouksiin mahdollisuuksien ja tarpeellisuuden mukaan. 

3.4 Henkilöstö, opiskelijat ja vapaaehtoiset 

Yhdistyksen hallitus toimii työnantajan roolissa mahdollisille työntekijöille ja järjestää tarvittaessa 

joukostaan yhteyshenkilön työ- tai opintoihin liittyvien harjoittelujaksojen ajaksi.  

Vuonna 2023 Lapin Kilpi ry:llä on yksi työntekijä järjestöassistenttina ja mikäli STEA:n hankeavustus 

myönnetään, palkataan rahoituksen turvin vertaistoiminnan koordinaattori. Järjestöassistentin 

tehtävänä on yhdistyksen toimintaan liittyvien asioiden hoito sekä opiskelijoiden ohjaukseen, 

vertaistoiminnan koordinointiin, jäsentoimintaan, ja viestintään liittyvät tehtävät. Järjestöassistentti 

avustaa mm. asiantuntija- ja kokemusluentojen, vertaistapaamisten sekä yhdistyksen hallituksen 

kokousten valmistelussa. Vertaistoiminnan koordinaattorin tehtävänä on vapaaehtois- ja 

vertaistoiminnan koordinointi (suunnittelu, kehittäminen, seuranta, arviointi, raportointi), toimijoiden 

tukeminen, viestintä sekä sidosryhmäyhteistyö. 

Yhdistys toimii harjoittelupaikkana Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opiskelijoille, jotka 

suorittavat opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja järjestöissä. Opiskelijat toimivat pääsääntöisesti 

vertaistuellisissa tilaisuuksissa tai tapahtumissa. 

Yhdistyksen vapaaehtoiset osallistuvat hallitustyöskentelyyn, vertaistoiminnan ohjaamiseen, 

asiantuntijaluentojen ja hyvinvointia tukevien tilaisuuksien järjestämiseen jäsenistölle sekä muille 

alueen kilpirauhassairaille. Lisäksi vapaaehtoiset ovat mukana myyjäisissä/arpajaisissa, 

jäsenhankinnassa sekä yhdistyksen esittelyissä eri tapahtumissa.  

3.5 Jäsenistö 

Vuoden 2023 aikana tavoitellaan jäsenmäärän nousua 600 jäseneen (12 %). Uusia jäseniä 

rekrytoidaan tiedottamalla aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta sekä yleisötilaisuuksissa. 

 

4. TALOUS 

Toimintavuonna tavoitteena on hyvä taloushallinto. Yhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys. 

Yhdistyksen taloushallinto-, kirjanpito- ja palkanlaskenta-asiat hoitaa ostopalveluna Tilitoimisto 

Nettokate Oy. Yhdistyksen toiminnantarkastaja sekä hänen varahenkilönsä valitaan 

syyskokouksessa. 
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Tuotot Kulut 

Rahoituslähde € Kululaji € 

KEHA Palkkatuki 17 560 Henkilöstökulut 18 555 

Varainhankinta 7 000 Palkkiot 2 000 

Hyvinvointialue-/kunta- ja 
jäsenjärjestöavustukset 

4 320 Muut kulut 8 355 

Yhteensä 28 880  28 880 

 

Vuoden 2023 jäsenmaksutavoitteeksi asetetaan 6 600 €. Kilpirauhasliiton jäsenmaksu vuodelle 

2023 on 25 €/jäsen, josta tilitetään 14 €/jäsen Kilpirauhasliitolle ja yhdistyksen tuotoksi jää 11 

€/jäsen. 

Hyvinvointialueelta sekä Lapin kunnista haetaan toiminta-avustuksia ja ne käytetään alueen sekä 

avustuksen myöntäneen kunnan kilpirauhassairaiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen.  

Kilpirauhasliiton jäsenjärjestöavustusta haetaan myös vuonna 2023 ja se käytetään aktiivisten 

vapaaehtoistoimijoiden virkistykseen. 

Yhdistys on hakenut STEA:lta hankeavustusta (C) Tukea, tietoa ja osallistumisen mahdollisuuksia 

kilpirauhassairaille – Yhdenvertaisesti koko Lapissa hankkeelle. Avustusehdotus julkaistaan 

joulukuussa 2022 ja lopullinen päätös saadaan alkuvuodesta 2023. Toiminta-avustuksen 

käyttötarkoitus: Hyvinvointia ja arjen voimavaroja vahvistavan, osallistumisen mahdollisuuksia 

lisäävän, vertaistuellisen ja tietoa lisäävän toiminnan koordinointiin ja järjestämiseen 

kilpirauhassairaille Lapissa. Tiedon jakaminen kilpirauhassairauksista ja niihin vaikuttavista 

tekijöistä. Toimintamuodot: Opiskelija-harjoittelijoiden ja yhdistyksen vertaistukiohjaajien rekrytointi, 

toiminnan koordinointi, ohjaus, tuki ja koulutus. Viestintä ja tiedottaminen. Tapahtumien ja 

tilaisuuksien järjestäminen. Verkko ja kasvokkain tapaavien ryhmien ohjaaminen. Seuranta, arviointi, 

kehittäminen ja raportointi. 

Yhdistys toteuttaa vuoden aikana myyjäisiä ja arpajaisia joko erikseen tai osallistuessaan 

yleisötilaisuuksiin.  Yhdistys voi tarvittaessa periä jäseniltä ja muilta osallistujilta omavastuuosuuden 

tilaisuuksien kuluista (esim. ruokailut ja virkistys). 

 

5. VARSINAINEN TOIMINTA 

Yhdistyksen varsinaista toimintaa ovat asiantuntijaluentojen ja jäsenistön hyvinvointia edistävien 

tapahtumien järjestäminen sekä tapahtumiin osallistumisen tukeminen, vertaistukitoiminta ja 

vertaistukitoiminnan koordinoiminen, viestintä ja tiedottaminen sekä verkostoyhteistyö.  

5.1 Jäsentoiminta 

Vuoden 2023 aikana osallistutaan Kilpirauhasliiton ja sen jäsenyhdistysten yhteisiin tapahtumiin 

sekä mahdollisiin kampanjoihin, joiden tavoitteena on olemassa olevista jäsenistä huolehtiminen 

sekä uusien jäsenten hankinta. Vuodelle 2022 laadittua Kilpirauhasliiton ja jäsenyhdistysten 365 

päivää hyvinvointia -kampanjan suunnitelmaa voidaan edelleen hyödyntää yhdistyksen 

toimintakalenterin pohjana vuonna 2023. Tavoitteena on, että jäsenet tuntisivat yhdistyksen 

omakseen ja tulisivat mukaan toimintaan. Jäsenilta järjestetään kaksi kertaa vuodessa, jossa 

huomioidaan erikseen uudet jäsenet. Jäsenilloissa tarjotaan asiantuntija- tai kokemusluento 

osallistujille. Asiantuntijaluennossa voidaan hyödyntää Kilpirauhasliiton luentotallenteita. Jäseniä 

kannustetaan ilmaisemaan toiveitaan ja odotuksiaan avoimesti, jonka perusteella toimintaa 

kehitetään ja suunnataan.  
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Jäsenistön hyvinvointia tuetaan mm.  järjestämällä vertaistuellisia ja hyvinvointia tukevia tapahtumia 

tai tilaisuuksia eri puolilla Lappia. Yhdistyksen resurssien mukaan tuetaan myös muuta jäsenistön 

virkistystoimintaa eri paikkakunnilla, kuten esim. retkipäiviä luontoon sekä liikunta- ja 

kulttuurielämyksiä.  

5.2 Vertaistoiminta ja muu vapaaehtoistoiminta 

Yhdistyksen vertaistukiryhmiä kokoontuu Kemissä, Torniossa, Enontekiöllä, Kemijärvellä, Sallassa 

ja Rovaniemellä. Rovaniemellä käynnistetään työikäisten/nuorten aikuisten sekä vasta 

sairastuneiden vertaistukiryhmät vuonna 2023. Muut vertaistukiryhmät ovat ikärajattomia. 

Yhdistyksen tavoitteena on, että vuonna 2023 vertaistukiryhmiä saataisiin uusille paikkakunnille ja 

toimintaan mukaan uusia vertaistukiryhmien ohjaajia. 

Vertaistukiohjaajia tuetaan koulutuksella, säännöllisellä yhteydenpidolla, tarjoamalla työkaluja 

ryhmän ohjaamiseen sekä mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Vertaistoiminnasta kerätään 

palautetta kauden lopussa toteutettavalla palautekyselyllä vertaistapaamisiin osallistujilta. 

Osallistujien määrää seurataan jokaisessa tapaamisessa. 

Kaikkien Lapin kuntien vertaistukiryhmät toimivat myös virtuaalisesti Facebookissa, pääasiassa 

itseohjautuvasti. Lisäksi Facebookissa toimii kaikille Lapin kilpirauhassairaille yhteinen suljettu 

vertaistukiryhmä, johon pyritään rekrytoimaan opiskelijoita ylläpitäjiksi. Vuonna 2023 käynnistetään 

Lapin alueen yhteinen vertaisryhmä, jonka kokoontuu etäyhteydellä ja on tarkoitettu pääasiassa 

niille, joiden kotipaikkakunnalla ei ole kasvokkain kokoontuvaa vertaisryhmää. 

Yhdistys tarjoaa myös muuta vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisena voi osallistua esimerkiksi 

yhdistyksen toiminnan esittelyihin tapahtumissa, yhdistyksen tilaisuuksien toteuttamiseen ja 

tekemällä myyntituotteita myyjäisiin ja myyjänä olemiseen. Vapaaehtoisilta kerätään palautetta 

säännöllisesti. Yhdistys kehittää palautteen perusteella vapaaehtoistoiminnan tarjontaa. Jäsenistö 

voi ehdottaa uusia tapoja ja toimintamalleja vapaaehtoistoiminnan sisällöksi. Yhdistys järjestää 

hallitukselle, vertaisohjaajille ja muille vapaaehtoisille virkistys- ja koulutustilaisuuksia, joiden 

tavoitteena on osallistujien kiittäminen, virkistys ja vertaistuki. Yhdistys palkitsee myös ansioituneita 

vapaaehtoisiaan ansiomerkein. 

Vapaaehtoistoimijoiden ja vertaistukiohjaajien rekrytointi on jatkuvaa ja sitä tehdään rekrytointi-

ilmoituksilla sekä kertomalla mahdollisuuksista jäsentapahtumissa.  

5.3 Viestintä ja tiedottaminen 

Yhdistyksen hallituksen keskuudesta valitaan viestintävastaava(t), jotka huolehtivat julkaisuista 

yhdistyksen sosiaalisen median kanaviin sekä kotisivujen päivittämisestä. Sisältöä sosiaalisen 

median kanaviin pyritään tuottamaan viikoittain. Kaikista tapahtumista ja tilaisuuksista ilmoitetaan 

yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa, (Instagramissa) sekä paikallislehdissä.  

Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla sekä maapostina niille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole, kaksi 

kertaa vuodessa.  

Paikallislehtiin pyritään saamaan juttuja kilpirauhassairauksiin ja yhdistyksen toimintaan liittyen. 

Kilpi-lehteen kirjoitetaan yhdistyksen kuulumisia joka numeroon sekä julkaistaan Kilpi-lehden kautta 

tapahtumakalenterin tiedot. 

Hallituksen jäsenten kesken viestitään sähköpostilla sekä hallituksen jäsenten WhatsApp-ryhmässä. 

Vertaistuki-vastaavien ja -ohjaajien kesken viestintään sähköpostilla ja yhteisessä WhatsApp-

ryhmässä. 

Yhdistys järjestää Kilpirauhasiltoja kahdesta neljään paikkakunnalle vuoden 2023 aikana, joissa 

kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja käydään vertaistuellista keskustelua. 
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Yhdistyksen toimintaa esitellään yleisötapahtumissa (esim. järjestömessut eri paikkakunnilla, 

Sykettä syksyyn ja Hyvän mielen päivä -tapahtumat Rovaniemellä) sekä keskussairaaloiden 

yhteydessä olevilla järjestötietopisteillä. 

5.4 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

Yhdistys on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Kilpirauhasliitto, Lapin sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry, Pohjoisen Yhteisöjen Tuki – Majakka ry (Kemi), Kemijärven Järjestökiehinen 

ry ja Sodankylän Järjestökeskus Kitinen ry. Yhdistys kuuluu myös Rovaniemen Neuvokkaan 

elämänkaariverkostoihin. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä yhteistyötä myös muiden 

potilasjärjestöjen kanssa kohderyhmän tavoittamiseksi ja vertaistuen mahdollistamiseksi.  

Kumppaniyhteisöjen tiloja eri paikkakunnilla hyödynnetään vertaistoiminnassa ja muissa 

tilaisuuksissa. Yhdistys jatkaa edelleen osallistumista Lapin alueen järjestöverkostojen toimintaan, 

kuten esim. Rovaniemen Neuvokkaan elämänkaariverkostot ja Lapin järjestöjen viestintäverkosto. 

Rovaniemen Kansalaistalon organisoimiin tilaisuuksiin, tempauksiin ja koulutuksiin osallistutaan, 

mikäli ne ovat yhdistykselle sopivia. 

5.5 Edunvalvonta ja vaikuttaminen 

Huolehditaan, että Lapin alueen järjestökeskusten koordinoimissa verkostoissa on yhdistyksen 

edustus ja niissä pidetään esillä kilpirauhassairaiden parempaan hoitoon tähtääviä asioita. 

Kirjoitetaan mielipidekirjoitus alueen sanomalehteen kilpirauhashoitajien saamiseksi sote-

keskuksiin. Osallistutaan hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteisiin foorumeihin ja keskusteluihin. 

Kilpirauhasliiton edunvalvonta-, tiedottamistyö ja tuki ovat yhdistyksen toiminnassa kulmakiviä.  

 

 

Lapin Kilpi ry:n Sääntömääräinen syyskokous on 

hyväksynyt Toimintasuunnitelma 2023 kokouksessaan 12.11.2022. 
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