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Virtuaalisen Kuntakierroksen aikataulu ja ilmoittautuminen

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

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

”Innostu virtuaalisesta vertaistukitoiminnasta ja tule mukaan!”
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”Innostu virtuaalisesta vertaistukitoiminnasta ja tule mukaan!”

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA 

KUUNTELE -projekti järjestävät Virtuaalisen 

Kuntakierroksen 2020, teemalla: ”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 keskustelua kilpirauhasasioista.

Ilmoittaudu mukaan kotikuntasi tilaisuuteen -

lisätietoa ajankohdista ja ilmoittautumislinkit löydät 
tapahtumistamme tai osoitteesta www.lapinkilpi.com

http://www.lapinkilpi.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lapinkilpi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Ft_dKRVeyQRBQt9kkFAD8jrIeMlypebyIqA4OqrRvcXERInFC9KcVPGE&h=AT1o2i9Ncn8VuQk8mMdvqoEB9ptrZqQe_Mx5WQhzHorG3E7klvc3AlGOT7Eg8Tzzp7TgBPZRtSJYH5kZJ1qdiURZbKysYENmqPJaoxmZZNKKdniCDN8Vi0lggSxNvG7JqdxR7t0i_FcqYnkxy-ms5F-yhlvIH_cgU4_kWJRyYvCbLwyFLZFgJMPzQu55zYeDDo71FTgMB99grdF4lhekhWs-KnX6sz6n1G_DBcZRAIlP1DdxDRvyOiCmLgHus9Fp3IjotWtk64PNRyG7HVWteDkBmJgUdGPa5UJNVEpaeb64nVVaIinaf5DP9t8or5td6nS6SZnC7SrCMPKuvydO0EjKGuYFCYuwYyi0jt7sJzPgS01IOdl6X3c5Y3uEtLzFD9pUckU7hUqKkpJzD8I6MgrMXiKtNvG0y2-lp-AkdtTIZoF_YsCw2Jo2zUQshCKNDzWNn49WoUL52j-pGeGYNdzmgl6xaYwGQTgRyl-qUZpYcsnUK2DgOlEzQkfg7KTTrzGo2qS1gmuB_arfIZCTk_FqDwcwzohfPIvUJqkV6WG2vCf89OJ77i6H3dvxEbP7hpOGA1Sca5cZAlIN2d6ch9YQk-N4K9zrOGQlSP5I7B2teRCsmToCBwm5DLOkvYzoqAepkA
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Kaikissa Lapin kunnissa on nyt oma alueellinen 
virtuaalinen vertaistukiryhmä. Kemin osalta 
toimii edelleen vertaistukiohjaajan perustama 
Kilpirauhassairaiden Kemin vertaistukiryhmä.

http://www.lapinkilpi.com/


Opiskelija ohjaajat 2020 -
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Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden opintoihin kuuluu syksystä 
2020 alkaen 80 tunnin harjoittelu sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tai 
seurakunnassa. Harjoittelulla edistetään tulevien ammattilaisten tietoisuutta 
kolmannen sektorin tärkeästä roolista kuntien hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen kumppaneina. Harjoittelussa opiskelija voi esim. osallistua 
erilaiseen ryhmätoimintaan, tapahtumien järjestämiseen ja organisointiin tai 
suunnitella järjestön kanssa yhteistyössä muita sovittuja tehtäviä. Lisäksi 
opiskelija järjestää järjestön kohderyhmälle itse suunnittelemansa sopivan 
ohjaustapahtuman.

Koronatilanteen vuoksi harjoittelupaikkojen jako opiskelijoille toteutetaan sähköisesti. Lapin sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ottaa vastaan järjestöjen tarjoamat harjoittelupaikat. 

- Järjestöjen harjoittelupaikkojen esittelyjen muoto on vielä avoinna. Toteutustavasta informoidaan 

lähempänä Pestuumarkkinoita. 

- Harjoittelun lopuksi järjestön edustaja allekirjoittaa dokumentin, josta ilmenee opiskelijan tekemien 

työtuntien määrän. 

- Opiskelija suorittaa harjoittelun sekä sen jälkeisen tapahtuman sovitussa aikataulussa lukuvuoden 2020-

2021 aikana. 

http://www.lapinkilpi.com/
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1. perehtyminen = 2 tuntia

• www.lapinkilpi.com

• www.kilpirauhasliitto.fi

• KILPI-lehti ja muut esitteet

• työnohjaus etäyhteydellä, Neuvokas

• yhdistyksen vertaistukivastaavat: Anne-Marie ja Susanna

2. tapaamisten suunnittelu, valmistelu = 20 tuntia

• kauden tapaamisten teemoitus

• vierailijoiden sopiminen

• tilavaraukset

• ilmoitusten ulkoasu ja teksti

• ryhmän ilmoitusten ja muun materiaalin vienti 

alueellinen tk ja apteekki

3. alueellisten ryhmien ohjaaminen 1 kerta/kk – 2 h/ kerta = 20 tuntia

• ryhmän tapaamisen aloitukset ja lopetukset

• keskustelun ohjaaminen - työkalupakki

• tarjottavat

• mahdolliset vierailijat

4. raportointi = 10 tuntia

• kirjallinen raportointi ryhmän toiminnasta 

• osallistujalistat

• yksi erikseen sovittava vierailu 

raportointikäynnistä hallituksen kokouksessa

5. FB virtuaaliryhmät = 10 tuntia 

• keskustelun avaukset ryhmässä

• tiedonjako ryhmiin

• ryhmän alueellinen markkinointi

6. tapahtuman järjestäminen – maailman kilpirauhasviikko = 8 tuntia 

• alueellinen tapahtuma – esillä oloa, esitteiden ja KILPI-lehtien jakoa, 

tiedonvälitystä siitä, mistä tietoa kilpirauhasasioissa löytyy? 

Esimerkiksi alueen terveyskeskuksessa tai apteekissa järjestetty 

muutaman tunnin mittainen tapahtuma

7. virkistysretken suunnittelu ja toteutus = 8 tuntia

• mitä ryhmä haluaa?

• makkaran paistoa nuotiolla?

• kävelyretki?

• jumppa?

8. blogiteksti harjoittelusta = 2 tuntia

• vapaamuotoinen kertomus alueellisen ryhmän kauden toiminnasta ja 

ajatuksia ryhmän ohjaamisesta ja siitä, miten harjoittelu tukee 

opiskeluasi?

http://www.lapinkilpi.com/
http://www.lapinkilpi.com/
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Vertaistukiohjaajan työkalupakki löytyy 
yhdistyksen OneDrivestä, johon annetaan 
ohjaajalle oikeudet. Myös nettisivuillammme on 
nyt osio vertaistukiohjaaja, johon on kerätty 
”julkinen tietopaketti” vertaistukiohjaamisesta.

http://www.lapinkilpi.com/
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Tabletteihin ( 6kpl) on nyt asennettu Avast
Antivirus ilmainen virusturvaohjelma.
Niihin on työpöydälle luotu suorat linkit 
www.lapinkilpi.com sekä 
vertaistukiohjaajan tietosivulle. 
www.kilpirauhasliitto.fi sekä KILPI-lehden 
arkistoon.

Tiedostoihin on tallennettu ensitietoa ja 
kilpirauhassairaudet pdf- tiedostot sekä 
korona ohjeet tapahtumien järjestäjälle ja 
tapahtumiin osallistujille.

Tabletin luovutuksesta tehdään 
sopimuslomake, jonka vastaanottaja 
kuittaa. Koneet on numeroitu ja niissä on 
koodi, sekä yhdistyksen omistustarrat ja 
osoitteet. Hankintaan menee vielä 
kuljetuslaukut.
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Digikaverivalmennus
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Digikaverivalmennuksen testi
Koulutuspäivien testaus 9.-10.6.2020

Ollaan mukana suunnittelemassa, testaamassa ja markkinoimassa. 

http://www.lapinkilpi.com/


FB katsaus
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KILPPARIBLOGI
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19.8.2020 Kohti koronaturvallista Lappia
24.8.2020 Järjestöverkosto
25.8.2020 Hallitus
1.9.2020 Digikaverikoulutus
2.9.2020 Alueverkosto
2.9.2020 Viestintäverkosto
3.9.2020 Kokemusosaamisen viestintä
4.9.2020 Digikaveri palaute
7.9.2020 Järjestötreffit
7.9.2020 Saavutettavuuskoulutus
8.9.2020 Digikaverikoulutus
11.9.2020 Digikaveri palaute
14.9.2020 Kuntakierros2020 Kolari

15.9.2020 Kokemusosaamisen verkosto
16.9.2020 Kuntakierros2020 Pello
17.9.2020 Kuntakierros2020 Ylitornio
18.9.2020 Pestuumarkkinat
21.9.2020 Saavutettavuuskoulutus
22.9.2020 Kuntakierros2020 Kittilä
23.9.2020 Kuntakierros2020 Enontekiö
24.9.2020 Kuntakierros2020 Muonio
26.9.2020 Kevät- ja syyskokous Kemi
28.9.2020 Alueverkosto
29.9.2020 Hallitus

http://www.lapinkilpi.com/

