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Toimintakertomus 2021 

1. Yleistä 

Yhdistyksen nimi on Lapin Kilpi ry, sen kotipaikka on Rovaniemi ja se kuuluu jäsenjärjestönä 

keskusliittoonsa Kilpirauhasliitto ry:een. 

 

Yhdistys perustettiin nimellä Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry ja merkittiin rekisteriin 

2.9.2004. Alunperin yhdistyksen tarkoituksena oli toimia Rovaniemellä ja sen ympäristössä. Vuonna 

2013 nimi muutettiin Lapin Kilpirauhasyhdistys ry:ksi ja vuoden 2020 lopulla Lapin Kilpi ry:ksi. 

Vuosien mittaan toiminta on laajentunut koko Lapin maakunnan alueelle ja yhdistyksellä on jäseniä 

jokaisesta Lapin kunnasta.  

 

Yhdistys toimii pääsääntöisesti vapaaehtoispohjalta. Yhdistyksellä on ollut hallinnoitavanaan yksi 

STEA-rahoitteinen hanke, KERRO JA KUUNTELE – Asiantuntijatietoa ja vertaistukea 

kilpirauhaspotilaille ja heidän läheisilleen sekä kokemustietoa terveydenhuoltoon vuosina 2017–

2020. Projekti jatkoi toimintaa siirtyneellä toiminta-avustuksella huhtikuun 2021 loppuun saakka. 

Syyskuusta 2021 saakka yhdistyksessä on työskennellyt järjestöassistentti 75 % työajalla 

yhdistyspalkkatuen ja kuntalisänturvin. 

 

2. Toiminnan tarkoitus 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia alueellisena potilasjärjestönä, joka edistää 

kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista hyvinvointia Lapissa.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

1) järjestää terveystapahtumia ja luentotilaisuuksia,  

2) järjestää vertaistuki- ja keskustelutilaisuuksia sekä  virkistystoimintaa,  

3) harjoittaa tiedotustoimintaa,  

4) toteuttaa muilla vastaavilla tavoilla tarkoitustaan alueellisena potilasjärjestönä,  

5) toimii yhteistyössä keskusliittonsa kanssa,  
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6) voi kuulua jäsenenä sellaiseen yhteisöön, johon kuuluminen edesauttaa yhdistyksen tarkoituksen 

toteuttamista,  

7) toimii alueellaan yhteistyössä sellaisten viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, joiden 

toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.  

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan 

avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista 

omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.  

   

Yhdistys on poliittisiin puolueisiin sitoutumaton. 

 

3. Hallinto, henkilöstö, vapaaehtoiset ja organisaatio 

 

Hallitus 

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa. Hallituksen kokouksiin on ollut mahdollista 

osallistua myös etäyhteydellä.  

Vuoden 2021 hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet:  

Tanja Sälevä, puheenjohtaja   

Susanna Mantere, varapuheenjohtaja  

Raili Alaluusua, sihteeri  

Anne-Marie Haavikko  

Arja Meriläinen 

Anne Mäkelä (erosi kesken kauden) 

Varajäseninä ovat toimineet Päivi Kuusela, Soili Nyrhinen, Jaana Nopanen ja Leena Helppikangas.  

Rahastonhoitajana kertomusvuonna on toiminut Teija Fisk sekä toiminnantarkastajana Irja Hast ja 

varalla Hannele Hagberg. 

 

Sääntömääräiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäyhteydellä 22.5.2021. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat eli käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, vahvistettiin tilinpäätös ja 

myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Lisäksi keskusteltiin Yhdistyksen ja Kilpirauhasliiton 

ajankohtaisista kuulumisista.  
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Yhdistyksen syyskokous järjestettiin Sodankylässä 27.11.2021. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022, vahvistettiin 

jäsenmaksu vuodelle 2022, valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kaudelle 2022-2023 sekä 

toiminnantarkastajat vuodelle 2022. Lisäksi esiteltiin yhdistyksen uudistunut logo ja keskusteltiin 

jäsenkirjeiden postituksesta. Syyskokouksen jälkeen virkistäydyttiin hyvän ruuan ja 

musiikkiesityksen parissa. 

 

Muut kokoukset 

Yhdistyksen hallitus kokoontui kehittämistyöpajaan pohtimaan STEA-hankehakemusta 5.1.2021. 

 

Henkilöstö ja vapaaehtoiset 

Kertomusvuonna yhdistyksessä työskenteli KERRO ja KUUNTELE -hankkeen projektikoordinaattori 

huhtikuun 2021 loppuun saakka. Syyskuun 2021 alusta alkaen yhdistyksessä on työskennellyt 

järjestöassistentti 65-75% työajalla yhdistyspalkkatuen ja kuntalisän turvin.  

 

Yhdistyksen toiminnassa suoraan on ollut yhteensä n. 20 vapaaehtoista aktiivia, sisältäen 

hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä vertaistukiohjaajat. Yhdistyksen vapaaehtoiset 

osallistuivat mm. hallituksen kokouksiin, vertaistukiryhmien ohjauksiin, Facebook-ryhmän 

ylläpitämiseen ja lisäksi heitä oli mukana erilaisissa verkostokokouksissa ja koulutuksissa. 

Vapaaehtoisten tueksi lähetettiin vertaisohjaajille uutiskirjettä muutaman kerran vuoden 2021 

aikana. Koronan vuoksi kertomusvuonna ei erityistä vapaaehtoisten virkistystoimintaa järjestetty. 

Hallituksen jäsenille tarjottiin joulukahvit vuoden viimeisen hallituksen kokouksen yhteydessä ja 

jaettiin joululahjaksi suklaarasiat.  

 

Vapaaehtoisresurssia ovat lisänneet myös yhdistyksessä järjestötoiminnan harjoittelua suorittaneet 

Lapin yliopiston ja Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijat, joita kertomusvuonna on ollut 

harjoittelussa yhteensä 18 henkilöä. Opiskelijat osallistuivat mm. vertaistuellisten tilaisuuksien 

järjestämiseen, virkistystapahtumien järjestämiseen, Facebook-ryhmien ylläpitämiseen, 

yhdistysesittelyihin apteekeissa ym. yleisötilaisuuksissa. 

 

Jäsenistö 

Yhdistyksellä oli vuoden 2021 lopussa 536 maksanutta jäsentä, yhteensä rekisteröityjä jäseniä 

31.12.2021 oli 583. Jäsenmäärä on edelliseen vuoteen nähden laskenut eikä tavoiteltuun 620 

jäsenen määrään päästy. Yhdistyksen toiminta on toteutunut hyvin pitkälti verkossa vuonna 2021 
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korona vuoksi ja se on mahdollisesti vaikuttanut myös jäsenmäärään negatiivisesti. Samasta syyst’ 

yhdistysesittelyjä ei myöskään ole päästy järjestämään entiseen tapaan. Jäsenmäärää on tarkoitus 

kasvattaa edelleen vuoden 2022 aikana 365 päivää hyvinvointia -kampanjan ja aktiivisen 

tiedottamisen turvin sekä kehittämällä yhdistyksen toiminnan rakenteita jäseniä palvelevammaksi. 

 

Jäsenkirjeitä  postitettiin jäsenille kaksi kertaa kertomusvuoden aikana, osa sähköisesti ja osa 

perinteisenä kirjepostina. Jäsenille tarjottiin mm. virtuaalisten vertaistukiryhmien toimintaa ja tukea 

omaehtoiseen virkistykseen tukemalla teatteri- tai elokuvalipussa rahallisesti. Uusille jäsenille 

pidettiin virtuaalinen jäsenilta 1.6.2021 ja 13.12.2021. Joulukuun jäseniltaan kutsuttiin kaikki 

yhdistyksen jäsenet. Jäsenilloissa keskusteltiin jäsenten toiveista. Joulukuun jäsenillassa katsottiin 

luentotallenne LT Sisätautien erikoislääkäri Pirjo Alanne-Parikka, autoimmuunisairaudet. 

 

4. Talous 

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

Nettokate Oy. Yhdistyksen talous oli vakaa ja maksuvalmius hyvä koko vuoden.  

 

KERRO ja KUUNTELE projektin menoihin oli vuonna 2021 käytettävissä yhteensä 24 934 €. KERRO 

JA KUUNTELE -projektin rahoituksella katettiin pääasiassa työntekijän palkkakulut huhtikuun 

loppuun saakka. Hankkeen loppurahoilla kustannettiin opiskelijoiden järjestämiä vertaistuellisia 

tapahtumia, tiedottamista ja tiedotusmateriaaleja. 

 

Lapin Kilpi ry haki vuonna 2021 kuntien toiminta- ja liikunta-avustuksia Enontekiön, Inarin, Kemin, 

Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, 

Rovaniemen, Simon, Sodankylän, Tervolan ja Tornion kunnilta. Kunta-avustuksia saatiin 

Rovaniemeltä, Torniosta, Kemistä, Simosta, Muoniosta, Pelkosenniemeltä, Kittilästä, Inarista, 

Enontekiöltä, Kemijärveltä, Posiolta, Kolarista ja Ranualta yhteensä 3320 euroa. Kunta-avustuksilla 

järjestettiin erilaisia alueellisia hyvinvointia tukevia tilaisuuksia. Osa tapahtumista sijoittuu vasta 

seuraavan toimintavuoden puolelle. 

 

Yhdistyksen jäsenmaksutulot vuonna 2021 olivat 5 896 €, varainhankinnan tulot 5 991,75 € sekä 

Kilpirauhasliiton jäsenjärjestöavustus ja kuntien avustukset olivat yhteensä 5 099 €. Näillä tuloilla 

katettiin yhdistyksen toiminta- ja hallintomenot, matkakustannukset ja virkistysmenot. Yhdistyksen 

perustoimintaan käytettiin yhteensä 18 543,68 € ja alijäämää tilivuodelta jäi 2 502,93 €. 
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Yhdistys haki STEA:lta toukokuussa 2021 rahoitusta vertaistukitoiminnan koordinaattorin 

palkkaamiseen mutta sai kielteisen rahoituspäätöksen joulukuun alussa. 

 

Yhdistys haki palkkatukea työntekijälle. Työntekijä aloitti 1.9.2021 ja jatkaa työssä 31.8.22 saakka. 

 

5. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö 

Yhdistys on toiminnallaan pyrkinyt edistämään kilpirauhassairaiden parempaa hoitoa sekä 

tiedottamaan kilpirauhassairauksista ja  kilpirauhassairaiden tarpeista viestinnässään (sosiaalisen 

median kanavat, blogikirjoitukset) ja järjestämällä asiantuntija- ja kokemusluentoja.  

 

Yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan myös tekemällä aktiivista yhteistyötä mm. osallistumalla erilaisiin 

potilasjärjestöjen verkostoihin, mm. Rovaniemen Neuvokkaan elämänkaariverkostot ja Lapin 

sairaanhoitopiirin potilas- ja omaisneuvosto. Keväällä 2021 järjestettyjen kuntavaalien aikana jaettiin 

sosiaalisen median kanavissa Kilpirauhasliiton teesejä kuntavaaliehdokkaille. 

 

Järjestöassistentin toimesta saatiin myös vuoden 2021 puolella sovittua lehtijuttu Meri-Lapin 

paikallislehteen (ilmestyy Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola alueella). Juttu koskee 

kilpirauhassairauksia ja se ilmestyy vuoden 2022 puolella. 

 

6. Viestintä 

Suurin uudistus yhdistyksen viestinnässä tapahtui loppuvuoden 2021 aikana, kun yhdistyksen logo 

uudistettiin vastaamaan Kilpirauhasliiton uutta ilmettä. Vuonna 2021 yhdistyksestä tuotettiin myös 

esittelyvideo, jota esitettiin mm. virtuaalisilla järjestömessuilla sekä muissa yhdistystä esittelevissä 

verkkotilaisuuksissa.  

 

Yhdistyksellä on internetsivujen lisäksi profiilit Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja 

YouTubessa. Yhdistyksen kotisivulla vierailtiin vuoden 2021 aikana yhteensä 12 280 kertaa ja niistä 

uniikkeja vierailuja oli 9 684 kertaa.  
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Facebook-sivun kattavuus oli vuonna 2021 65 934, nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 

645,1%. Facebook-sivulla vierailuja vuoden 2021 aikana oli yhteensä 1 166, kasvua edelliseen 

vuoteen verrattuna 3,6%. Facebookissa saimme uusia tykkääjiä vuoden 2021 aikana 88 kpl. 

 

Instagram-kattavuus kertomusvuonna oli 476, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 100%. 

Vierailuja Instagram-profiilissa vuonna 2021 tapahtui 108 kertaa, kasvua edelliseen vuoteen 

verrattuna 100%. Uusia Instagram-seuraajia saatiin 20 kpl vuonna 2021. 

 

Valtakunnalliseen KILPI-lehteen kirjoitettiin säännöllisesti neljä kertaa vuoden 2021 aikana. 

Yhdistyksen ylläpitämään Kilppariblogiin on kirjoitettu vuoden 2021 aikana yhteensä 15 kertaa. 

Lehti-ilmoituksia tapahtumista julkaisimme vuoden aikana Lapin Kansassa ja paikallislehdissä. 

Olimme mukana kertomassa tarjonnastamme Rovaniemen Matalan kynnyksen toimintakalenterissa 

2021 ja tiedotimme toiminnastamme ja uutisistamme myös www.lappilaiset.fi foorumilla. 

 

Yhdistyksen esitteet (yleisesite, esite läheisille, esite työnantajille) päivitettiin uuteen logoon ja 

tarkistettiin myös sisältö kertomusvuoden aikana. Yhdistyksen esitteitä on jaettu noin 500 kpl 

vuoden 2021 aikana Lapin kuntien apteekkeihin, terveyskeskuksiin sekä esittelytapahtumissa ja 

tilaisuuksissa. 

 

Yhdistyksen viestintävastaavana hallituksesta on kertomusvuonna  toiminut Tanja Sälevä. Lapin 

Kilpi ry:n viestii jäsenilleen Kilpi-lehden kautta, jäsenkirjein, sähköpostilla sekä julkaisemalla 

sosiaalisen median kanaviin ja kotisivulle ajankohtaiset tapahtumat, vertaistukitapaamiset sekä 

asiantuntijaluennot. Facebookissa ja Instagramissa jaetaan myös tietoa ajankohtaisista asioista 

muiden järjestämistä kilpirauhassairaille suunnatuista tapahtumista. Sisäisessä viestinnässä 

käytössä ovat sähköposti ja WhatsApp. 

 

7. Vertaistoiminta ja muu vapaaehtoistoiminta 

Kemijärven vertaistukiryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa, osallistujia 

kokoontumisissa oli yhteensä 28. Kemijärven kaupungin järjestömessuille vertaisryhmä osallistuivat 

elokuussa 2021. Tässä tapahtumassa paikalla oli 4 jäsentä. Marraskuussa Kemijärven ryhmälle 

järjestettiin ravitsemusluento etänä, Kemijärveläisiä osallistujia oli 11. Vertaistukiryhmät eivät 

juurikaan ole kokoontuneet kasvokkain koronapandemian vuoksi vuonna 2021. 
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Facebookissa toimii virtuaalinen vertaistukiryhmä jokaisessa Lapin kunnassa. Virtuaalisissa 

vertaistukiryhmissä on pyritty aktivoimaan vertaistuellista keskustelua sekä kerrottu uusimmat 

tapahtumat ja kyselty millainen toiminta kiinnostaa. Kaikkien yhteisessä Facebook-

vertaistukiryhmässä järjestettiin syksyn aikana opiskelijoiden toimesta 1,5 kuukauden mittainen 

tempaus, jossa joka viikolle oli oma teemansa ja julkaistiin teemoihin liittyviä kyselyitä, artikkeleita ja 

muuta tietoa sekä mahdollisuus keskusteluun aiheesta. 

   

Vertaistukiohjaajille lähetetty uutiskirjeitä kaksi kertaa kertomusvuoden aikana, joissa on kerrottu 

uusimmat kuulumiset ja kyselty ovatko ryhmät tavanneet tai pitäneet yhteyttä sekä pyydetty 

tiedottamaan yhdistystä vertaisryhmien tapaamisajoista, jotta niistä voidaan tiedottaa yhdistyksen 

viestintäkanavissa. Lisäksi on kysytty vertaisohjaajilta, millainen toiminta kiinnostaa tai millaista 

tukea ohjaajat tarvitsisivat. 

 

Lapin ammattikorkeakoulun järjestöharjoitteluaan suorittavat opiskelijat ovat järjestäneet 

vertaistuellisia tilaisuuksia toimintavuoden aikana kasvokkain ja etänä, mm. vertaistuki-ilta 

helmikuussa Rovaniemellä, makkaranpaistoretki kilppariperheille Rovaniemellä toukokuussa, 

Rovaniemen sekä muiden Lapin vertaisryhmien yhteinen virtuaalinen tapaaminen toukokuussa, 

Lapsiperheiden tapahtuma Heppapuistossa Rovaniemellä, Kevätkauden vertaistuellinen 

päätöstapaaminen. 

 

Palautetta kerättiin opiskelijoiden järjestämästä vertaistuki-illasta 25.2.2021. 11 Vastaajan mukaan 

ilta oli hyödyllinen, illasta sai hyödyllistä tietoa, aiheita käsiteltiin kattavasti ja virtuaalinen 

vertaistukimuoto sopi 10/11 vastaajalle. Avoimissa vastauksissa toivottiin: 

”ravinnosta olisi ollut vielä vähän lisää tietoa”  

”lisää tällaisia mistä saisi infoa elämän tasapainotukseen kilpirauhassairauksien kanssa”  

”lisää teemoittain olevia etäyhteyksin toimivia vertaistuki-iltoja”  

Vapaassa sanassa kerrottiin: 

”oli kivaa”  

”hyvä foorumi tiedon jakoon”  

”vertaiskeskustelut toimisivat ehkä paremmin face to face”  

”vertaistuki-illan vetäjät olivat mukaansa tempaavia ja kiva kun oli omaa kokemusta ja heillä oli myös 

oikeaa tietoa”  

”kiva kun jotakin järjestetään” 
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Joitakin tilaisuuksia jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi, mm. Posiolle suunniteltu 

vertaistuellinen tapaaminen tammikuussa ja Ranuan eläinpuistoon suuntautuvavirkistyspäivä 

Kemijärveläisille ja Rovaniemeläisille.  

8. Yleisötilaisuudet 

Yhdistys on osallistunut järjestöjen yhteisiin tapahtumiin ja esitellyt  yhdistyksen toimintaa vuonna 

2021, mm. Pohjois-Suomen Virtuaaliset Järjestömessut, Sodankylän virtuaaliset järjestömessut, 

Harraste- ja järjestömessut Kemijärvellä, Vanhusten viikon tapahtuma Rovaniemellä, Järjestö- ja 

seniorimessut Torniossa ja Hyvän Mielen Päivä Rovaniemellä. Lisäksi on järjestetty 

yhdistysesittelyitä mm. Simossa, Pellossa ja Ylitorniolla kertomusvuoden aikana. 

 

Asiantuntijaluentoja järjestettiin vuonna 2021 aktiivisesti. Suurimman suosion sai LT Saara Metson 

luento Kilpirauhasen vajaatoiminta, hoito ja hoidon seuranta 28.1.2021, joka järjestettiin yhteistyössä 

Lapin kesäyliopiston kanssa. Lisäksi järjestettiin Farmaseutti Maija Pirttijärven luento Lääkehoito ja 

kilpirauhassairaudet 20.4.2021, useita Raili Kuuselan kokemusluentoja sekä ravitsemusneuvoja Sini 

Mustikkamaa-Kellyn ravintoluentoja kunta-avustusta myöntäneissä kunnissa keväällä 2021 (Simo, 

Inari, Kemi, Posio, Kemijärvi, Kittilä, Ranua). 30.11.2021 järjestettiin ravitsemusneuvoja Anni 

Oostdijkin ravintoluento Kemijärvelle, luentotallenne jaettiin katseltavaksi koko jäsenistölle kahden 

viikon ajaksi. Kaikki asiantuntijaluennot järjestettiin etäyhteydellä. 

 

Palautetta kerättiin mm. LT Saara Metson Kilpirauhasen vajaatoiminta, hoito ja hoidon seuranta 

28.1.2021 luennosta (101 vastaajaa) sekä kokemustoimija Raili Kuuselan 22.4.2021 

kokemusluennosta (6 vastaajaa). Metson luennon palautteessa virtuaalista toteutustapaa pidettiin 

toimivana, luennon sisällön koettiin vastanneet odotuksia 94 %:sesti, osallistujat kokivat 

pääsääntöisesti saaneensa vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin kilpirauhasen 

vajaatoimintaan liittyen sekä saaneensa  luennolta myös uutta tietoa. Kuuselan kokemusluennon 

palautteessa luennon koettiin kaikkien mielestä vastanneen odotuksia sekä lisänneen tietoa 

kilpirauhassairauksista. 

 

Asiantuntijaluennot tuntuivat onnistuvan hyvin. Ne ovat toimiva tapa lisätä tietoisuutta 

kilpirauhassairauksista. Kunnittain järjestettyjen ravinto- ja kokemusluentojen sijaan voisi olla 

toimivampaa järjestää kuntien yhteisiä tilaisuuksia, jolloin aikaa tarvitsisi varata vähemmän, 

osallistujia olisi enemmän ja keskustelua vertaisten kesken myös mahdollista käydä paremmin. 
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Kunta-avustuksilla järjestettiin myös mm. äänimaljarentoutusta Rovaniemellä ja 

sointukylpytapahtumia Torniossa ja Kemissä. Vuodelle 2021 myönnettyjen kunta-avustusten käyttö 

siirtyi monilta osin vuodelle 2022, koska osa avustuspäätöksistä saadaan vasta loppuvuoden aikana. 

 

Joitakin esittelytilaisuuksia jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi, mm. Posiolle suunniteltu 

apteekkiesittely tammikuussa. 

 

9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

Yhdistys on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:  

Kilpirauhasliitto ry  

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Rovaniemi  

Rovaniemen Mielenterveysseura ry, Rovaniemen Neuvokas ja Rovaniemen Kansalaistalo  

Pohjoisen Yhteisöjen Tuki – Majakka ry Kemi  

Kemijärven Järjestö Kiehinen ry, Kemijärvi  

Järjestökeskus Kitinen ry, Sodankylä  

Rovaniemen Vammais- ja Kansanterveysjärjestö ry (RoVaKa) 

 

Toiminnassa on hyödynnetty yhteistyökumppaneiden toimitiloja ja verkostoja sekä osallistuttu 

yhteisiin tapahtumiin. Yhdistys on kertomusvuonna ollut mukana Rovaniemen Neuvokkaan 

ikäihmisten ja työikäisten elämänkaariverkostoissa, kokoontumisia oli kertomusvuoden aikana 

molemmissa verkostoissa kaksi kertaa. Yhdistys kuuluu myös Lapin sairaanhoitopiirin potilas- ja 

omaisneuvostoon mutta kokoontumisia ei kertomusvuoden aikana ole ollut. Lisäksi yhdistys kuuluu 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen koordinoimiin Lapin järjestöjen viestintäverkostoon ja 

Lapin kokemusosaamisen verkostoon mutta vuonna 2021 kutsuja kokoontumisiin ei ole 

yhdistykselle tullut. 

 

Yhdistys osallistui kertomusvuonna aktiivisesti Kilpirauhasliiton ja sen jäsenyhdistysten yhteiseen 

toimintaan ja keskusteluun. Yhdistyksen puheenjohtaja Tanja Sälevä on kertomusvuonna ollut myös 

Kilpirauhasliiton hallituksen varsinainen jäsen. Yhdistys on osallistunut Kilpirauhasliiton 

jäsenyhdistyksille järjestämille KILPI-kahveille, jäsenhankinta- ja 365 päivää hyvinvointia kampanjan 

suunnitteluun sekä liiton juhlavuosiwebinaareihin, järjestöpäiviin ja vuosikokouksiin. 
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Oppilaitosyhteistyötä on tehty aktiivisesti ja yhdistyksellä on ollut sosiaalityön opiskelijoita Lapin 

Yliopistosta sekä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita Lapin Ammattikorkeakoulusta 

suorittamassa järjestöharjoitteluaan. Opiskelijoita rekrytoitiin kaksi kertaa vuoden 2021 aikana 

lukukausien alussa järjestettävillä Pestuumarkkinoilla. Kevätlukukaudella 2021 harjoittelussa 

yhdistyksellä oli 14 opiskelijaa. Syyslukukaudella 2021 harjoitteluaan suoritti yhdistyksessä 13 

opiskelijaa. Lapin yliopiston opiskelijat ovat pääsääntöisesti keskittyneet virtuaalisten ryhmien 

ohjaamiseen ja Lapin AMK:n opiskelijat ovat järjestäneet erilaisia vertaistuellisia tilaisuuksia sekä 

toiminnan esittelyitä. Opiskelijat ovat olleet merkittävä resurssi toiminnan järjestämisessä. Vuonna 

2021 valmistui myös kaksi ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä yhdistykselle: 1) Sarianna Kallo 

Kilpirauhassairaudet ja vertaistuki – Lapin kilpirauhasyhdistyksen vertaistuki sekä 2) Oona Aikio ja 

Sara Mikkonen – Ensitietopaketti kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalle, kilpirauhasen 

vajaatoimintaopas. Vajaatoimintaopasta painettiin satoja kappaleita jaettavaksi Lapin kuntien 

apteekkeihin jaettavaksi kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville. 

 

10. Katsaus toimintavuoteen 2022 

Yhdistyksen toiminta jatkuu vuonna 2022 vapaaehtoispohjalta, koska STEA-rahoitusta 

vertaistoiminnan koordinaattorin palkkaamiseen ja toimintaan ei saatu. Jäsenmäärän kasvua 

tavoitellaan edelleen ollen esillä mahdollisimman paljon eri viestintäkanavissa, esitellen toimintaa 

kunnissa ja tilaisuuksissa, osallistuen alueella järjestettäviin yhdistyksen kohderyhmien kannalta 

sopiviin tapahtumiin sekä järjestäen mielenkiintoista ja houkuttelevaa toimintaa alueen 

kilpirauhassairaille. Vuoden 2022 aikana anotaan jälleen kunta-avustuksia kaikista mahdollisista 

Lapin kunnista ja järjestetään avustusta myöntäneen kunnan kilpirauhassairaille hyvinvointia 

tukevaa toimintaa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti Kilpirauhasliiton ja sen jäsenyhdistysten yhteiseen 

365 päivää hyvinvointia -kampanjaan järjestämällä kampanjateemaan sopivia tilaisuuksia alueellaan 

sekä viestimällä kampanjasta aktiivisesti. Opiskelijaharjoittelijoita rekrytoidaan myös vuodelle 2022.  

 

Vuonna 2022 yhdistyksen kehittämisen painopisteenä on vertaistuellinen toiminta ja vertaisohjaajien 

tuki. Yhdistys kehittää vertaistuellista toimintaa jäsenistöä ja kilpirauhassairaita paremmin 

palvelevaksi. Vertaisohjaajia rekrytoidaan ja koulutetaan lisää sekä kehitetään vertaisohjaajien 

tukirakenteita yhdessä ohjaajien kanssa. Vuonna 2022 toteutetaan kysely vertaisohjaajille ja 

jäsenille selvittämään heidän toiveitaan ja tarpeitaan, jonka perusteella yhdistyksen toimintaa 

suunnataan. 
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Yhdistyksen kaikki tapahtumat vuonna 2021 

28.1.2021  LT Saara Metso - Kilpirauhasen vajaatoiminta, hoito ja hoidon seuranta (verkko) 

30.1.2021 Äänimaljarentoutus Rovaniemellä 

25.2.2021 Vertaisryhmän tapaaminen Rovaniemellä ja etänä, aiheena Hyvä ruokavalio 

 kilpirauhassairaudesta kärsivälle (Sini Mustikkamaa-Kelly), stressin vaikutukset 

 elimistöön ja hyvän unen merkitys kilpirauhassairauden tasapainoon (opiskelijat) 

 (verkko) 

2.-3.3.2021  Virtuaaliset järjestömessut (verkko) 

5.3.2021  Kilpirauhassairaille miehille tutustuminen avantouintiin Rovaniemellä (Opiskelijat) 

8.4.2021  Kilppariperheet vertaistukiryhmän tapaaminen (opiskelijat) (verkko) 

9.4.2021 Kilppariperheet vertaistukiryhmän tapaaminen (opiskelijat) (verkko) 

12.4.2021 Kilppariperheet vertaistukiryhmän tapaaminen (opiskelijat) (verkko) 

15.4.2021 Kilppariperheet vertaistukiryhmän tapaaminen (opiskelijat) (verkko) 

16.4.2021 PT & Ravitsemusneuvoja Sini Mustikkamaa-Kelly – Ravintoluento Simonkilpi FB-

 ryhmässä (verkko) 

19.4.2021 PT & Ravitsemusneuvoja Sini Mustikkamaa-Kelly – Ravintoluento Inarinkilpi FB-

 ryhmässä (verkko) 

19.4.2021 PT & Ravitsemusneuvoja Sini Mustikkamaa-Kelly – Ravintoluento Keminkilpi FB-

 ryhmässä (verkko) 

20.4.2021 Farmaseutti Maija Pirttijärvi – Lääkehoito ja kilpirauhassairaudet (opiskelijat) (verkko) 

23.4.2021 PT & Ravitsemusneuvoja Sini Mustikkamaa-Kelly – Ravintoluento Posionkilpi FB-

 ryhmässä (verkko) 

26.4.2021 PT & Ravitsemusneuvoja Sini Mustikkamaa-Kelly – Ravintoluento Kemijärvenkilpi 

 FB-ryhmässä (verkko) 

26.4.2021 PT & Ravitsemusneuvoja Sini Mustikkamaa-Kelly – Ravintoluento Kittilänkilpi FB-

 ryhmässä (verkko) 

3.5.2021 PT & Ravitsemusneuvoja Sini Mustikkamaa-Kelly – Ravintoluento Ranuankilpi FB-

 ryhmässä (verkko) 

4.5.2021  Kokemustoimija Raili Kuusela – Kokemusluento Kemijärvenkilpi FB-ryhmässä 

 (verkko) 

5.5.2021  Kokemustoimija Raili Kuusela – Kokemusluento Keminkilpi FB-ryhmässä (verkko) 
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6.5.2021 Kokemustoimija Raili Kuusela – Kokemusluento Simonkilpi FB-ryhmässä (verkko) 

10.5.2021  Kokemustoimija Raili Kuusela – Kokemusluento Ranuankilpi FB-ryhmässä (verkko) 

11.5.2021  Kokemustoimija Raili Kuusela – Kokemusluento Posionkilpi FB-ryhmässä (verkko) 

18.5.2021  Makkaranpaistoretki kilppariperheille Rovaniemi (opiskelijat) 

18.5.2021  Kokemustoimija Raili Kuusela – Kokemusluento Inarinkilpi FB-ryhmässä (verkko) 

19.5.2021  Kokemustoimija Raili Kuusela – Kokemusluento Kittilänkilpi FB-ryhmässä (verkko) 

20.5.2021  Lapin Kilpi ry:n Rovaniemen sekä muiden Lapin vertaisryhmien yhteinen tapaaminen 

 aiheena tyreoidiitit, aivolisäkeperäinen kilpirauhasen toimintahäiriö sekä 

 henkiset/psyykkiset oireet kilpirauhasen toimintahäiriöissä (opiskelijat) (verkko) 

22.5.2021  Lapin Kilpi ry:n Sääntömääräinen kevätkokous (verkko) 

27.5.2021  Lapsiperheiden tapahtuma Heppapuistossa Rovaniemi (opiskelijat) 

27.5.2021  Yhdistysesittely Simon apteekissa (opiskelijat) 

1.6.2021  Uusien jäsenten tapaaminen (verkko) 

23.6.2021  Kevätkauden vertaistuellinen päätöstapaaminen (opiskelijat) (verkko) 

28.8.2021  Kemijärven järjestö- ja harrastemessut 

8.10.2021  Vanhusten viikon ulkoilutapahtuma Kirkkolammella Rovaniemellä 

8.11.2021  Sointukylpy Torniossa 

10.11.2021  Sointukylpy Kemissä 

15.11.2021  Sointukylpy Torniossa 

18.11.2021  Järjestö- ja seniorimessut Torniossa (opiskelijat) 

25.11.2021  Hyvän Mielen Päivä Rovaniemen Kansalaistalolla (opiskelijat) 

27.11.2021  Lapin Kilpi ry syyskokous Sodankylässä (verkko) 

30.11.2021  Ravitsemusneuvoja Anni Oostdijk - Ravintoluento Kemijärvellä (verkko) 

9.12.2021  Yhdistysesittely Pellon kirjastolla (opiskelijat) 

9.12.2021  Yhdistysesittely Ylitornion kirjastolla (opiskelijat) 

13.12.2021  Virtuaalinen jäsenilta (verkko) 
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