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Kierroksia, aloittelua, 
jatkoja ja lopettelua
Lapin Kilpirauhasyhdistyksen ja 
KERRO JA KUUNTELE-projektin 
syksy on ollut varsin vaihtelevaa, 
kuten meidän säämmekin täällä 
lapissa. Ensin satoi lunta ja sitten se 
sulasi pois – vielä ei siis ole hiihtoke-
lit, ainakaan luonnon lumella.

Kierroksia - kunnissa virtuaalisesti
Syksyn alkuun projektissa suunni-
teltiin Virtuaalinen Kuntakierros 
2020, jonka tarkoituksena oli esitellä 
kuntakohtaisesti Lapin Kilpirau-
hasyhdistyksen ja projektin toimia, 
sekä keskustella kilpirauhasasiois-
ta Teamsin välityksellä. Kierros ei 
kuitenkaan ”ottanut tuulta purjei-
siinsa” ja emme saaneet osallistujia 
innostumaan mukaan. Johtuneeko 
se sitten digiosaamisen- vai väli-
neiden puutteesta? Koronaviruksen 
sitkeästi pysytellessä keskuudes-
samme, olemme pyrkineet tarjoa-
maan mahdollisuuksia etäosallis-
tumiseen ja rakentaneet alueellisia 
vertaistukiryhmiä Facebookiin, jotta 
vertaisuutta voitaisiin tarjota edes 
virtuaalisesti. Suorat linkit kuntasi 
alueella toimiviin ryhmiin löydät 
nettisivuiltamme: www.lapinkilpi.
com – vertaistukea verkossa.

Aloittelua - opiskelijoiden kanssa
Uuden äärellä olemme syksyllä olleet 
myös oppilaitosyhteistyön laajen-
tuessa Lapin ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden 80 tunnin harjoittelu-
jaksoihin eri yhdistyksiin ja seura-
kunnan toimiin alueellamme. Lapin 
Kilpirauhasyhdistyksen toiminnasta 
kiinnostui 12 terveysalan opiskelijaa 
ja he osallistuivat info- ja perehdy-
tystilaisuuteen lokakuun puolivälis-
sä. Opiskelijaharjoittelijoiden kanssa 
on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa 
toimintamalli, jossa opiskelijat 
ohjaisivat alueellisia vertaistukiryh-
miä, niin kasvokkain kuin virtuaa-
lisestikin. Suunnitelmissa on myös 
pilotoida kohderyhmäkohtaisia 
vertaistukiryhmiä, kuten esimerkiksi 
”liikatoimintaäitien ryhmä” yhteis-
työssä Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Rovaniemen yhdistyksen 
kanssa.  Toteutukseen on vielä mat-
kaa, mutta seuratkaa paikallislehti-
en ilmoittelua vertaistukiryhmien 
tapaamisesta ja tulkaa mukaan! 

Lapin Kilpirauhasyhdistys on 
saanut syksyn aikana sovittua 
myös kaksi opinnäytetyön aloitus-
ta. Toinen opinnäytetöistä koskee 
vertaistukea ja toinen vajaatoimin-
nan lääkehoitoa. Jälkimmäisestä on 
suunnitelmissa toteuttaa myös ”po-
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Lapin Kilpirauhasyhdistys ry – 15 vuotta alueellista potilasjärjestötyötä
tilaan tietopaketti”. Opinnäytetyöt 
valmistunevat syksyllä 2021.

Jatkoja - hakemuksen muodossa
Lapin Kilpirauhasyhdistys päätti 
syksyllä hakea KERRO JA KUUN-
TELE-projektille jatkorahoitusta 
STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskus). Mikäli jatkora-
hoitus myönnetään, tulee toiminnan 
keskiössä olemaan vuonna 2021 
etävastaanottotoiminnan pilotointi 
ja mallintaminen. Etävastaanottoa 
koordinoimaan tarvitaan hoitaja-
resurssia ja projektissa pilotoidaan 
kilpirauhashoitajatoimintaa. Pro-
jektissa jo aiemmin luotu, kilpirau-
hasoireiden seurantaan tarkoitettu 
lomake, tehdään applikaatioksi, 
jonka keräämää tietoa lääkäri voi 
hyödyntää etävastaanoton yhtey-
dessä. Etävastaanotto- ja kilpirau-
hashoitaja takaavat kilpirauhaspoti-
laiden mutkattoman hoitoonpääsyn 
ja seurannan Lapissa tulevaisuudes-
sa. STEA antaa avustusesityksensä 
joulukuun alkupuoliskolla, jolloin 
saamme jo alustavan tiedon siitä, 
olemmeko jatkorahoitusta saamassa.

Lopettelua ja raportointia
Lapin Kilpirauhasyhdistys haki 
projektirahoitusta KERRO JA 
KUUNTELE -projektille vuonna 2016 
ja projektille myönnettiin avustus 
ajalle 2017–2019 sekä jatkorahoitus 
vuodelle 2020. 

Alkuperäisen projektihakemuksen 
mukaan nyt on loppuraportoinnin 
aika, vaikka jatkoa olemmekin hake-
neet. Projektin tulokset, vaikutukset, 
toiminta ja kehittämistarpeet tulee 
kuvata mahdollisimman konkreetti-
sesti. Arvioidaan sitä, kuinka hyvin 
projekti tavoitti kohderyhmänsä ja 
raportoidaan myös se, mitkä teki-
jät vaikuttivat siihen, että asetetut 
tavoitteet saavutettiin tai ne jäivät 
saavuttamatta? Nyt on siis arvioin-
nin ja raportoinnin aika.

Lapin Kilpirauhasyhdistys ja 
KERRO JA KUUNTELE -projekti 
elävät nyt siis jännittäviä aikoja – 
toisaalla teemme loppuraporttia 
ja kokoonnumme ”Ajatuspajaan” 
arviointiasioiden äärelle ja toisaalla 

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen kevät- ja syyskokouksen (26.9.2020) yhtey-
dessä palkitsimme aktiivisia vapaaehtoisiamme SOSTE ry:n pronssisella 
ansiomerkillä. Huomionosoitukset luovutettiin pitkään toimineille hallituk-
sen sihteeri Raili Alaluusualle (kuvassa oikealla) sekä vertaistukiryhmien 
ohjaajille Juhani Hiltuselle (kuvassa vasemmalla) ja Inga Kunnarille. Lämpi-
mät kiitokset ja onnittelut. 

Kuva: Susanna Mantere
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Hyvät jäsenet!

Anna kun annan sinulle joululahjan
et sitä voi syödä, etkä juoda
et voi ripustaa sitä seinälle
etkä edes joulukuuseen
ei sitä ole kääritty koreaan paperiin
siitä puuttuu lakka ja rusettikin
et voi vaihtaa sitä juhlien jälkeen
eikä se mitään maksanutkaan.
Ei se ole aamutakki tai yöpaita
ei se ole kaulaliina tai villapaita
mutta voit sen päällesi pukea.                                            

Se on kesäinen aamu
jolloin leppäkerttu kulki paljaalla 
iholla.
Se on kaikki kesän äänet ja
kaikki kesän tuoksut.
Se on kesän lapset ja
kaikki kesän aikuiset
kaikilla hiekkaa varpaiden välissä.
Se on avain sinun mieleesi
lämpöisiin muistoihin

aurinkoon ja linnunlauluun.
Sillä sitä sinä tarvitset.

tuntematon karjalainen runoilija
 

Mukavaa joulunaikaa!
koko hallituksen puolesta

toivottaa Kirsti-tonttu
Oulun Seudun

Kilpirauhasyhdistys ry

suunnittelemme tulevaa, jos jatkora-
hoitus varmistuu. Saimme kuitenkin 
STEA:lta hiljattain viestin, jonka mu-
kaan, KERRO JA KUUNTELE -projek-
tin toimintaa voidaan jatkaa vuoden 
2021 huhtikuun loppuun saakka. 
Rahoittajan luvalla jatkamme siis 
projektin toimintaa joka tapauksessa 
ensi keväälle saakka. 

Nettisivuiltamme löytyvät nyt 
yhteistyössä kilpirauhassairaiden 
kanssa toteutetut esitteet läheisil-

le ja työyhteisöille, helpottamaan 
puheeksi ottamista. Esitteet ovat 
sähköisessä muodossa ja tulostetta-
vissa!

Vaikka lumi ei vielä maassa ole-
kaan, täällä Napapiirillä, Joulupukin 
naapurissa olevassa kotikonttorissa 
tehdään kiltisti töitä ja kyllä täällä 
jo ikkunan takaa voi nähdä tontun 
kurkkivan ja eipä aikaakaan, kun 
Joulupukki jo lähtee liikkeelle – hän-
kin tänä vuonna virtuaalisesti.

Syksyn toiminta on ollut vilkasta eri puolilla aluettamme. Kiitos kuuluu kaikille teille, jotka teitte tämän mahdolliseksi 
koronasta huolimatta. Nyt on jäljellä pari tapahtumaa, jonka jälkeen alamme viettää joulun aikaa ja saamme ehkä 
tuntea hieman myös joulun taikaa. 

Rauhaisaa joulun odotusta ja 
Onnea tulevalle vuodelle 2021! 

Satu Saari
projektikoordinaattori

KERRO JA KUUNTELE -projekti
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry

Olisin halunnut laittaa kuvan tontusta ja kyselinkin mieheltäni onko hänellä tonttukuvaa.
Hän vastasi, että odota hetki haen kameran, niin otetaan tontusta kuva.


