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Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti – www.lapinkilpi.com 

työnantajille ja työyhteisöille 

 

 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu vuonna 2004. Helmikuussa 

2019 tuli kuluneeksi 15 vuotta, alueellista potilasjärjestötyötä Lapissa. 

Yhdistyksen historiikki julkaistiin tuolloin e-lehdeksi. Yhdistyksen 

toiminnan tarkoituksena on edistää kilpirauhassairauksien 

tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Lapissa on Kelan ja Fimean (2018–2019) 

tilastotiedon mukaan lähes 10 000 kilpirauhaslääkityksen saajaa, joista 

jäseniämme noin 600 henkeä. Yhdistyksen toiminta on pääosin 

vapaaehtoistoimintaa, poikkeuksena STEA:n (Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittama KERRO JA 

KUUNTELE –projekti (2017-2020), joka on jatkanut yhdistyksen 

perustoiminnaksi muotoutunutta asiantuntijatiedon välittämistä 

ja vertaistuen järjestämistä lappilaisille kilpirauhaspotilaille. 

Käynnissä on projektin viimeinen toimintavuosi ja sen 

tarkoituksena on saattaa onnistuneet toiminnot osaksi 

yhdistyksen toimintaa. 

 
Viestinnän kehittäminen, niin kotisivuilla, kuin sosiaalisessa 
mediassa ja yhdistyksen esite,  ovat olleet onnistuneita toimia. 
Lapin Kilpirauhasyhdistyksen verkkosivuilta löytyvät nyt  
tulostettavaan muotoon tallennetut tietopaketit eri 
kilpirauhassairauksista sekä oireiden seurantaa ja lääkärissä 
käyntiä helpottamaan kehitetty oireidenseurantalomake. Tietoa 
ja vertaistukea tarjotaan Lapin kilpirauhassairaille myös 
Facebookissa, erilaisissa alueellisissa virtuaalisissa 
vertaistukiryhmissä ja live luentojen myötä. Yhdistyksen löytää 
myös Instagramista, Twitteristä ja YouTubesta.  
 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti 
ovat tehneet esitteen kilpirauhassairaiden työnantajille ja 
työyhteisöille. Olemme tehneet tämän esitteen 
kilpirauhassairaiden toivomuksesta ja yhteistyössä heidän 
kanssaan. Esitteiseen on kerätty kilpirauhassairaiden 
kokemuksia ja huomioita työnantajien ja työyhteisöiden 
suhtautumisesta kilpirauhassairautta kohtaan. Toivomme 
esitteen helpottavan sairauden puheeksi ottamisessa 
työpaikoilla ja lisäävän siten myös yleistä tietoa- ja ymmärrystä 
kilpirauhassairauksista. Esitteet voit tulostaa helposti 
osoitteesta: www.lapinkilpi.com  
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