
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry  

Rovakatu 23, 2 krs.    

96200 Rovaniemi 

 www.lapinkilpi.com  

puheenjohtaja: lapinkilpi@gmail.com  

p. 045 137 1008  

Tue toimintaamme ja lahjoita! Kohteen voi lahjoituksen antaja päättää itse. Se voi suunnata esimerkiksi alueelliseen vertaistukitoimintaan tai tiedon 

lisääminen kilpirauhassairauksista. Lahjoitukset voi osoittaa yhdistyksen tilille: Danske Bank FI07 8000 1270 9864 00. Lapin Kilpirauhasyhdistyksen 

rahankeräysluvan numero on RA/2019/504. Rahankeräyslupa nähtävillä osoitteessa www.lapinkilpi.com – Tue toimintaamme. 

Lisätietoa: www.lapinkilpi.com  Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin. 

 
 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry - 15 vuotta alueellista potilasjärjestötyötä  

”Innostu virtuaalisesta vertaistukitoiminnasta ja tule mukaan!” 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu vuonna 2004. Helmikuussa 2019 tuli kuluneeksi 15 vuotta, alueellista 

potilasjärjestötyötä Lapissa. Yhdistyksen historiikki julkaistiin tuolloin e-lehdeksi ja sen pääsee lukemaan osoitteessa 

www.lapinkilpi.com .Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, 

sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Yhdistys on Suomen Kilpirauhasliitto 

ry:n pohjoisin jäsenyhdistys. 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja sen hallinnoima, STEA:n rahoittama, KERRO JA 

KUUNTELE -projekti järjestävät lääkäri- ja muita asiantuntijaluentoja, 

tiedotusta kilpirauhassairauksista, vertaistukea, virkistystoimintaa ja 

kokemusluentoja toimialueellaan.  

Tulevan syksyn aikana kierrämme virtuaalisesti kaikissa Lapin kunnissa, 

teemalla ”Innostu virtuaalisesta vertaistukitoiminnasta ja tule mukaan!”. 

Ohjelmassa mm. Yhdistyksen ja KERRO JA KUUNTELE -projektin toiminnan 

esittely ja keskustelua kilpirauhasasioista. Ilmoittaudu mukaan kotikuntasi 

tilaisuuteen, alla olevan linkin kautta. 

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 

Alustava ohjelma: 

 Lapin Kilpirauhasyhdistys ry:n 

esittely – 15 vuotta alueellista 

potilasjärjestötyötä 

 KERRO JA KUUNTELE -projekti 

2017–2020 

 Mistä tietoa löytää? Internet, 

Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube 

 Keskustelua 

 

http://www.lapinkilpi.com/
mailto:lapinkilpi@gmail.com
http://www.lapinkilpi.com/
http://www.lapinkilpi.com/
http://www.lapinkilpi.com/
https://link.webropolsurveys.com/S/4AD41108A622818B
https://link.webropolsurveys.com/S/3F49DAB067E0FCE1
https://link.webropolsurveys.com/S/14345B6E95561F9E
https://link.webropolsurveys.com/S/D727CB0324452733
https://link.webropolsurveys.com/S/5580B93AFB419399
https://link.webropolsurveys.com/S/C75220D0CAE9714C
https://link.webropolsurveys.com/S/DFD507FF194BB4CB
https://link.webropolsurveys.com/S/6B6C9304F0B84BCD
https://link.webropolsurveys.com/S/90012605F375D609
https://link.webropolsurveys.com/S/9D629877541FB5A1
https://link.webropolsurveys.com/S/46F5CBB210D393F9
https://link.webropolsurveys.com/S/327972C80B81A19E
https://link.webropolsurveys.com/S/5F96062D9598EACC
https://link.webropolsurveys.com/S/8538CF29D591F98A
https://link.webropolsurveys.com/S/36DA10C3FDAFBE4B
https://link.webropolsurveys.com/S/E49BE8A71FE19700
https://link.webropolsurveys.com/S/C73EB74A8D16D822
https://link.webropolsurveys.com/S/1A5F4543A9BD7A46
https://link.webropolsurveys.com/S/C68246D4781AD6A0
https://link.webropolsurveys.com/S/42B7773339A126E1
https://link.webropolsurveys.com/S/F45526D03101CC06

