
 

  

 

 

Arvoisa Lapin Kilpi ry:n jäsen! 

Hyvää alkanutta vuotta! Vuosi alkoi taas ikävästi koronan varjossa ja monet hyvät 

tapahtumasuunnitelmat on jouduttu sen vuoksi perumaan tai siirtämään verkkoon tai ajankohtaa 

myöhemmäksi. Koitetaan silti jaksaa valoisalla mielellä kevättä kohti. Onneksi olemme jo tottuneet 

toimimaan paremmin myös verkossa.  

Muistattehan hyödyntää jäsenetumme teatteri/elokuvalippuun toukokuun loppuun mennessä. 

Lomake edun lunastamiseen löytyy kotisivulta 

https://www.lapinkilpi.com/index.php/virkistystoiminta  

Yhdistyksen syyskokousterveiset 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuun lopussa Sodankylässä. Kokouksessa käsittelimme 

sääntömääräiset asiat sekä valittiin puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet kaudelle 2022-2023. 

Hallituksen kokoonpano esitellään pian ilmestyvässä KILPI-lehdessä. Pia Kallinen aloitti 

yhdistyksemme rahastonhoitajana vuoden alusta. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman löydät 

kotisivuiltamme https://www.lapinkilpi.com/images/Toimintasuunnitelma_2022.pdf. Esittelimme 

syyskokouksessa myös yhdistyksen uuden logon sekä sovimme, että jatkamme jäsenkirjeiden 

postitusta myös kirjepostina niille, joiden sähköpostiosoitetta meillä ei ole.  

Tarkista yhteistietojesi ajantasaisuus 

Muistathan päivittää yhteystietosi, mikäli ne ovat muuttuneet. Olisimme myös kiitollisia, jos 

mahdollisimman moni ilmoittaisi sähköpostiosoitteensa meille, jotta voimme lähettää jäsenkirjeen ja 

muuta jäsenpostia sähköpostilla. Säästäisimme näin postituksiin kuluvaa rahaa itse toimintaan. Aika 

moneen sähköpostiviestiin tulee automaattinen vastaus, että sähköpostiosoite ei ole enää voimassa. 

Yhteystietojen päivitys onnistuu helposti täällä http://kilpirauhasliitto.fi/jasenyys/yhteystietojen-

muuttaminen/  

Yhdistys tiedottaa jäsenilleen toiminnasta KILPI-lehdessä, kotisivuilla, somekanavilla (Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube), sähköpostilla, paikallislehdissä sekä jäsenkirjein. Katso ajankohtaiset 

tapahtumat kotisivuilta osoitteesta https://www.lapinkilpi.com/index.php  

Lähde mukaan tuetulle lomalle Kalajoen Spa Hotel Saniin lokakuussa 

Saimme Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistyksen kanssa yhteisen tuetun SOLARIS-loman Kalajoelle ensi 

syksylle. Haku lomalle on avautunut, ilmoitus löytyy KILPI-lehdestä sekä lehden ilmestymisen jälkeen 

myös kotisivuiltamme. Paikkoja Lapista tuleville kilpirauhassairaille on 40. Nyt vaan hakemaan 

mukaan!   

365 päivää hyvinvointia –teemajavuosi  

Voiko väsymystä estää ruokavaliolla? Miten voisin lisätä arkiliikuntaa? Millä tavoin luonto hoitaa 

mieltä ja kehoa? Miten nukkuminen elvyttää meitä? Mikä auttaa aivosumussa? Näihin ja lukuisiin 

muihin terveyden sekä hyvinvoinnin edistämiseen liittyviin kysymyksiin saamme vastauksia 

Kilpirauhasliiton ja sen jäsenjärjestöjen 365 päivää hyvinvointia -teemavuoden 2022 aikana. 

Vuoden aikana välitämme hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tietoa, annamme käytännön vinkkejä ja 

ohjaamme oikeisiin valintoihin. Yhteistyötä kanssamme tekevät eri alojen asiantuntijat. Teemavuoden 

suunnittelussa jäsenillä on ollut keskeinen rooli. 

Teema tulee näkymään valtakunnallisessa ja alueellisessa toiminnassamme pitkin vuotta. 

Hyvinvointiasioita nostetaan esille niin verkkosivustolla osoitteessa www.kilpirauhasliitto.fi/365 kuin 
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sosiaalisen median kanavissammekin, KILPI-lehdessä ja paikallistoiminnassa. Kannustajana 

kanssamme toimii toimittaja ja juontaja Raakel Lignell, joka itsekin on perehtynyt hyvinvointiasioihin 

useiden vuosien ajan. Jokaisella kuukaudella on oma teemansa ja omat aiheensa. Seuraa liiton ja 

yhdistyksen kotisivuja ja some-kanavia sekä ilmoittelua paikallislehdissä ja tule mukaan kampanjan 

tapahtumiin, ota myös ystävä mukaan. 

Kilpirauhasliitto hakee sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa tuntityöntekijäksi 

jolla on perustiedot kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksista sekä mahdollisuus vastata 

Kilpirauhasliiton neuvontapuhelimesta ja – sähköpostista joka toinen viikko tiistai- ja keskiviikkoiltaisin 

klo 17-19. Arkipyhäisin ja heinäkuussa ei ole päivystystä. 

Neuvontapuhelimessa ja -sähköpostissa käsiteltävät asiat liittyvät ensisijaisesti kilpirauhas- ja 

lisäkilpirauhassairauksiin sekä niiden hoitoon. 

Työ tehdään etätyönä. Lue lisää https://kilpirauhasliitto.fi/ajankohtaista-2/ 

Tulevia tapahtumia 

Ystävänpäivän korttipaja etäyhteydellä ti 8.2.2022 klo 17.30-18.30. Lisää tietoa kotisivuilta. 

Huskyjoogatapahtuma Kittilässä 10.2.2022 klo 18:00 Lue lisää kotisivuilta 

Ravintoterapeutti Nina Saineen ravintoluento etäyhteydellä 15.2.2022 klo 18-19.30. 

Ilmoittautumiset alla olevan linkin kautta viimeistään 11.2.22 mennessä 

https://link.webropolsurveys.com/S/F096A3CCF4AD2052 

Katso päivittyvä toimintakalenterimme kotisivuilta 

https://www.lapinkilpi.com/index.php/tapahtumat 

 

Hyvää talven jatkoa ja nautitaan lisääntyvästä valosta! 

Lapin Kilpi ry 
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