
 

 

 

 

 

Arvoisa Lapin Kilpi ry:n jäsen! 

 

Taas on aika vierähtänyt ja jäsenkirje tupsahtaa postilaatikkoihin vasta marraskuussa. Mutta eipä 

hätää, toiminta tässä alkaakin vasta pikkuhiljaa käynnistyä, kun yhteiskunta palailee kohti uutta 

normaalia ja kasvokkain tapahtuvat tapaamiset ovat taas mahdollisia. 

KERRO JA KUUNTELE -projekti päättyi keväällä ja Satu Saaren työsuhde sen myötä huhtikuun lopussa. 

Sen jälkeen olemme toimineet vanhaan malliin vapaaehtoisvoimin. Syyskuun alussa saimme kuitenkin 

vahvistusta, kun Merja Siivola aloitti työt järjestöassistenttina. Merjalle saatiin palkkarahoitus 

vuodeksi ja hän tekee 75% työaikaa hoitaen kaikenlaisia yhdistyksen asioita. Merja työskentelee 

kotoaan Tornion Kukkolankoskelta käsin. Merjan tavoittaa puhelimitse numerosta 040 137 1881 ja 

sähköpostilla merja.siivola@lapinkilpi.com. Ensi vuodelle olemme jälleen hakeneet STEA-rahoitusta 

vertaistukitoiminnan koordinaattorin palkkaamiseen, avustusehdotus annetaan joulukuussa.   

Syyskokous ja avoimet tehtävät hallituksessa 

Yhdistyksen syyskokous järjestetään tänä vuonna Sodankylässä (Järjestökeskus Kitinen, Jäämerentie 

19) lauantaina 27.11. Syyskokouksen yhteyteen järjestämme myös virkistystä jäsenillemme. Muilta 

paikkakunnilta tuleville maksamme korvausta matkakuluista 25 snt/km ja jos samalta suunnalta 

tulijoita on useita, niin suositaan kimppakyytejä. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös 

etäyhteydellä. Lähetämme linkin vain ilmoittautuneille.  

Ilmoittaudu vuosikokoukseen viimeistään 14.11.2021 (etälinkkiä tai tarjoilun järjestämistä varten) 

oheisesta linkistä https://link.webropol.com/s/syyskokous . Halutessasi voit ilmoittautua myös 

soittamalla numeroon 040 137 1881. 

Ohjelma (pidätämme oikeudet virkistysohjelman osalta muutoksiin): 

Syyskokous klo 13:00 

Ruokailu klo 15:00 

Pikkujouluohjelmaa klo 16:30 alkaen 

 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm. toimintasuunnitelma, talousarvio ja 

henkilövalinnat).  

 

Tule mukaan yhdistyksen hallitustoimintaan! 

Haluatko vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja osallistua sen koordinoimiseen? Haluatko olla mukana 

edistämässä kilpirauhassairaiden asemaa Lapissa? Onko sinulla aikaa ja ideoita, joita haluaisit käyttää 

hyvään tarkoitukseen? Tule mukaan aktiivisen ja osaavaan hallitukseemme! Toivoisimme mukaan 
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innostuneita jäseniämme joka puolelta Lappia, etäyhteydet mahdollistavat osallistumisen mistä 

tahansa. Myös rahastonhoitajan tehtävää voi hoitaa muualta kuin Rovaniemeltä. Rahastonhoitajan ei 

tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Rahastonhoitajalle maksamme palkkion 100€/kuukaudessa. 

 

Kaudelle 2022-2023 on tarjolla seuraavia tehtäviä yhdistyksemme hallituksessa: 

Puheenjohtaja  

Rahastonhoitaja 

Hallituksen varsinainen jäsen 

 

Asetu itse ehdolle tai ehdota henkilöä puheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi tai hallituksen 

jäseneksi/varajäseneksi vastaamalla oheiseen kyselylomakkeeseen 21.11.2021 mennessä 

https://link.webropol.com/s/hallitukseen . Varmistathan ensin ehdotettavalta henkilöltä, että hän on 

käytettävissä luottamustehtävään. 

 

Hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset ja varajäsenet kaudelle 2022-2023 

Erovuorossa oleva puheenjohtaja:  

Tanja Sälevä, Rovaniemi 

Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet:  

Arja Meriläinen, Rovaniemi 

Susanna Mantere (varapuheenjohtaja), Rovaniemi 

Hallituksessa jatkavat varsinaiset jäsenet: 

Raili Alaluusua (sihteeri), Rovaniemi 

Anne-Marie Haavikko, Rovaniemi 

Erovuorossa olevat varajäsenet: 

Leena Helppikangas, Rovaniemi 

Päivi Kuusela, Rovaniemi 

Hallituksessa jatkavat varajäsenet: 

Jaana Nopanen, Rovaniemi 

Soili Nyrhinen, Rovaniemi 

Hallituksen varsinaisesta jäsenyydestä eronnut: 

Anne Mäkelä, Sodankylä 

Erosta ilmoittanut rahastonhoitaja: 

Teija Fisk, Rovaniemi 

 

Opiskelijaharjoittelijat 

Viime syksynä käynnistimme uudenlaisen yhteistyön oppilaitosten kanssa ja saimme yhdistykseemme 

harjoitteluun Lapin Ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja- sekä Lapin yliopiston 

sosiaalityön opiskelijoita. Opiskelijat ovat suorittaneet harjoittelujaan ohjaten virtuaalisia 

vertaistukiryhmiä Facebookissa, järjestäen erilaisia vertaistuellisia tilaisuuksia verkossa ja kasvokkain 

eri paikkakunnilla sekä pitäneet toiminnan esittelyitä mm. apteekkien kanssa yhteistyössä. Myös tänä 

lukuvuonna olemme saaneet opiskelijoita tueksi toiminnan järjestämiseen. Opiskelijoiden on tarkoitus 

toimia tänäkin lukuvuonna vertaistuellisessa toiminnassa ja he tulevat järjestämään erilaisia 

vertaistuellisia tapahtumia ja esittelytilaisuuksia eri paikkakunnille sekä aktivoimaan osallistumista 

Facebook-ryhmissä. 

Kunta-avustukset 

Olemme hakeneet ja saaneet kunta-avustuksia tänä vuonna monesta kunnasta ja suunnittelemme 

parhaillaan toimintaa niillä järjestettäväksi. Kertokaa ihmeessä, millaisesta toiminnasta 
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paikkakunnalla tykättäisiin, niin voidaan sellaista järjestää. Edotuksia voi laittaa sähköpostilla tai 

soittamalla Merjalle (tiedot kirjeen alussa). Kemi-Tornio-Simo alueelle on jo suunnitteilla Sointukylpy-

tilaisuuksia, Inariin maastoratsastus- ja retkipäivää sekä Kemijärvelle ravitsemusluentoa. Mutta mitä 

muuta toivottaisiin? Alla listaa kunnista, joista avustusta olemme saaneet.  

Enontekiö 500€   

Inari 500€  - Maastoratsastus ja retkipäivä 

Kemi 300€ - Sointukylpy x2   

Kemijärvi 300€ – Ravitsemusluento 

Kittilä 300€   

Muonio 70€   

Rovaniemi 200€   

Pelkosenniemi 200 €   

Tornio 500€ - Sointukylpy x2   

Ranua 200€  

Simo 200 € - Sointukylpy 

Lapin Kilpi ry:n jäsenetu – virkistäydy teatterissa tai elokuvissa 

Yhdistys tukee jäseniään: 

Teatterilipun hankinnassa 15€/jäsen TAI 

Elokuvalipun hankinnassa 10€/jäsen 

Edun lunastaminen: Edun voi lunastaa täyttämällä Jäsenetu -lomakkeen, jonka voi tulostaa 

yhdistyksen kotisivuilta https://www.lapinkilpi.com/index.php/virkistystoiminta ja toimittaa 

lippukuitin kanssa rahastonhoitajalle. Toimita täytetty ja allekirjoitettu lomake skannattuna joko 

sähköpostilla osoitteeseen talous@lapinkilpi.com tai kirjepostina Lapin Kilpi ry, Metsolantie 20, 96500 

Rovaniemi. Lomakkeen tiedot ovi myös kirjoittaa itse paperille, mikäli tulostus ei onnistu. Yksi 

etu/jäsen. 

Jäsentoiminta 

Kesäkuussa järjestimme uusille jäsenille virtuaalisen uusien jäsenten illan. Samanmoinen on tulossa 

myös loppuvuodesta. Tästä tiedotamme uusille jäsenille erikseen. Jäsenilta kaikille jäsenille on myös 

suunnitteilla. Sen järjestämme todennäköisesti myös etäyhteyksin, jotta mahdollistamme 

osallistumisen koko maakunnan alueelta. Tiedotamme tästäkin vielä erikseen, kunhan suunnitelmat 

varmistuvat.  

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

Instagram, Twitter, YouTube), sähköpostilla sekä jäsenkirjein. Muistathan lisätä tai päivittää 

jäsentietoihin sähköpostiosoitteen tai postiosoitteen muutokset, jotta viestintämme tavoittaa sinut. 

Päivityksiä pääset helposti tekemään täällä http://kilpirauhasliitto.fi/jasenyys/yhteystietojen-

muuttaminen/    

 

Tästä tulikin kirjeen sijaan melkein kirja. Asiaa oli niin paljon kerrottavaksi näin yhdellä kertaa. 

Toivotan kaikille mukavaa syksyn jatkoa ja talven odotusta! Muista seurata ilmoittelua kotisivuilla, 

somekanavissa sekä paikallislehtien järjestö-palstoilla. 

Lapin Kilpi ry:n hallituksen puolesta 

Tanja Sälevä, puheenjohtaja 
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