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Hyvä Lapin Kilpirauhasyhdistyksen jäsen! 
Lapin kevät etenee tohinalla ja tohinaa on ollut myös Lapin Kilpirauhasyhdistyksen ja KERRO JA KUUNTELE -projektin keväässä. 

Yhdistyksen 15 vuotis- juhlaseminaari on nyt pidetty ja historiikki kirjoitettu. Historiikki löytyy e-lehtenä osoitteesta www.lapin-

kilpi.com  tai oheisen linkin kautta: https://view.24mags.com/popa/lapinkilpirauhasyhdistyshistoriikki#/page=1 Yhdistyksen In-

ternet sivuilla osiossa Kilppariblogi voit lukea lisää juhlan kulusta: http://www.lapinkilpi.com/index.php/kilppariblogi 

Nyt on aika suunnata katseita tulevaan. Tällä viikolla yhdistys lähetti STEA:lle (Sosiaali ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) välira-

portin KERRO JA KUUNTELE -projektin 2017-2018 vuosien osalta. Väliraportti kertoo rahoittajalle, mitä täällä Lapissa on tehty 

projektin ensimmäisten kahden vuoden aikana ja sillä yritetään saada rahoittaja vakuutettua siitä, että tarvitsemme edelleen 

rahoitusta, jotta kilpirauhassairaiden edunvalvonta ja sen kehittäminen säilyisi Lapissa myös tulevaisuudessa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kilpirauhassairauksien seuranta ja liitännäisongelmat! 
Järjestimme vuoden 2018 joulukuussa lääkäriluennon, jossa Lääkäri Ville Pöntynen luennoi aiheenaan: ”Kilpirauhassairauksien 

seuranta ja liitännäisongelmat ”, luentotallenne on vapaasti katsottavissa 15.4.2019 saakka yhdistyksen Internet sivuilla tai ohei-

sen linkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=N3n7ayg_MDY&feature=youtu.be Anna myös palautetta videosta: 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2d45172b-b22a-43fa-bbe9-7aa1c863bfe4?displayId=Fin1724147 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KKI Liikunnallisia työikäisten vertaistukiryhmiä Lappiin! 
Uutena toimintana olemme yhdessä Lapin Sydänpiiri ry:n kanssa järjestämässä liikunnallisia KKI (Kunnossa kaiken ikää) työikäis-

ten vertaistukiryhmiä Lappiin. Pilotoimme kuluvan vuoden aikana Rovaniemellä ja Sodankylässä ryhmien toimintaa. Ryhmiä luot-

saa PT ja ravintovalmentaja Jatta Sipola, Rovaniemen EasyFitistä. Yksi ryhmässä mukana oleva vertainen on luvannut kirjoittaa 

Kilppariblogiin ryhmän toiminnasta huhtikuun lopussa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avo- ja etäsopeutumisvalmennuksia Lapissa! 
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry, KERRO JA KUUNTELE-projekti ja Suomen Kilpirauhasliitto ry järjestivät yhteistyössä avo- ja etäso-

peutumisvalmennukset helmi-maaliskuussa, Kemiin ja Kittilän Leville. Sopeutumisvalmennuksen lähipäivän ohjelmassa saatiin 

kuulla Rovaniemen kaupungin hallintoylilääkäri Paula Reposen luento aiheesta ”Kilpirauhasen vajaatoiminta – kysymyksiä ja vas-

tauksia”, sekä Suomen Kilpirauhasliiton kokemustoimija Raili Kuuselan tarina. Kurssille osallistuvia opasti etätyöskentelyyn jär-

jestösuunnittelija Asta Salonen, Suomen Kilpirauhasliitosta. Toiveissa saada tulevaisuudessa järjestettyä kursseja lisää. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertaistukiryhmät Teamsin välityksellä yhtä aikaa koolla! 
Kemijärven ja Rovaniemen vertaistukiryhmät kokoontuivat maaliskuun puolivälissä viettämään yhteistä iltaa Teamsin (entinen 

Skype) välityksellä. Aivoviikolla järjestettyyn iltaan vieraaksemme saapui Mirva Hartikainen, muistiohjaaja, Lapin Muistiyhdistyk-

seltä. Hän veti meille ”Muistikummi” tuokion, jonka aikana opimme ja omaksuimme perustietoja muistisairauksista. Tuokion 

aikana pureuduttiin muistisairaan ihmisen näkökulmaan - millainen ympäröivä maailma on hänen kokemanaan. Muistikummi-

tuokion päätteeksi vertaistukiryhmiin valmistui yhteensä 14 uutta muistikummia! Uusia kokemuksia saimme myös etäyhteyden 

välityksellä kokoontumisesta ja tätä toimintaa aiomme jatkaa myös tulevaisuudessa. 

Onko sähköpostiosoitteesi ajan tasalla? 

Varmistathan omalta osaltasi, ettet jää paitsi tärkeistä tiedoista ja mielenkiintoisista tapahtumista, mitä alueellasi järjeste-
tään ja on tarjolla - alla linkki Suomen Kilpirauhasliiton sivulle, missä pääset kätevästi muuttamaan tai päivittämään yhteys-
tietosi ja sähköpostiosoitteesi! https://kilpirauhasliitto.fi/ja…/yhteystietojen-muuttaminen/ alla linkki yhdistyksen tietosuo-
jaselosteeseen: http://www.lapinkilpi.com/…/Tietosuojaseloste_yhteisrekiste… 
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Vertaistuki-iltoja Lapissa!  
Lapin Kilpirauhasyhdistys ja KERRO JA KUUNTELE -projekti järjestävät yh-
teistyössä alueellisten ryhmien ohjaajien kanssa vertaistuki-iltoja Lapissa 
seuraavasti: Enontekiö, vertaistukiryhmien kokoontumisajat ja -paikat  
ilmoitetaan Enontekiön sanomat lehdessä. Ivalo,  torstaina 16.5.2019 klo  
18-20. Mukana Lapin Kilpirauhasyhdistyksen varapuheenjohtaja ja KERRO 
JA KUUNTELE -projektin projektikoordinaattori. Osoitteessa: Päiväkeskus 
Valkama, Petsamontie 5 D. Kemi, maanantai 6.5.2019 klo 18-20. Kesätauon 
jälkeen, keskiviikkona 4.9.2019 klo 18-20. Majakka Talo, Kemi. Mukana  
Lapin Kilpirauhasyhdistyksen varapuheenjohtaja ja KERRO JA KUUNTELE -
projektin projektikoordinaattori. Kemijärvi, torstaina 16.5.2019 klo 17.00-
19.30. Osoitteessa: Kiehispirtti, Seminaarinkatu 5. Kittilä, Kesän jälkeen, 
perjantaina 13.9.2019 klo 17-19. Osoitteessa: Kittilän kunnan valtuustosali, 
Valtatie 15, mukana KERRO JA KUUNTELE -projektin projektikoordinaattori.  
Kolari, maanantaina 13.5.2019 klo 17-19 ja kesän jälkeen maanantai 
16.9.2019 klo 17-19. Kolarin kunnan nuorisotila Laguunissa, mukana KERRO 
JA KUUNTELE -projektin projektikoordinaattori. Rovaniemi, torstaina 9.5.2019 klo 18-20 ja torstaina 13.6.2019 klo 18-20. Osoit-
teessa: Kipinä sali, Potkuri, Pohjolankatu 2. Kesätauon jälkeen, torstaina 12.9.2019 klo 17-19, mukana KERRO JA KUUNTELE -
projektin projektikoordinaattori, syksyn kokoontumispaikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. Huomioi muuttunut kelloaika! 
Salla, Kesätauon jälkeen, torstaina 26.9.2019 klo 17-19.  Mukana Lapin Kilpirauhasyhdistyksen varapuheenjohtaja ja KERRO JA 
KUUNTELE -projektin projektikoordinaattori. Sallan kunnan kirjastotalon mediasalissa, osoitteessa Postipolku 5. Sodankylä, maa-
nantaina 20.5.2019 klo 18-20. Kesätauon jälkeen, maanantaina 19.8.2019 klo 18.00-20.00, Järjestökeskus Kitisen tiloissa, Jääme-
rentie 19. Tornio, kesätauon jälkeen, keskiviikko 25.9.2019 klo 17-19, osoitteessa: Meäntalo, Vapaudenkatu 19. Seuraa ilmoitte-
luamme paikallislehdessä, sekä osoitteessa www.lapinkilpi.com Tervetuloa!  
VERTAISTUKIRYHMÄ FACEBOOKISSA  https://www.facebook.com/groups/251422629007597/?ref=group_header 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapahtumia Lapissa!  

Rovaniemi, Suunnitteilla ”Hyvinvointiseminaari” 3.5.2019 klo 10-15.30. Seminaarin toteutus yhteistyössä muiden 

potilasjärjestöjen kanssa. Rovaniemi, esittely Hyvinvointi ja palvelupiste Olkkarissa, 23.5.2019 klo 12-16. Osoitteessa 

Rinteenkulma 2. Rovaniemi, mukana Maailman kilpirauhaspäivässä 25.5.2019. Tapahtumapaikka ja aika selviää lä-

hempänä ajankohtaa. Kittilä, esittely Terveyskeskuksen aulassa, 13.9.2019 klo 10-14. Osoitteessa Sairaalantie 2. Ro-

vaniemi, Avoimet ovet toimistolla, 18.9. 2019 klo 10-14. Rovaniemi, Järjestötietovakka,  25.9.2019 klo 10-14, Lapin 

keskussairaalan aula, Ounasrinteentie 22. Kemi, Järjestötietopiste, 23.10.2019 klo 10–14, Länsi-Pohjan keskussairaa-

lan aula, Kauppakatu 25.  Rovaniemi, Sääntömääräinen syyskokous, 26.10.2019, klo 14 – 16, osoitteessa: Lapin sosi-

aali ja terveysturvayhdistys, kokoustila, Kansankatu 13 A 28, 6. krs. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Sodankylä, Järjestöpiste 11.11.2019 klo 11-15, Sodankylän terveyskeskus, Ratsutie 9. Rovaniemi, Avoimet ovet toi-

mistolla, 27.11. 2019 klo 10-14. Rovaniemi, Järjestötietovakka ja Joulumyyjäiset  11.12.2019 klo 9-15, Lapin keskus-

sairaalan aula, Ounasrinteentie 22. Seuraa ilmoitteluamme paikallislehdissä, sekä osoitteessa www.lapinkilpi.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

 Aurinkoista kevättä ja lämmintä kesää ! 

Vertaistuki perustuu osallis-

tujien toisilleen kertomiin ja 

siten keskenään jakamiin ko-

kemuksiin ja oivallukseen siitä, 

että muutkin ovat kokeneet 

saman. Vertaistuki ei ole vain 

keskinäisen tiedon jakamista, 

vaan sillä voi olla hyvinkin te-

rapeuttinen vaikutus tunteiden 

ja ajatuksen tasolla. 

Haluatko tietää enemmän   

yhdistyksen toiminnasta?  
Oletko kiinnostunut vapaa-
ehtoistehtävistä?  
Haluatko, paikkakunnallesi 
vertaistukitoimintaa? 
Soita tai lähetä sähköpostia! 

Tulossa on Jäsenhankinta kampanja! 
Kesän aikana käynnistämme Lapissa jäsenillemme jäsenhan-

kinta kampanjan. Kerromme pian lisää – Nyt kannattaa olla 

kuulolla osoitteessa www.lapinkilpi.com 
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