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Opiskelija – etsitkö harjoittelupaikkaa tai opinnäytetyön aihetta? 

Lapin Kilpi ry tarjoaa vuosittain harjoittelupaikkoja alan 

opiskelijoille. Sosiaalityön- ja hoitotyön opiskelijoille on 

tarjolla erilaisia opintoja tukevia tehtäviä.  

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan siitä, minkä-

laiset tavoitteet sinun harjoittelussasi tai opinnäytetyöl-

läsi on ja räätälöidään yhdessä suunnitelma sellaiseksi, 

että se palvelee meitä molempia! 

 

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

potilasjärjestötyötä Lapissa. Yhdistyksen historiikki julkaistiin tuolloin e-lehdeksi. Yhdistyksen toi-

minnan tarkoituksena on edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirau-

hassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Se on Suomen Kilpirauhaslii-

ton pohjoisin 15 alueellisesta jäsenjärjestöstä. Yhdistyksen toimipaikka sijaitsee Rovaniemellä ja 

sen toimialue on Lapin maakunta. Lapissa on Kelan ja Fimean (2018–2019) tilastotiedon mukaan 

lähes 10 000 kilpirauhaslääkityksen saajaa. 

Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijoille tarjoamme mahdollisuutta tulla järjestöharjoitteluun, 

ylläpitämään yhdistyksen virtuaalista vertaistukiryhmää Facebookissa. Lapin kilpirauhassairaiden 

virtuaaliryhmä tarvitsee ylläpitäjän, joka aktivoi ryhmää keskustelemaan ja tekee erilaisia syöt-

teitä keskustelun avaamiseksi. Harjoittelija voi halutessaan esimerkiksi tehdä ryhmään erilaisia 

kyselyitä ja hyödyntää kyselyn tuloksia, vaikka omissa opintoihin liittyvissä tehtävissä. Harjoitte-

lijan tehtävänä on myös kirjoittaa harjoittelustaan Kilppariblogitekstin. Hän voi halutessaan myös 

kehittää ryhmän toimintaa ja markkinoida ryhmää sosiaalisessa mediassa. Harjoittelun sisältö-

suunnitelmasta tai opinnäytetöiden aiheista voit lukea lisää: https://www.lapinkilpi.com/in-

dex.php/opiskelija 

Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille tarjoamme mahdollisuutta tulla järjestöhar-

joitteluun, vertaistukiohjaamiseen joko livenä tai etänä. Lapin Kilpi ry järjestää Lapin maakun-

nassa vertaistukea kilpirauhassairaille. Tavoitteena on saada ryhmä joka kuntaan, ja tulevaisuu-

dessa pyrimme kasvattamaan harjoittelijamäärää niin, että pystymme tarjoamaan alueemme kil-

pirauhassairaille vertaistukea verkossa ja kasvokkain, ympäri vuoden. 

 

Oppilaitosyhteistyö Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on yhdistykselle uutta, joten harjoitellaan 

toimintaa yhdessä! Ajatuksena on, että esimerkiksi Pellosta kotoisin oleva opiskelija, voisi koti-

kuntaansa viikonloppuna mennessään, järjestää perjantaina tai lauantaina ryhmän tapaamisen, 

terveysturvallisesti. Tapaamisia voi järjestää myös alueellisessa virtuaalisessa vertaistukiryh-

mässä, mikäli kasvokkain tapaamiset eivät koronaviruksen takia onnistu. Lapin Kilpi ry:n hallin-

noimassa KERRO JA KUUNTELE -projektissa (2017–2020) kehitettiin toimintamalli, jossa vertais-

tuen tarjontaa mahdollistamassa ovat alan opiskelijat. Lue lisää: ”Opiskelija ohjaajat vertaistuen 

mahdollistajiksi” 

 

Lapin Kilpi ry osallistuu vuosittain keväällä ja syksyllä oppiskelijoille järjestettäville Pestuumarkki-

noille, joissa järjestöt esittelevät erilaisia harjoittelumahdollisuuksia alan opiskelijoille. Lue lisää: 

https://www.lapinkilpi.com/images/Pestuumarkkinat_kev%C3%A4t_2021_Lapin_Kilpi_ry.pdf 
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