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15 vuotta alueellista potilasjärjestötyötä 

 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu 
vuonna 2004 alueelliseksi potilasjärjestöksi, 
joka edistää kilpirauhassairauksien 
tunnettavuutta ja hoitoa sekä 
kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia Lapissa. 
 
Yhdistys on Suomen Kilpirauhasliitto ry:n 
pohjoisin jäsenyhdistys ja sen toimialue on 
Lapin maakunta. 
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

 

1. YLEISTÄ 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on toiminut alueellisena potilasjärjestönä Lapissa 15 vuotta alkaen 
vuodesta 2004. Yhdistyksellä on jäseniä 549 (31.12.2019) lähes jokaisessa Lapin kunnassa. 

Yhdistys on Suomen Kilpirauhasliitto ry:n pohjoisin jäsenyhdistys ja sen toimialue on Lapin 

maakunta. Yhdistyksen toimipaikka sijaitsee Rovaniemellä. 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry:n internet sivut löytyvät osoitteesta www.lapinkilpi.com 

Yhdistyksen tietosuojaseloste löytyy internetsivuilta ja saavutettavuusseloste on valmisteilla. 

Yhdistyksen toiminta on vapaaehtoistoimintaa, STEA:n rahoittaman KERRO JA KUUNTELE –

projektin (2017–2020) päättymisen jälkeen, mikäli jatkorahoitusta ei saada.  
 

2. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisena potilasjärjestönä, joka edistää 
kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä 

ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asiantuntijaluentoja, vertaistukea ja 
virkistystoimintaa sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä 
keskusliittonsa, viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa silloin, kun niiden toiminta 

edistää yhdistyksen tarkoitusta. 

3. HALLINTO, VAPAAEHTOISET JA TYÖNTEKIJÄ 
 
3.1  Sääntömääräiset kokoukset 

 
Yhdistyksen päättävät elimet ovat kevät- ja syyskokous. Vuonna 2020 kevätkokouksessa 

uudistettujen sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä, 
kokouksessa käsitellään tilinpäätösasiat. Sääntöuudistuksen mukaan syyskokous pidetään 
joulukuun loppuun mennessä ja käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio 

sekä henkilövalinnat. Kokouksiin voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet, myös 
etäyhteydellä. Yhdistyksen kevätkokous pidetään Rovaniemellä ja syyskokous vuosittain 

maakunnassa.  

3.2  Hallitus 

 
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja hallitus. 

Heidän tehtävänsä on myös valmistella ja järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. 
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa. Hallitus vastaa yhdistyksen 
hallinnon ja talouden hoidon sekä varainhankinnan järjestämisestä. Hallitus jatkaa yhdistyksen 

ja Suomen kilpirauhasliiton toiminnan tunnetuksi tekemistä ja jäsenhankintaa.  
 

Hallitus tekee yhteistyötä yhteisöjen kanssa, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä, sekä muiden 
yhteistyötahojen kanssa silloin, kun se on yhdistyksen toimintaa tukevaa. Hallituksen ja muiden 
vapaaehtoisten ammatillista osaamista pyritään tukemaan yhdistyksen tai 

yhteistyökumppaneiden järjestämien kurssien, luentotilaisuuksien ja työpajojen avulla. 
 

http://www.lapinkilpi.com/
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Hallituksen perustamien muiden työryhmien kokouksista kirjoitetaan muistio, jotka tuodaan 

hallituksen käsittelyyn päätöksentekoa varten. 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenille toimenkuviin kuuluviksi jaetaan tiettyjä vastuualueita, joihin 

liittyviin toimiin ko. hallituksen jäsen perehtyy. Näitä vastuualueita ovat: vertaistukiasioiden 
vastaava, Facebook, Sosiaalinen media ja viestintävastaava, jäsenvastaava, 

tapahtumavastaava ja varainhankintavastaava. 
 
3.3 Muut kokoukset 

 
Lapin Kilpirauhasyhdistyksellä on edustaja Suomen Kilpirauhasliiton hallituksessa vuonna 2021. 

Suomen Kilpirauhasliiton ja muiden yhteisöjen kokouksiin osallistutaan, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti mahdollista. Yhdistyksellä on myös edustaja Lapin 

sairaanhoitopiirin järjestämissä potilas- ja omaisneuvostossa sekä asiakasraadissa. Lisäksi 
osallistutaan yhdistysten kesken järjestettäviin vapaisiin yhteistyökokouksiin mahdollisuuksien 
ja tarpeellisuuden mukaan.  

 
 

3.4 Jäsenistö 
 

Vuoden 2021 aikana tavoitellaan jäsenmäärän nousua 620 jäseneen. Tavoitteena on, että 

jäsenet tuntisivat yhdistyksen omakseen ja tulisivat mukaan toimintaan. Jäsenten odotuksia ja 
toiveita kuunnellaan eri tilaisuuksissa ja kerätään palautetta, jonka perusteella toimintaa 

kehitetään. Jäsenistöä tiedotetaan jäsenkirjeellä, KILPI-lehdessä, paikallislehdissä, internet 
sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
 

 
3.5 Vapaaehtoiset  

 
Yhdistyksen vapaaehtoiset osallistuvat hallitustyöskentelyyn, vertaistoiminnan ohjaamiseen ja 
virkistystapahtumien järjestämiseen jäsenistölle. Lisäksi vapaaehtoiset ovat mukana 

asiantuntijaluentojen järjestämisessä, myyjäisissä/arpajaisissa, rahankeräysluvan mukaisissa  
toimissa, jäsenhankinnassa sekä yhdistyksen esittelyissä messuilla ja erilaisissa muissa 

tapahtumissa. Yhdistys pyrkii kehittämään palautteen perusteella vapaaehtoistyön tarjontaa. 
Jäsenistö voi myös ehdottaa uusia tapoja ja toimintamalleja vapaaehtoistyön sisällöksi. 
Yhdistys järjestää hallitukselle, vertaistukiohjaajille ja muille vapaaehtoisille erilaisia virkistys- 

ja koulutustilaisuuksia, joiden tavoitteena on osallistujien virkistys ja vertaistuki. Yhdistys 
palkitsee myös ansioituneita vapaaehtoisiaan ansiomerkein. 

 

3.6 Yhdistys työnantajana 

Yhdistyksen hallitus toimii työnantajan roolissa mahdollisille työntekijöille ja järjestää 
tarvittaessa joukostaan yhteyshenkilön työ- tai opintoihin liittyvien harjoittelujaksojen ajaksi. 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry:llä on tällä hetkellä yksi työntekijä, KERRO JA KUUNTELE- projektin 
projektikoordinaattori.  
 

3.7 Yhdistys opiskelijan tai työharjoittelijan tuutorina 
 

Yhdistys toimii harjoittelupaikkana Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opiskelijoille, 
jotka suorittavat opintoihin liittyviä harjoittelujaksoja järjestöissä. Opiskelijat toimivat 
pääsääntöisesti vertaistukiryhmien ohjaajina. 
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4. TALOUS 
 
4.1  Jäsenmaksutuottotavoite 

 
Vuoden 2021 jäsenmaksutavoitteeksi asetetaan 6820 euroa. Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 25 

euroa/jäsen, josta tilitetään 14 euroa/jäsen Suomen Kilpirauhasliitolle.  
 
 

4.2   Projektirahoitus 
 

STEA on rahoittanut KERRO JA KUUNTELE -projektin jatkoa vuodelle 2020, 87 100 euroa. 
Rahoituksesta henkilöstökuluihin menee noin 51,6 % ja toimintakuluihin jäävä osuus on 48,4 

%. Vuoden 2020 koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan vuoksi ei voitu järjestää vuodelle 
2020 suunniteltua toimintaa ja tästä syystä rahoitusta on jäljellä ennakoitua enemmän, jotka 
voidaan käyttää vuonna 2021. Projektille haetaan jatkorahoitusta.  

 
4.3 Avustukset  

   
Lapin kunnista haetaan kunta-avustuksia ja ne käytetään avustuksen myöntäneen kunnan 
kilpirauhassairaiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. 

 
 

4.4 Muu varainhankinta 
 

Yhdistys toteuttaa vuoden aikana myyjäis- ja arpajaistapahtumia. Lisäksi osallistutaan myös 

muiden toimijoiden järjestämiin myyjäisiin. Hallitus nimeää keskuudestaan 
varainhankintavastaavat, jotka valmistelevat esityksen varainhankinnasta hyödyntäen 

varainhankintatyöryhmän suunnitelmia.  
 
Yksityiset henkilöt tai yhteisöt voivat tukea yhdistyksen toimintaa vapaaehtoisella tukimaksulla. 

” Tue toimintaamme ja lahjoita” osio löytyy Internetsivuiltamme www.lapinkilpi.com 
 

5. VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Yhdistyksen varsinaista toimintaa ovat asiantuntijaluentojen järjestäminen, 

vertaistukitoiminnan koordinoiminen, jäsenistön hyvinvointia edistävien tapahtumien 
järjestäminen ja tapahtumiin osallistumisen tukeminen sekä verkostoyhteistyö.  

 
5.1  Jäsentoiminta 
 

Yhdistys panostaa toiminnassaan etäluentojen ja verkkotapahtumien järjestämiseen, 
alueellisten virtuaalisten vertaistukiryhmien toiminnan kehittämiseen ja jäsenistön 

digiosaamisen tukemiseen sekä erilaisten liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen 
tarkoituksenaan jäsenten hyvinvoinnin tukeminen.  
Jäsenistön hyvinvointia tuetaan mm.  järjestämällä erilaisia liikunnallisia tapahtumia eri puolilla 

Lappia. Yhdistyksen resurssien mukaan tuetaan myös muuta jäsenistön virkistystoimintaa eri 
paikkakunnilla, kuten esim. retkipäiviä luontoon, teatteri- ja konserttiesityksiä. Yhdistyksen 

jäseniä aktivoidaan digiosaamiseen, liikuntaan ja yleensä hyvinvointia ja hyvää mieltä 

tuottavaan toimintaan, jota esimerkiksi kunnat ja liikuntajärjestöt tarjoavat.  

http://www.lapinkilpi.com/
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5.2 Vertaistoiminta 

Yhdistyksen vertaistukiryhmiä kokoontuu useilla paikkakunnilla Lapissa. Vertaistukiohjaajia 
tuetaan koulutuksella, tarjoamalla työkalupakki ryhmän ohjaukseen ja mahdollisuuksia 

virkistäytymiseen. Yhdistyksen tavoitteena on, että vertaistukiryhmiä saataisiin useammille 

paikkakunnille. 

Kaikkien Lapin kuntien vertaistukiryhmät toimivat myös virtuaalisesti Facebookissa. Lisäksi 

Facebookissa toimii kaikille Lapin kilpirauhassairaille yhteinen suljettu vertaistukiryhmä 

Rovaniemen Neuvokas vastaa sopimuksen mukaisesti vertaistukiohjaajien työnohjauksen 
järjestämisestä etäyhteydellä. 

 
 
5.2 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

 
Yhdistys on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Suomen Kilpirauhasliitto ry, Lapin sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry, Pohjoisen Yhteisöjen Tuki – Majakka ry Kemissä, Kemijärven 
Järjestökiehinen ry ja Sodankylän Järjestökeskus Kitinen ry. Yhdistys jatkaa yhteistyötä 
Rovaniemen Neuvokkaan, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Lapin Sydänpiirin 

kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä yhteistyötä myös muiden potilasjärjestöjen kanssa 
kohderyhmän tavoittamiseksi ja vertaistuen mahdollistamiseksi.  

 
Kumppaniyhteisöjen tiloja eri paikkakunnilla hyödynnetään vertaistoiminnassa ja muissa 

tilaisuuksissa. Yhdistys jatkaa edelleen osallistumista Lapin alueen järjestöverkostojen 
toimintaan, kuten esim. Lapin järjestöjen tiedontuotannon verkostoon, viestintäverkostoihin 
sekä kokemusosaamisen verkostoihin. Rovaniemen Kansalaistalon organisoimiin tilaisuuksiin, 

tempauksiin ja koulutuksiin osallistutaan, mikäli ne ovat yhdistykselle sopivia. 
 

Suomen Kilpirauhasliiton edunvalvonta-, tiedottamistyö ja tuki ovat yhdistyksen toiminnassa 
kulmakiviä.  
 

 

5.3 KERRO JA KUUNTELE –projektin toiminta 2021 

KERRO JA KUUNTELE -projekti päättyy vuoden 2020 lopussa. Vuodelle 2021 siirtyy 
mahdollisesti projektin loppuraportointi ja muut projektin päättämiseen liittyvä toiminta. Mikäli 

jatkorahoitus vuodelle 2021 saadaan, tehdään projektille erillinen toimintasuunnitelma. 
 

 
 
Lapin Kilpirauhasyhdisty ry:n Sääntömääräinen syyskokous on 

hyväksynyt Toimintasuunnitelma 2021 kokouksessaan 26.9.2020. 


