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KERRO JA KUUNTELE -projektissa kehitetty toimintamalli 

”Alueelliset ja kohderyhmäkohtaiset virtuaaliset vertaistukiryhmät” 

Lapin Kilpi ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti perustivat kesällä 2018 Facebookiin 

vertaistukiryhmän kilpirauhassairaille. Ajatuksena oli kokeilla, kuinka ihmiset 
löytävät virtuaaliseen ryhmään ja kokevatko he sen tarpeelliseksi ja omakseen, 

täällä pitkien välimatkojen Lapissa. Facebookin vertaistukiryhmään pääsee 
mukaan omalta kotisohvaltaan, juuri siihen aikaan, kun se parhaiten itselle sopii. 

Siellä voi keskustella niistä asioista, mitkä mielen päällä pyörivät juuri nyt ja saa 

kokea vertaisuutta saman tien. 

”Pilottiryhmänä” vuodesta 2018 toiminut Lapin Kilpi ry:n vertaistukiryhmä 
kilpirauhassairaille on toiminut nyt joulukuussa 2020 jo kohta kolme vuotta ja 

jäseniä ryhmässä 130 kilpirauhassairasta, ympäri Lappia. 
Lapin Kilpi ry:n vertaistukiryhmä kilpirauhassairaille löytyy oheisen linkin 

kautta: https://www.facebook.com/groups/251422629007597/?source_id=7352

68369922915 

Alkuvuonna 2020 perustettiin ensimmäisen alueelliset virtuaaliset 

vertaistukiryhmät Inariin, Tornioon, Kolariin ja Rovaniemelle. Koronavirustilanteen 

aiheuttaman poikkeustilanteen jatkuessa, lähdimme kehittämään erilaisia 

etäyhteydenpitoon tarkoitettuja toimintamalleja ja virtuaalisia vertaistukiryhmiä 

perustettiin myös muihin lapin kuntiin niin, että kesällä 2020 alueellisia virtuaalisia 

vertaistukiryhmiä Lapin Kilpi ry:llä oli jo 20 kunnassa. Kemissä on yhdistyksen 

vertaistukiohjaajan hallinnoima Kemin kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä. 

Alueellisten ryhmien muodostamisen ajatuksena on se, että alueellisissa ryhmissä 

voidaan keskustella "oman kylän ihmisten" kesken vertaistukiasioista ja 

mahdollisesti vaikka sopia myöhemmin tapaamisia kahvikupposen ääressä.  

Ohessa linkit alueellisiin ryhmiin. 

Enontekiönkilpi https://www.facebook.com/groups/1742956315866084/?source_

id=735268369922915 

Simonkilpi https://www.facebook.com/groups/284555046176386/?source_id=73

5268369922915 

Pelkosenniemenkilpi https://www.facebook.com/groups/300592061053093/?sour

ce_id=735268369922915 

Savukoskenkilpi https://www.facebook.com/groups/337310500621201/?source_i

d=735268369922915 

Kemijärvenkilpi https://www.facebook.com/groups/3226298130739687/?source_

id=735268369922915 

Pellonkilpi https://www.facebook.com/groups/315295112921619/?source_id=73

5268369922915 

Ranuankilpi https://www.facebook.com/groups/743100876478979/?source_id=7
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35268369922915 

Posionkilpi https://www.facebook.com/groups/358729755530635/?source_id=73

5268369922915 

Sallankilpi https://www.facebook.com/groups/760346761385152/?source_id=73

5268369922915 

Kittilänkilpi https://www.facebook.com/groups/244314816677043/?source_id=7

35268369922915 

Inarinkilpi https://www.facebook.com/groups/194529731609006/?source_id=73

5268369922915 

Tornionkilpi https://www.facebook.com/groups/2894267057299990/?source_id=

735268369922915 

Muonionkilpi https://www.facebook.com/groups/839107196576301/?source_id=

735268369922915 

Keminmaankilpi https://www.facebook.com/groups/3287389201355333/?source

_id=735268369922915 

Sodankylänkilpi https://www.facebook.com/groups/2687569618148882/?source

_id=735268369922915 

Ylitornionkilpi https://www.facebook.com/groups/1521341748067672/?ref=page

s_profile_groups_tab&source_id=735268369922915 

Utsjoenkilpi https://www.facebook.com/groups/613921049318378/?source_id=7

35268369922915 

Kolarinkilpi https://www.facebook.com/groups/512194689722682/?source_id=7

35268369922915 

Tervolankilpi https://www.facebook.com/groups/322806672245426/?source_id=

735268369922915 

Rovaniemenkilpi https://www.facebook.com/groups/243290900145293/?source_

id=735268369922915 

 

Ensimmäiset kohderyhmä kohtaiset virtuaaliset vertaistukiryhmät lähdettiin 

perustamaan Facebookkiin syksyllä 2020. KERRO JA KUUNTELE -projektissa 

erityiskohteeksi toiminnan kehittämisessä nousivat kilpirauhassairaat miehet ja 

perheet, joissa oli kilpirauhassairaita. Perustettiin ryhmät Kilppariperheet ja 

KilppariKallet.  

 

Ohessa linkit ryhmiin: 

Kilppariperheet https://www.facebook.com/groups/2880184682203634 

KilppariKallet https://www.facebook.com/groups/685927672319353 
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Virtuaalisten alueellisten vertaistukiryhmien toiminnan kehittäminen 

Lapin Kilpi ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti saivat syksyllä 2020 yhdistykselle 

harjoittelemaan 12 opiskelijaa Lapin ammattikorkeakoulusta. Opiskelijat 

sijoittuivat 80 tunnin harjoittelunsa ajaksi ohjaamaan yhdistyksen 

vertaistukiryhmiä. Opiskelijat ohjasivat sekä kasvokkain tapaavia ryhmiä, että 

virtuaalisia alueellisia ja kohderyhmäkohtaisia ryhmiä. Opiskelija ohjaajille 

annettiin ylläpito-oikeudet virtuaaliryhmiin ja he alkoivat järjestää virtuaaliryhmiin 

erilaisia tapaamisia Teamsin ja Google Meetin kautta. Syksyn aikana järjestettiin 

etäyhteydellä esimerkiksi virtuaalikahvi- ja virtuaalipikkujoulu tapaamisia.  

Lisätietoa opiskelijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä: www.lapinkilpi.com – 

KERRO JA KUUNTELE - Toimintamalli ”Opiskelija harjoittelijat vertaistuen 

saannin mahdollistajiksi” 

 

Rovaniemi 14.12.2020 

Satu Saari 

projektikoordinaattori 

KERRO JA KUUNTELE-projekti 
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