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1. YLEISTÄ 

 

Vuosi 2017 oli Suomen juhlavuosi. Suomi 100 v – teema kulki yhdistyksen toimintasuunnitelmassa 

mukana juhlakahvien merkeissä Lahdessa ja Heinolassa. Painopisteenä pidettiin edelleen koko jä-
senkunnan tavoittamista. Säännöllinen pienryhmätoiminta ja aktiivinen tiedottaminen jatkuivat 
suunnitellusti. Yhdistys oli näkyvästi esillä erilaisissa tapahtumissa ja yhteistyöstä saatiin hyvää pa-

lautetta. 
 

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Päijät-Häme. Jäsenkeskittyminen on Lahden kaupunkitaa-
jaman alueella.   
 

 

2. TOIMINNAN TARKOITUS 

 

Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia alueellisena potilasjärjes-
tönä, joka edistää kilpirauhasairauksien tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tarkoituksensa to teuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä 
kattojärjestönsä Suomen Kilpirauhasliitto ry:n kanssa, järjestää terveystapahtumia ja luentotila i-

suuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Yhtenä tärkeänä toiminnan osana on virkistys ja vertais-
ryhmätoiminnan järjestäminen kilpirauhaspotilaille ja heidän omaisilleen.  
 

 
3. HALLINTO  

 

 Sääntömääräiset kokoukset 

Sääntömääräisiä kokouksia oli kaksi, kevätkokous ja syyskokous, joissa käsiteltiin sääntöjen mää-

räämät asiat. 
 

 Hallitus 

 Yhdistyksen asioita hoiti syyskokouksessa valittu hallitus: puheenjohtaja Inga Nieminen (Lahti). 
Varsinaiset jäsenet: Heikki Hakulinen (Orimattila), Jarmo Nieminen, sihteeri, (Heinola), Raili 

Nordstén (Orimattila) ja Sinikka Rantala, varapuheenjohtaja, (Lahti)). Varajäsenet: Marjo Jaakkola 
(Nastola), Jenni Nurminen (Lahti) 31.12.2016 asti, Liisa Tuomi (Lahti) sekä Sinikka Viskari (Hä-

meenkoski. 
 Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.  
  

  Rahastonhoitaja ja tiedottaja/jäsensihteeri kutsuttiin hallituksen ulkopuolelta.  
   

 Hallitus teki hyvää ja tuloksellista yhteistyötä. Kokoustyöskentely oli asiakeskeistä ja osallistumi-
nen hyvin orientoitunutta. Varsinaisia kokouksia oli yhdeksän ja lisäksi kaksi sähköpostikokousta  

 

 Yhteistyökokoukset  

Suomen Kilpirauhasliitto ry 

- vuosikokousedustajat: Inga Nieminen, Sinikka Rantala  
- hallituksessa Inga Nieminen 
- puheenjohtajapäivät: Inga Nieminen 

- tukipuhelintoiminta: Sinikka Viskari  
           LINK Lahden järjestökeskus ry (entinen Invakeskus ry) 

- hallituksessa: Inga Nieminen 
           

Henkilöstö / vapaaehtoiset   

 Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilöstöä. Toimintaa toteutettiin hallitukseen voimin.   
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4. JÄSENISTÖ 

 

Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 508 jäsentä. Jäsenmak-
sun maksaneita jäseniä oli 456. (Vuoden 2016 luvut olivat 512 ja 456). 
Vuonna 2017 jatkettiin tavoitteellisesti edellisvuoden tapaan jäsenkunnan tavoittamisen teemaa: 

- uusille jäsenille tarkoitettu Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistyksen oma tervetulokirje päivitet-
tiin, se toimitetaan liitosta jäseneksi liittyneelle muun materiaalin mukana  

- laadittiin kaksi jäsenkirjettä, joissa oli tieto tapahtumista, yhteystiedot ja joissa toivotettiin jäse-
net lämpimästi tervetulleiksi yhteisen asian äärelle.  

- myönteisen ilmapiirin luominen oli keskeisenä asia. Sen onnistumisesta saatiin kiitosta.  
- sosiaalisen median kautta vaikuttamista kehitettiin ja yhdistyksen kotisivujen ulkoasua paran-

nettiin houkuttelevammaksi alkuvuodesta, loppuvuodesta käynnistettiin kotisivujen siirto Suo-

men Kilpirauhasliiton sivujen alle. Siirto toteutuu vuodenvaihteessa. 
- Jäseneksi liittymiskaavakkeita pidettiin esillä kaikissa tilaisuuksissa ja eri yhdistysten jäsenten 

välistä tutustumista ja yhdessä tekemistä kehitettiin. 
 

Koulutukset 

- Vertaistoimijakoulutus 28.1.2017, Tampere 2 osallistujaa.  
- Kokemustoimija koulutus, syksy 2017, Lahti, 2 osallistujaa. 

 
Virkistystoiminta 

- Jäsenistölle järjestettiin jäsenmatka Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistyksen järjestämään 
teemapäivään  Helsinkiin Finlandia talolle 14.2.2017.  

 

 
5. TALOUS 

 
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin. 
Vuoden 2017 suurimmat kuluerät olivat yhdistyksen jäsenretki Helsinkiin, ravitsemusaihein luento 

(palkkio ja tilakulu) ja jäsentiedotteet. 
 

Jäsenmaksupalautus Suomen Kilpirauhasliitosta:  4440 euroa. 
Liitto myönsi yhdistykselle alueavustusta    2000 euroa  
                       tulot yhteensä 6440 € 

Alueavustusten käyttö: 
- jäsenmatka Helsinkiin Finlandia talo 14.2.2017 (osallistumisesta pieni omavastuu) 

- jäsentiedote 1/2017 monistus ja postitus, TyönPaikka Lahti, tammikuu 2017,  
- ravitsemusasiantuntija Peter Borgin luento 19.4. Lahti, FelmanniCampus 

- jäsentiedote 2/ 2017 postitus elokuu 2017 
- vanhan ja uuden hallituksen tiedonsiirtopalaveri 2.12 

 
Yhdistyksen omaa varainhankintaa olivat omavastuuosuudet. Luennon toteutuksessa yhteistyö-
kumppaneina olivat seuraavat yhdistykset: LINK Lahden järjestökeskus, Päijät-Hämeen ke-

liakiayhdistys, Selkäyhdistys SalpausSelät, P-H munuais-ja maksayhdistys, P-H aivohalvaus- ja 
afasiayhdistys. Taloudellinen tuki yhteensä 800 euroa.  

 
Yhdistyksen rahastonhoitajaksi kutsuttiin hallituksen ulkopuolelta Riitta Kivelä.  

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Sirpamarjatta oy, osoite Tarmontie 2, Hollola, ja toimin-
nantarkastajana toimi Rauno Mäkelä, varatoiminnantarkastajana Raija Nikka. 
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6. EDUNVALVONTA – JA VAIKUTTAMISTYÖ 

 

Vaikuttamistyö paikallistasolla oli Suomen Kilpirauhasliiton kannanottojen ja ohjeistuksien noudat-

taminen ja niistä tiedottaminen. Edellisten lisäksi ja ohella Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistyksessä   
- pidettiin jäsenistö toiminnan keskiössä: lähestyttiin heitä jäsenkirjeellä heti vuoden alussa ja toi-

sen kerran elokuun alussa, tiedotettiin ja kutsuttiin mukaan toimintaan 

- jatkettiin säännöllisiä, teemalliset vertaisiltoja, järjestettiin ravitsemusaiheinen asiantuntijaluen-
to, mihin oli mahdollisuus jättää ennalta nettiin kysymyksiä luennoitsijalle. Luennolta kerättiin 

palaute, joka toimitettiin pyynnöstä myös luennoitsijalle, itseään ”pöperöproffa” – nimellä kut-
suvalle ravitsemustieteilijä Peter Borgille. 

- toukokuussa järjestettiin kilpirauhasviikolla Avoimet ovet teemapäivä ja verkkoluento LINKis-
sä. Tilaisuuteen osallistui kaupungin päättäjiä 

- syksyllä järjestettiin Mindfullnes- tilaisuus jäsenistölle  

- panostettiin esitteiden ja liitosta saadun materiaalin aktiiviseen jakoon, esillä pitoon ja saatavuu-
teen. Esitteen välissä kulki jäseneksiliittymiskaavake 

- tilaisuuksien jälkeen järjestettiin tarvittaessa mahdollisuus keskusteluun 
- vastattiin Päijät-Hämeen kumppanuushankkeen kyselyyn kolmannen sektorin tilanteesta oman 

yhdistyksen osalta muuttuvassa soteasioiden kentässä 
- tehtiin Päijät-Hämeen kilpirauhayhdistystä näkyväksi LINK Lahden järjestökeskus ry:n toimin-

nassa ja tilaisuuksissa 
- yhdistyksen puheenjohtaja oli Helsingin Messukeskuksessa valtakunnallisessa Sairaanhoitaja 

Päivät 2017 – tapahtumassa. Liitto osallistui tapahtumaan ensimmäisen kerran.  

 
 

7. VIESTINTÄ  

 

Toimintakertomusvuonna koottiin tiedotteet kevään ja syksyn tapahtumista manuaaliseen muotoon.  

Jäsenkirjeiden/ - tiedotteiden sähköinen toteutus siirtyi vuodelle 2018. 
 

Sisäinen tiedonsiirto ja viestintä tapahtui pääosin sähköpostitse.  Yhdistyksen virallinen posti ja 
viestitys kulkivat puheenjohtajan sähköpostin kautta. Lisäksi sihteerillä ja rahastonhoitajalla on yh-
distyksen sähköpostiosoitteet. Kotisivuja pidettiin ajan tasalla ja sosiaalisessa mediassa oltiin aktii-

visesti. Yhdistyksen sähköpostiosoite on paijatkilpi@paijakilpi.fi 
  

Hallituksessa on sovitut vastuualueet. Tiedottajaksi ja jäsensihteeriksi kutsuttiin hallituksen ulko-
puolelta Irja Karhu   
Yhteistyössä hallituksen kanssa tiedottaja hoiti yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää: 

- tapahtumakalenterit KILPI- lehteen ja yhdistyksen nettisivuille 
- kotisivujen ja Facebookin päivitykset, Kilpirauhasliiton sivuilta tiedon siirto  

- ilmoitukset sääntömääräisistä kokouksista sanomalehtien järjestöpalstoille 
- materiaalitilaukset liitosta 

- jäsenrekisterin ylläpito  
- ilmoittautumisien vastaanotto ja tapahtumien käytännön järjestelyt 

- yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen saapuneen postin siivilöinti ja jako hallituksen käyttöön 
 
 

8. VERTAISTOIMINTA  

 

Säännöllinen pienryhmätoiminta jatkui. Kotiin lähetetty tieto koettiin hyvänä, se antoi jäsenelle 

mahdollisuuden valita itselleen sopivan ajankohdan ja aiheen. 
Lahdessa järjestettiin viisi vertaistapaamista. 

Heinolassa toteutui yksi vertaistapaaminen. 
Lisäksi kevät- ja syyskokouksen yhteydessä ja muissa kohtaamisissa oli mahdollisuus vertaiskes-
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kusteluihin ja vertaistukeen. Tilaisuuksien osallistujamäärät pysyivät edellisvuotisella tasolla ja kii-

tosta tuli näkyvyyden lisääntymisestä. 
 

Vastuunkantajina ja vetäjinä teemailloissa toimivat hallituksen jäsenet. Hallituksessa olevilla henki-
löillä on kokemusta ja asiantuntijuutta sekä laajasti eri alojen koulusta ja osaamista. Ulkopuolisia 
asiantuntijoita tilaisuuksissa käytettiin täydentämään tätä osaamista. Yhdistyksen hallituksessa on 

kolme vertaisohjaaja koulutuksen käynyttä henkilöä. Heistä yksi toimii Suomen Kilpirauhasliiton 
valtakunnallisena tukipuhelin päivystäjänä. 

 
 
9. YLEISÖTILAISUUDET 

 

 Tarkasteluvuonna Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistys järjesti yhden ravitsemusaiheisen asiantun-

tijaluennon, FelmanniCampus, Lahti. Hallitus oli asettanut tavoitteiksi vastata jäsenkyselyssä 2015 
nousseisiin toiveisiin. Ravitsemusaiheisen luennon toteuttaminen oli siirretty tarkoituksella keväälle 
2017. Luennon järjestelyihin osallistui viisi muuta yhdistystä ja tilaisuus toimi näin myös ensim-

mäisenä LINK Lahden järjestökeskus ry:n yhteisenä tapahtumana. Luennolta kerättiin palaute, joka 
käsiteltiin sekä yhteisessä purkupalaverissa että oman yhdistyksen hallituksessa.  

  
 Lisäksi yhdistys oli mukana seuraavissa tapahtumissa: 
 Avoimet Ovet – tule juttusille, LINK Lahden järjestökeskus 

 Vapaaehtoistyön messut 8-Sali, Lahti. 
 Seniorimessut Messukeskus, Lahti.  

  
  

10. YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA 

 

Suomen Kilpirauhasliitto ry on valtakunnallisena kattojärjestönä tarpeellinen ja toimiva. Yhteistyö 

oli koko tarkasteluvuoden ajan saumatonta ja helposti lähestyttävää. Tiedonkulku kaikille hallituk-
sen jäsenille toimi kiitettävästi.   
- Liitto osallistui ensimmäisen kerran Sairaanhoitajapäivät 2017 - tapahtumaan Helsingin Messu-

keskuksessa. Yhdistyksestä mukana oli Inga Nieminen. 
LINK Lahden järjestökeskus ry:n jäsenjärjestöjen yhteistoiminta, yhdistyksestä edustus: 

- Yhteistyöllä kohti arjen hyvinvointia- hanke, Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysturva ry 
- Soste-ja maakuntauudistus/ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017/ Hallituk-

sen reformi 
- Lahden Vammaisneuvoston tilaisuus 
- Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto, Virtaa vapaaehtoistyöhön hanke (STEA) 

- Lahden kaupungin Liikuntapalvelut, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kuntoutuksen tu-
losalue, Wellamo-opisto, alueen terveydenhuoltoalan- ja liikunta-alan oppilaitokset 

Launeen Martat, toiminnan esittelyä  
Lahden Ammattikorkeakoulu FellmanniCampus  

Toimintakeskus Lahden Työn Paikka Oy. 
Heinolan Setlementti ry:n Tuttavantupa. 
 

 
11. KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2018 

 

Vuoden 2018 toimintaa lähdettiin suunnittelemaan resurssien puitteissa; tiedetään kohderyhmät, on 
kuultu toiveet ja saatu palautetta. Suunnitelmallisen ja sitoutuneen hallitustyöskentelyn tuloksena yh-

distyksellä on valmiina vuosikello, jota täydennetään ja joka ”elää tilanteiden mukaan”.  
Arviointi siitä, miten jäsenmäärä kehittyy tulevina vuosina, on vaikeaa. Yleisesti on nähtävissä yh-

teiskunnassa vallitseva ilmapiirinmuutos; nuorten ja työikäisten mukaan saaminen perinteiseen yhdis-
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tystoimintaan on hiipumassa, jäsenyyttä ja jäsenmaksun maksamista ei pidetä enää tärkeänä. Tietoa 

on saatavilla ja sitä haetaan omatoimisesti. Luonnollista poistumaa tapahtuu väestön ikääntyessä ja 
monisairaat iäkkäämmät ihmiset karsivat jäsenmaksuja, kun eivät jaksa osallistua. 

Vuoden 2018 toiminnassa keskeistä on eri toimijoiden välinen yhteistyö. 
 
 

12. TAPAHTUMAT VUONNA 2017  

 

Kevät 

  

Tilaisuus           Osallistujat 
  
Sääntömääräiset kokoukset 

 to 16.3. klo 18 – 19 kevätkokous                        17  

   

Vertaistapaamiset Invakeskuksessa (LINK)  
 to 12.1. klo 18 - 20  kilpirauhassyöpä  12   

 to 16.3. klo 19 - 20 kevätkok. jälkeen, ei teemaa                        17 

 to 11.5. klo 18 – 20 kilpirauhasen vajaatoiminta                         11              

 

Jäsenretki, Finlandiatalo, Helsinki 
 la 11.2.   teemapäivä   36  

 

 

Asiantuntijaluennot 

 ke 19.4. klo 18 - 20 FellmanniCampus,  Patrik Borg                  180 

 ti 23.5. klo 18 – 19.30 verkkoluento LINK,  Esa Soppi 18  

 (oli Maailman kilpirauhasviikon tapahtuma) 

 

Avoimet ovet ja kesäkahvit Link järjestökeskuksessa 
 ti 23.5. klo 10 – 18 yhteistapahtuma   90  

 (oli Maailman kilpirauhasviikon tapahtuma) 

 

 

Syksy 
 

Sääntömääräiset kokoukset 

 to 12.10. klo 18 – 19 syyskokous   18  

 

Vertaistapaamiset LINK järjestökeskuksessa  

                   to 14.9. klo 18 – 20 Mindfulness      

                   to 12.10. klo 19 – 20 syyskok. jälkeen,  

   autoimmuunisairaudet  19 

                   to 16.11. klo 18 – 20 gluteeniton  

   tuote-esittelyjä, maistiaisia 14  

 

                   to 7.12. klo 18 – 20 Heinolassa, Suomi 100 v 

   Kilpirauhashoitoja ennen ja nyt  10 

                                                
  

 
Lahdessa 22.2. 2018 
Hallitus 


