
 

KILPPARI 
 Jäsentiedote 2/2019 

 Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistys ry 

 
Hyvää syksyn alkua Sinulle, hyvä jäsen!   

 
Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistyksen kesätauko on 

päättynyt. Yhdistyksen on hyvä pysyä ajan hermolla ja 

uudistaa tarpeen mukaan toimintaansa.  

 

Olemme mukana syksyn aikana Päijät-Hämeen keskus-

sairaalassa käynnistyvässä OLKA-toiminnassa. Toivottu 

kuntosalivuoro on myös järjestynyt. Jäsenyys LINK 

Lahden järjestökeskuksessa mahdollistaa monia asioita, 

joiden järjestämiseen yhdistyksen omat resurssit ja osal-

listujien määrät eivät riitä, mutta ”porukalla onnistuu” ja 

näin mahdollistuu myös monipuolinen osallistuminen ja 

virkistäytyminen.  

 

Tähän jäsenkirjeeseen/ tiedotteeseen on koottu syksyn 

tapahtumat. Aivan kaikki ei ehtinyt valmiiksi ja muutok-

siakin voi tulla. Jäsenillat jatkuvat. Osallistujia niissä on 

ollut mukavasti, kiitos että olette mukana! Liiton järjes-

tämän jäsenkyselyn tulokset eivät ole vielä käytettävissä, 

ja näin ollen me hallituksessa emme tiedä mitä tulevan 

vuoden 2020 toiminnalta odotetaan. Elokuun jäsenilta on 

varattu suunnitelmille. 

 

Jäsenistön ajatukset ja ideat ovat erittäin tervetulleita, samoin kuin uudet vapaaehtoistoimijat, eli olethan 

rohkeasti yhteydessä meihin joko sähköpostilla, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta! Tule tapaamisiin 

katsomaan ja kuulemaan sekä kertomaan omat ajatuksesi mitä toiminnalta odotat. Osallistuminen on vaikut-

tamista.  

 

Leppoisaa ja antoisaa loppuvuotta toivottaa yhdistyksen hallituksen väki, tiedottaja ja  

 

Inga Nieminen 

puheenjohtaja  

 

 

OLKA-toiminta:  

16.5.2019 allekirjoitettiin OLKA-sitoumus ja OLKA-yhteistyö-

sopimus Lahdessa Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän, LINK Lah-

den järjestökeskus ry:n, HUSin ja EJY ry:n välillä. Toiminta käyn-

nistyy syksyllä 2019.  

OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalas-

sa. Sairastuessaan ihminen tarvitsee monenlaista hoitoa ja tukea. 

Potilasjärjestöjen palvelut ovat tärkeä osa potilaan hoitokokonaisuudessa. Toiminnan tavoitteena on tarjota 

potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa.                                                                                                                                         

Lisätietoja saa LINKin toimistosta.   



Päijät-Hämeen Kilpirauhasyhdistyksen syksyn 2019 tapahtumat 
- Ole hyvä ja poimi kalenteriisi! 

 

Kaikki tapaamiset ovat, ellei toisin mainita, osoitteessa Hämeenkatu 26 A, 3. kerros, LINK Lahden 

järjestökeskus. Lämpimästi tervetuloa! 

 

Elokuu 
Jäsenilta to 22.8. klo 18  

Suunnitellaan vuoden 2020 toimintaa. Tule mukaan vaikuttamaan! 

 

Syyskuu 
Yhdistyksemme tarjoaa jäsenille mahdollisuuden osallistua yhdistysten yhteiseen kuntosalivuo-

roon Urheilukeskuksen mäkikatsomon kuntosalilla alkaen keskiviikkona 4.9., jolloin paikalla on 

ohjaaja opastamassa laitteiden käyttöä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

Syyskausi ajalla 4.9.–18-12.2019 klo 17–18 ja kevätkausi 8.1.–6.5.2020 klo 17–18. 

 

Jäsenilta maanantaina 23.9. klo 18 

Aiheena kilpirauhasen liikatoiminta. Katsotaan videoitu lääkäriluento aiheesta. 

 

Lokakuu  

 

Marraskuu 
Jäsenilta to 21.11. klo 18 

Illan teemana on ravitsemusaiheinen luento. Aihe ja luennoitsija tarkentuvat.  

 

Joulukuu 
LINKin joulumyyjäiset maanantaina 16.12. klo 15–18. Olemme mukana. Leivonnaisten, arpajais-

palkintojen ja muiden myyjäistuotteiden tuonnista voi sopia tarkemmin puheenjohtajan kanssa. Näi-

tä toivotaan! 

 

Jäsenilta Heinolassa: aika, paikka ja teema tarkentuvat myöhemmin.  

________________________________________________________________________________ 
 

Kulttuuria syyskaudella: 
Jäsenyhdistyksillä / jäsenillä on mahdollisuus ostaa edullisempia teatterilippuja Lahden kaupunginteatterin  

seuraaviin näytöksiin: 

Neljän tien risteys, lunastuspäivä 4.10. mennessä, esityspäivä pe 11.10. klo 19, lipun hinta 18,50 €.  

Isä, lunastuspäivä 8.11. mennessä, esityspäivä 15.11. klo 19, lipun hinta 18,50 €. 

Liput voi lunasta lippukassalta merkillä ”LINK Lahden järjestökeskus”/ Nevalainen.  Lippuja on rajallinen 

määrä. 

 
 

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja Inga Nieminen puh. 044 574 6285, puheenjohtaja(at)paijatkilpi.fi 

Tiedottaja / jäsenasiat Irja Karhu puh. 040 866 7467, paijatkilpi(at)paijatkilpi.fi 

 

Lisätietoja löydät netistä www.paijatkilpi.fi. Olemme myös Facebookissa, käy liittymässä ryhmään face-

book.com/paijatkilpi/   

LINK Lahden järjestökeskus, arkisin klo 10–15, p. 040 934 0285, lahdenlink@pp.inet.fi., www.lahdenlink.fi 

Syyskokous torstaina 17.10. klo 18 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Lämpimästi tervetuloa joukolla mukaan! 

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Kokouksen jälkeen palaamme kuvin ja videoin jäsenretkelle 18.5. 

 


