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KOUVOLA
YLEISTÄ
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry toimii kuntaseiskan alueen psoriaatikoiden yhdyssiteenä
ja tasavertaisten etujen ajajana. Psoriasis on krooninen iho- ja nivelsairaus, jonka
syntymekanismia ei vielä tunneta. Perinnöllisyys herkistää sairaudelle, mutta monet tekijät
voivat laukaista taudin puhkeamisen. Psoriasis ei koskaan tartu.
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu nivelpsoriaasin olevan selvästi luultua yleisempää ja
tämä tulee ottaa huomioon sekä Psoriasisliiton että oman yhdistyksemme toiminnassa.
Olemme aloittaneet jo nivelpsoriaasin hoitoa käsittelevällä lääkäriluennolla ja tarkoitus on
järjestää tilaisuuksia tarvittavista aiheista.
Yhdistyksen toimintamuotoihin kuuluvat mm. lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden luentotilaisuuksien järjestäminen, vertaistuen antaminen, tapahtumien järjestäminen ja informointi
psoriin liittyvistä asioista. Erittäin tärkeitä ovat myös vapaa-aikaan liittyvät retket ja
tutustumistilaisuudet, sillä niiden avulla on mahdollista saada mielen virkistystä ja uusia
henkilösuhteita.
Pohjois-Kymenlaaksossa on käyty runsaasti kädenvääntöä erilaisista yhteistoimintatavoista.
Taloudelliset syyt pakottavat alueen kunnat etsimään entistä edullisempia ratkaisuja esim.
terveydenhuollon järjestämiseksi. Seurauksena voi olla hoitomahdollisuuksien heikentyminen
ja varsinkin erikoissairaanhoidon saannin vaikeutuminen. Näin ei ole pakko olla, mutta
ennakkoluulotonta asioiden harkintaa ja mahdollisuuksien toteuttamista se vaatii.
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry:n toiminta ollut vuoden 2006 aikana monipuolista ja
vilkasta. Olemme saaneet Kouvolan kaupungilta maksutta käyttöömme kokouksia ja
jäseniltoja varten tilat Tuulensuojasta. Voimavarat asettavat omat rajansa, mutta toivomme
tulevaisuudessa voivamme parantaa toimintaamme edelleen. Tähän toivomme mukaan kaikki
jäsenemme, yhteistyökumppanimme ja tukijamme. Jäsenmäärämme on usean kasvuvuoden
jälkeen säilynyt suunnilleen ennallaan, mutta uskomme tulevaisuudessa jäsenmäärän jälleen
lisääntyvän.

HALLINTO
Hallitus 1.1. – 31.3.2006

Hallitus 1.4.2006 alkaen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Muut hallituksen jäsenet
Hallituksen varajäsenet

Yrjö Määttänen
Rauno Björn
Seija Finnberg
Kristiina Seppälä
Mirja Lonka
Anneli Hernesniemi ja Pirjo Pihavainio

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja ja
liikuntavastaava
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Hallituksen jäsen ja
nuorisovastaava

Yrjö Määttänen
Jukka Nojonen
Seija Finnberg
Kristiina Seppälä
Virpi Ikonen

2
Hallituksen jäsen
Anneli Hernesniemi
Hallituksen varajäsen sekä
tiedotus- ja retkivastaava Mirja Lonka
Hallituksen varajäsen
Juha Sohlman
Tilintarkastajat

Soili Heikkilä, varatilintarkastaja Sari Hämäläinen

Jäseniltavastaavat

Anneli Hernesniemi ja Kristiina Seppälä

TOIMINTA
26.1.2006
11.-12.2.2006
23.2.2006

23.3.2006
27.4.2006
25.5.2006
12.8.2006
28.9.2006

26.10.2006
3.12.2006

jäsenilta Tuulensuojassa, vieraana toiminnanjohtaja Mirja-Liisa Rontu,
24 osallistujaa
Romantika-risteily
3 osallistujaa
jäsenilta Tuulensuojassa, esittelijänä proviisori Anu Ikonen Kouvolan
Uudesta Apteekista
14 osallistujaa
vuosikokous Tuulensuojassa
15 osallistujaa
jäsenilta Valkealan uimahallissa, vesijuoksuopetusta ja vesijuoksua
14 osallistujaa
jäsenilta/vierailu Savitaipaleella Hernesniemien mökillä
14 osallistujaa
kesäretki, risteily Suomenlahdella
36 osallistujaa
jäsenilta Tuulensuojassa, omahoidon ilta, alustajana Ihopisteen sairaanhoitaja Sirpa Pajunen
24 osallistujaa
jäsenilta Tuulensuojassa, yhdistys esittäytyy, aluesihteeri Marja Lindroos
14 osallistujaa
adventtiretki Elimäen kirkkoon ja ruokailu Helkalan Ranssilla
32 osallistujaa
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Vuosi 2006 on ollut yhdistyksen 29. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa
oli 265 henkilöä, joista vuonna 2006 jäsenmaksunsa maksaneita oli 237 henkilöä.
Alla olevasta taulukosta selviää jäsenet kunnittain.

Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry
Yhteenveto
Kaikki jäsenet 31.12.2006
lukumäärä

Kouvola
Kuusankoski
Anjalankoski
Valkeala
Elimäki
Iitti
Jaala
Yhteensä

87
66
59
22
11
19
1
265

%-osuus

32,8
24,9
22,3
8,3
4,1
7,2
0,4
100,0

Maksaneet jäsenet 31.12.2006
%-os.
lukum.
81
34,2
54
22,8
55
23,2
21
8,9
11
4,6
15
6,3
0
0,0
237
100,0

VALOHOITOLAMPUT
Yhdistys omistaa kaksi valohoitolamppua ja yhden valokamman, joita on lainattu jäsenistölle
korvauksetta.
TIEDOTUS
Toiminnasta on tiedotettu kaikille jäsenille kolmella jäsenkirjeellä ja sunnuntaisin Kouvolan
Sanomien vammaisjärjestöjen palstalla. Lisäksi on aktiivijäsenille lähetetty kirjeitä. Tiedote
uusille jäsenille valohoidoista ja alueemme lääkäripalveluista valmistui.
Paikallisissa lehdissä on julkaistu useita artikkeleita psoriaatikoista ja psoriasisyhdistyksestä.
Vuoden lopulla avattiin myös omat nettisivut osoitteessa www.p-kpsori.fi ja sieltä voi katsoa
viimeisimmän tiedon tapahtumista ja toiminnoista. Sivuja täydennetään vuoden 2007 aikana.

VAALIKERÄYKSET JA VARAINHANKINTA
Vaalikeräyksiä oli vuonna 2006 kaksi (presidentinvaalien kaksi kierrosta). Osallistuimme
keräykseen kaikissa toimialueemme kunnissa ja tulos oli hyvä. Vaalikeräys on
yhdistyksellemme hyvin merkittävä varainhankintakeino ja keräykseen tarmokas
osallistuminen on hyvin tärkeää. Kiitos kaikille vaalikeräyksiin osallistuneille, sekä
lipasvartijoille, että lahjoittajille.
Kouvolan Kaupunki on myöntänyt 200 €, Iitin kunta 100 €, Valkealan kunta 200 € ja
Kuusankosken kaupunki 150 € yhdistykselle toiminta-avustuksena.

MUU TOIMINTA
Osallistuimme Kouvolan Seudun vammaisjärjestöjen yhdistys ry:n toimintaan.
Yhdistysten neuvottelupäiville Tampereella 4.-5.2.2006 osallistuivat Kristiina Seppälä ja
Seija Finnberg.
Yrjö Määttänen osallistui Psoriasisliiton lamppuvastaavakoulutukseen 25.2.2006.
Pisara-tapahtuma Manskilla 13.5.2006, mukana Rauno Björn ja Raili Väänänen.
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Osallistuimme Psoriasisliiton ja aluejärjestöjen järjestämään VOVA-seminaariin Härmän
kuntoutuskeskuksessa 20.-21.5., mukana olivat Mirja Lonka, Kristiina Seppälä, Anneli
Hernesniemi ja Yrjö Määttänen.
Osallistuimme esittelypöydällä Sovelin Hyvän tahdon viestiin Kouvolassa 13.9.2006.
Mirja Lonka on toiminut sihteerinä Anjalankosken vammaisjärjestöt ry:ssä ja varajäsenenä
kunnallisessa vammaisjärjestössä edustaen näissä kummassakin Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry:tä.
Osallistuttiin Psoriasisliiton ja aluejärjestöjen koulutustilaisuuksiin sekä asiamieskoulutukseen. Aluekoulutuspäivään Psoriasisliitossa osallistuivat Yrjö Määttänen, Anneli Hernesniemi,
Kristiina Seppälä ja Seija Finnberg.

TALOUS

Tuloslaskelma ja tase ovat tämän toimintakertomuksen liitteenä. Vuonna 2006 yhdistyksen talous on ollut vakaalla pohjalla.
Laadittiin avustusanomus Kymin 100-vuotissäätiölle yhdistyksen 30-vuotisjuhlaa varten
syksyllä 2007.
Maksamattomia jäsenmaksuja on aktiivisesti peritty.

KIITOKSET
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, jäseniä ja
toimintaamme osallistuneita menestyksellisestä vuodesta 2006 ja toivoo hyvän yhteistyön
jatkuvan myös tulevina vuosina psoriaatikkojen olojen parantamiseksi.
POHJOIS-KYMEN PSORIASISYHDISTYS ry
Hallitus

