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Puheenjohtaja Yrjö Määttänen: 
 
 
Arvoisat Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry:n 
jäsenet ja juhlivat vieraamme 
 
   Halu kehittää psoriaatikkojen oloja paikallisten 
tarpeiden mukaan ja helpottaa keskinäistä kokemusten 
vaihtoa johti oman yhdistyksen perustamiseen syksyllä 
1977. Sama tarve on kantanut nyt jo 30 vuoden ajan.  
 
   Psoriasis, tai psoriaasi, kumpaa nimeä vain halutaan käyttää, oli silloin yleensä 
huonosti tunnettu sairaus. Onhan useimmiten pahimmat kohdat ihosta vaatteiden 
alla tai hiusten suojassa näkymättömissä, vain joka puolelle variseva hilse voi pal-
jastaa kantajansa. Varsinkin uimahalleissa tai vastaavissa tilanteissa on sairautta 
tuntemattoman pelko tartunnan vaarasta ollut suuri. Eipä ollut tavatonta sekään, 
että psoriaatikko on häädetty uimahallista huonon ihonsa takia. Perinteisinä hoi-
tomuotoina 1970-luvulla olivat rasvojen lisäksi erilaiset terva-, ditranoli- ja salisyy-
livoiteet, myös nopeasti kasvanut etelän matkailu viehätti suurta joukkoa psoriaa-
tikkoja. Heidän houkutuksekseen oli silloin, kuten myöhemminkin, runsaasti eri-
laisia ihmelääkkeitä ja hoitokeinoja, esimerkiksi ruotsalainen aserasva, yrttihauteet 
ja erilaiset ruokavaliot. 
    
   Näihin olosuhteisiin perustettiin 1975 Psoriasisliitto ry:n alueellisten yhdistysten 
valtakunnalliseksi yhteistyö- ja kattojärjestöksi. Alkoi voimakas alueellisten yhdis-
tysten perustamistoiminta, kymenlaaksolaisia varten perustettiin yhdistys Kot-
kaan. Aika pian pohjois-kymenlaaksolaiset totesivat alueella olevan niin paljon pso-
riaatikkoja, että oma yhdistys olisi elinkelpoinen. Näin lokakuussa 1977 perustet-
tiin Kouvolassa Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys toimimaan alueen potilaiden hy-
väksi ja yhdyssiteenä. 
 
   Kuten hyvin monessa muussakin pelkästään vapaaehtoisvoimin toimivassa yh-
distyksessä, on toiminnassa ollut vilkkaampia ja hiljaisempia kausia, mutta yhdis-
tys on koko ajan toteuttanut toiminta-ajatustaan. Jäsenmäärä on kasvanut ja toi-
minta on vakiintunut. Psoriaatikkojen asema on muuttunut merkittävästi: tauti on 
tullut suurenkin yleisön tietoisuuteen ihoa ja niveliä vaivaavana pitkäaikaissairau-
tena, joka ei koskaan tartu, hoitomahdollisuudet ovat parantuneet uusien lääkkei-
den ja hoitojen kehittämisen myötä, sekä ilmastohoidosta on tullut vakiintunut 
hoitomuoto.  
 

   Aina edelleen psorin puhkeaminen on henkisesti suuri muutos potilaalle ja tau-
din kanssa ”painiminen” voi käydä voimille. Tällöin yhdistyksestä löytyvä vertaistu-
ki ja toisten kokemukset auttavat eteenpäin päivittäisessä elämässä. Myös yhdis-
tyksen tarjoamat luennot eri aloilta, retket ja virkistäytymistilaisuudet on tarkoitet-
tu antamaan tietoa ja tukea sekä psoriaatikoille, että heidän läheisilleen. Yhdistys 
pyrkii myös yhdessä Psoriasisliiton kanssa ajamaan monin eri tavoin jäsenten etuja 
ja hoitomahdollisuuksien parantamista. 
 

   Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka ovat tavalla tai toisella olleet mukana yhdistyk-
sen toiminnassa tai tukeneet sen toimintaa eri tavoin näinä kuluneina vuosikym-
meninä. Toivon yhteistyön jatkuvan tiiviinä myös jatkossa, mutta nyt on juhlien 
aika. Nauttikaa ja juhlikaa! 
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Psoriasisliiton tervehdys 
 
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys juhlii 30-vuotisjuhlaansa. 
Suomen Psoriasisliiton puheenjohtajana välitän teille parhaim-
mat onnitteluni koko liiton puolesta. 
 

Psoriasisliitto on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjär-
jestö. Tällä hetkellä liittoomme kuuluu yli 50 paikallista pso-
riasisyhdistystä, joissa on noin 14 000 henkilöjäsentä. Liittona 
meidän tavoitteemme on mm. tehdä psoriasista tunnetuksi, 
edistää asiallista suhtautumista psoriasista sairastaviin, huo-
lehtia heidän oikeuksiensa toteutumisesta ja pyrkiä huolehti-
maan siitä, että psoriasista sairastavat saavat kaikkialla Suomessa hyvää hoitoa. 
Lisäksi olemme liittona osaltamme ideoimassa ja kehittämässä terveydenhuollon 
palveluja sekä toimimme psoriasisyhdistysten keskusjärjestönä. 
 
Psoriasisliiton eräänä keskeisenä tehtävänä on tarjota jäsenistöllemme ajankoh-
taista sairauteen liittyvää tietoa, sekä kuntoutusta ja vertaistukea. Keskeisiä palve-
lujamme ovat muun muassa ilmastohoitomatkat, psoriasisluennot ja hoidonoh-
jaustilaisuudet, sekä kuntoutumis- ja sopeutumisvalmennuskurssit, joita järjeste-
tään kuntoutumiskeskus IHO:ssa Helsingissä ja alueellisesti eri puolilla Suomea. 
Välitämme tietoa psoriasiksesta myös suurelle yleisölle muun muassa oman sivus-
tomme välityksellä sekä julkaisemalla Ihonaika-lehteä ja esitteitä. 
 
Olemme valtakunnallisena liittona myös halunneet kehittää laajan ja kattavan yh-
teistyöverkoston, johon kuuluu lukuisia asiantuntijalääkäreitä, yhteiskunnallisia 
päätöksentekijöitä ja muita lähinnä terveydenhuollon parissa toimivia yhteistyö-
kumppaneita. Luonnollisesti toimimme myös tiiviissä yhteistyössä kotimaisten so-
siaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa ja sen lisäksi meillä on myös varsin vahvat 
kansainväliset yhteistyösuhteet psoriasisjärjestöihin: Pohjoismaiden psoriasisliitto-
jen yhteistyöjärjestöön (Nordpso), Euroopan psoriasisjärjestöjen liittoon (Europso) 
ja Kansainväliseen psoriasisliittoon (IFPA). 
 

Liittomme toiminnan rahoitus perustuu oman varainhankinnan lisäksi Raha-
automaattiyhdistyksen avustuksiin ja Kansaneläkelaitoksen sopeutumisvalmen-
nusrahoitukseen. 
 
Arvoisa lukija, 
 

Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry tekee tärkeää työtä yhtenä Psoriasisliiton alue-
organisaatioista. Siitä haluan lausua erityisen kiitoksen kaikille yhdistyksen toi-
mintaan osallistuneille.   
 
Psoriasisliiton toiminnan kannalta on tärkeää, että järjestömme aluetoimistot ja 
paikalliset psoriasisyhdistykset järjestävät tapahtumia sekä jäsenilleen että yleisöl-
le eri puolilla Suomea. Tilaisuuksien kautta meillä on mahdollisuus tavoittaa laaja 
joukko ihmisiä, jotka haluavat saada ensikädentietoa psoriasiksesta ja sen hoidos-
ta, sekä tarjota myös vertaistukea psoriasista sairastaville. 
 
Oman työni kautta Euroopan parlamentissa olen myös törmännyt psoriasista si-
vuaviin kysymyksiin. Vaikka terveysasiat eivät suoranaisesti kuulu Euroopan 
unionin toimivaltaan, on Euroopan parlamentissa sekä hyvän hoidon kriteerit että 
potilaiden yhtenäinen kohtelu herättänyt paljon keskustelua. Osaltaan tätä kes-
kustelua on ollut herättelemässä Euroopan laajuiset potilasjärjestöt, joiden työssä 
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myös Psoriasisliitto on aktiivisesti mukana. Potilasjärjestöt ovat vaatineet hyvää 
hoitoa koko unionin alueella. 
 
Me Suomen Psoriasisliitossa olemme asettaneet toimintamme perustaksi seuraavat 
arvot: jokaisen psoriasista sairastavan oikeus hyvään elämänlaatuun, oikea-
aikaiseen ja laadukkaaseen hoitoon sekä sen saatavuuteen. Lisäksi katsomme tär-
keäksi psoriaatikoiden elämänhallinnan edistämisen, osallisuuden ja vaikuttami-
sen. Jokaisella liitomme jäsenellä tulee olla oikeus arvokkaaseen jäsenyyteen sekä 
yhdenvertaisuuteen. Näiden arvojen uskon olevan kestävän toiminnan perusta 
myös tulevaisuutta silmälläpitäen. 
 
Toivotan mitä parhainta onnea 30-vuotiaalle alueorganisaatiollenne ja menestystä 
työhönne myös tulevina vuosina! 
 
HANNU TAKKULA 
puheenjohtaja, Suomen Psoriasisliitto 
Euroopan parlamentin jäsen 
 
 
 
Kouvolan kaupungin tervehdys: 
 
Pohjois-Kymen psoriasisyhdistys ry  täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Se on kohtuul-
lisen pitkä aika , joka osoittaa  liiton tarpeellisuutta ja elinvoimaa.  Se edellyttää 
yleensä , että jäsenistö  kokee toiminnan mielekkääksi ja että  seuralle  löytyy aktii-
visia  vetäjiä. Näin on aivan  ilmeisesti  tapahtunut myös Pohjois-Kymen pso-
riasisyhdistyksen kohdalla.  Reilusti yli 200 henkilön jäsenmäärä ei osoita hiipumi-
sen merkkejä ja  osanotto  varsin  tiheään järjestettyihin tapahtumiin on  ollut  hy-
vä. 
 

Mikään järjestö ei toimi ilman kantavaa yhdyssidettä. Ihmisiä yhdistävät  asiat  
voivat yleensä olla joko myötä- tai vastamäkeen liittyviä. Urheilussa joukkueen 
hengen on kestettävä voittojen ohella myös tappion hetket. Oikein  ratkotut  kiperät  
tilanteet ja siitä ylös pääseminen yhdistää joukkuetta jopa  enemmän kuin makeat  
voitot. 
 
Kun kyse on  sairaudesta, yhdistävä  tekijä on se, että  tietää toisen ymmärtävän, 
voit saada hyviä neuvoja  ja keskustelu on  helppoa. Sama kohtalo helpottaa 
omankin taakan kantamista.  
 
Asiatiedon saaminen  ja lääketieteen kehityksen   seuraaminen on tärkeää ja mie-
lenkiintoistakin. Mukaan  täytyy kuitenkin saada myös  kevyempää ohjelmaa, on-
han kyse ihmisten vapaa-ajan käyttämisestä. Näin on Pohjois-Kymen psoriasisyh-
distys myös  tehnyt. 
 
 
Arvoisat yhdistyksen jäsenet! Kouvolan kaupunki tukee  tällaista  toimintaa mielel-
lään mm. luovuttamalla  vanhan kaupungintalon, ns.  Tuulensuojan tiloja yhdis-
tyksen käyttöön. 
 

Toivotan  juhlivalle  seuralle mitä parhainta menestystä, mukavia  yhdessäolon 
hetkiä  ja  lisää pyöreitä  vuosia. 
 
 
Juhani Pousi 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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HISTORIIKIN LAATIJAN ALKUSANAT 
 
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys viettää vuonna 2007 toimintansa 
30-vuotisjuhlavuotta.  Yhdistyksen toiminnassa on vielä mukana 
monia, jotka ovat olleet mukana toiminnassa koko yhdistyksen 
toiminnan ajan.   
 
Tähän historiikkiin on kerätty asiatietoja pöytäkirjoista sekä  
muistoja, kertomuksia sekä kuvia yhdistyksen jäsenten arkistois-
ta.  Apuna on käytetty yhdistyksen perustajajäsenen ja pitkäai-
kaisen puheenjohtajan Jorma Laurikaisen laatimaa 10-
vuotishistoriikkia sekä sen pohjalta  laatimaani 20-vuotishistoriikkia. 
 
Toiminta on ollut vaihtelevaa vuosien kuluessa.  Yhdistyksen toimihenkilöt ovat 
omilla persoonillaan tuoneet kulloinkin erilaisia vivahteita psoriasisyhdistyksen 
toimintaan.  Kuten muissakin yhdistyksissä toiminta on aaltoilevaa – joskus hyvin 
vilkkaan vuoden jälkeen, seuraava vuosi on toiminnaltaan hiljaisempaa.  Toimin-
nassa ovat mukana yksityiset henkilöt vapaaehtoisina talkoolaisina, joten on ym-
märrettävää innostuksen ja hiipumisen aaltoilevat ajanjaksot.    
 
Tosin voidaan todeta, että koskaan ei ole ollut ongelmaa saada yhdistyksen halli-
tukseen toimihenkilöitä. Yhdistys on jäsenistöä varten ja jäsenet omalla toiminnal-
laan, osallistumisellaan, tekevät yhdistyksen toiminnasta ainutlaatuisen. 
 
Kiitos omasta puolestani kaikille Teille hyvät jäsenet ja yhteistyökumppanit, joihin 
olen psoriasistoiminnan kautta tutustunut ja tehnyt paljon kaikkea kanssanne 
vuosien varrella. 
 
Mirja Lonka 
 
 
YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 
 
Perustava kokous 
 
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistyksen perustava kokous järjestettiin Kahvila Manne-
rin kabinetissa Kouvolassa lauantaina 22.10.1977.  Yhdistyksen perustava koko-
us hyväksyi yhdistykselle mallisääntöihin perustuvat säännöt ja valitsi hallituksen.  
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin peruskoulunopettaja Jorma Laurikainen 
Anjalankoskelta. Laurikainen oli ollut puuhaamassa omaa yhdistystä jo muutaman 
kuukauden ajan.  Idean omasta yhdistyksestä hän oli saanut Suomen Psoriasislii-
ton järjestämän Israeliin Kuolleen meren rannoille suuntautuneen ensimmäisen 
epävirallisen ilmastohoitomatkan aikana. 
 
Ennen varsinaista perustamiskokousta oli Laurikainen kutsunut samaan paikkaan 
perustamista valmistelevan neuvottelukokouksen.  Tässä valmistelevassa kokouk-
sessa oli mukana kymmenkunta psoriaatikkoa.  Nimet oli saatu Etelä-Kymen Pso-
riasisyhdistykseltä, jossa Laurikainenkin ehti olla jäsenenä muutaman kuukauden 
ajan. 
 
Ennen yhdistyksen perustamista oli ollut tapana, että psoriasisliikkeen jäseniksi 
haluavat ilmoittautuivat suoraan jäseniksi joko Suomen Psoriasisliittoon tai ennen 
sen perustamista Suomen Psoriasisyhdistykseen.  Kun Suomen Psoriasisliitto pe-
rustettiin, se ohjasi jäseniksi ilmoittautuneet jäsenten kotipaikan lähiyhdistyksiin. 
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Mainittakoon, että tuonne Kuolleen meren rannalle suuntautuneella matkalla oli 
mukana liiton toimistosta Eila Koponen.  Lähettävänä asiantuntijana, erityisesti 
ihoasiantuntijana oli professori Kimmo Mustakallio.  Hän ei kuitenkaan ollut mu-
kana matkalla.  Kyseisen matkan aikana sai alkunsa muutaman muunkin paikal-
lisyhdistyksen perustamisidea.  Voidaan todeta, että Israeliin tehty matka paransi 
niin ihoa kuin myös psoriaatikkojen järjestäytymistilannetta, toteaa Jorma Lauri-
kainen kirjoittamassaan 10-vuotis historiikissa. 
 
Eila Koposen lisäksi yhdistyksemme perustamista oli auttamassa liiton sihteeri 
Ritva Aarnio, jonka kanssa Laurikainen neuvotteli puhelimessa käytännön asioista. 
 
Kymmenvuotishistoriikissa Jorma Laurikainen kertoi, että kun hän jännitti Kahvila 
Mannerissa ennen perustavaa kokousta  saapuuko kokoukseen ketään, ilmestyi 
paikalle ensimmäisenä Rauno Björn Kouvolasta.  Rauno Björn on toiminut yhdis-
tyksessämme monissa tehtävissä; rahastonhoitajana, puheenjohtajana, varapu-
heenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. 
 
Perustavassa kokouksessa oli läsnä 23 osanottajaa.  Heidän joukossaan Suomen 
Psoriasisliiton silloinen puheenjohtaja Peter Elg, joka käytti tilaisuudessa puheen-
vuoron.  Liitto oli lähettänyt tilaisuuteen toisenkin asiantuntijan, nimittäin Päijät-
Hämeen keskussairaalan ihotautilääkäri Maija Hyvärisen, joka myöskin käytti pu-
heenvuoron kokouksessa. 
 
Perustamispäätöksen allekirjoittivat Jorma Laurikainen, Teuvo Nurmi ja Sinikka 
Virtanen. 
 
TOIMINTA KÄYNNISTYY 
 
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistyksen toiminta lähti verrattain pirteästi liikkeelle.  
Puheenjohtajaksi oli valittu Jorma Laurikainen.  Hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa  valittiin varapuheenjohtajaksi Tauno Schulman, sihteeriksi Olli-Matti 
Kähkönen ja rahastonhoitajaksi Olavi Vanhalakka. Lisäksi ensimmäiseen hallituk-
seen kuuluivat Sinikka Virtanen, Irma Haapala, Sisko Suihkonen ja varajäseninä 
Rauno Björn, Pertti Poutiainen ja Teuvo Nurmi. 
 
Ensimmäiset vuodet yhdistys toimi rekisteröimättömänä.  Rekisteröitymispäätös 
tehtiin vuoden 1980 lopulla ja yhdistys hyväksyttiin lopullisesti yhdistysrekisteriin 
11.9.1981. 
 
Alkuvuosien aikana liiton toiminnanjohtaja Leila Mustanoja vieraili yhdistyksessä 
pariin kolmeen eri kertaan.  Lokakuussa 1981 hän selosti yhdistyksellemme yleis-
radion ”Toivotaan, toivotaan” -konsertin järjestelykysymyksiä ja sai yhdistyksemme 
jäseniä jakamaan Pohjois-Kymenlaakson yrittäjille pankkisiirtolomakkeita.  Tämä 
konsertti tuotti Suomen Psoriasisliitolle rahaa noin puoli miljoonaa markkaa. 
 
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys järjesti Kymen läänin kansanedustajille ja jäsenis-
tölle tarkoitetun tiedotustilaisuuden syyskuussa 1982.  Siihen tilaisuuteen osallis-
tui kaikkiaan 33 henkeä ja lähes kaikki Kymen läänin kansanedustajat olivat pai-
kalla.  Tilaisuudessa nostettiin esille kansaneläkelaitoksen toimesta järjestettävien 
ilmastohoitomatkojen aloittamisesta psoriaatikoille.   Kansanedustajat lupautuivat 
viemään viestiä eteenpäin mm. sosiaaliministeri Vappu Taipaleelle. 
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Lieneekö edellisen omien kansanedustajien ansiota vai oman liittomme tarmokkaan 
johdon, että ilmastohoitomatkat alkoivat ensin kokeilumatkoilla ja ovat nyt vakiin-
tuneet liiton toimintaan.   
 
PUVA-laitteet tulivat yhdistyksemme jäsenille tutuiksi vuoden 1980 keväällä.  Sil-
loin hankittiin suomen Punaisen Ristin Kuusankosken toimipisteeseen Kuusan-
kosken kaupungin rahoittama PUVA-laite.  Kerhokokous tutustui uuteen laittee-
seen maaliskuussa 1980. 
 
PUVA-hoidoissa yhdistyksemme jäsenet ovat käyneet myös Kuusankosken aluesai-
raalassa sekä Kotkan suunnalla.  Usein nämä hoidot ovat pitkiä sarjoja kolme ker-
taa viikossa monien viikkojen ajan. 
 
VALOHOITOLALAMPUT 
 
Yhdistyksellä on kaksi UVB-lamppua. Toinen on liitolta saatu ja toinen saatiin 
myöhemmin lahjoituksena  Anjalankoskelta Inkeroisten Lions Klubilta. Kerron siitä 
myöhemmin tiedotuskohdassa. Myöhemmin ostettiin yhdistykselle oma valokampa, 
joka soveltuu hiuspohjan psorin hoitoon tai isoihin selvärajaisiin läiskiin esim. pol-
vissa.  Lamppuja on lainattu veloituksetta yhdistyksen jäsenille. 
 
JÄSENISTÖ 
 
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistyksen kotipaikka on Kouvola.  Sen toimialueena on 
Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala.   
 
Jäsenmäärä on vaihdellut alkuvuosien sadasta jäsenestä aina noin 250 jäseneen.  
30-vuotisjuhlavuonna 2007 jäsenmäärä on 267.  Vaikka jäsenmäärä on näinkin 
suuri, niin toimintaa ylläpitää kuitenkin muutaman kymmenen vakiojoukko. 
 
Vuoden 2007 jäsenmäärä jakautuu eri kuntiin seuraavasti: 
 
 Kouvola  82 henk. 30,7 % 
 Kuusankoski 69 -"- 25,8 " 
 Anjalankoski 60 -"- 22,5 " 
 Valkeala  24 -"-   9,0 " 
 Iitti  20 -"-   7,5 " 
 Elimäki  11 -"-   4,1 " 
 Jaala    1 -"-   0,4 " 
 
 
TOIMIHENKILÖT  
 
Puheenjohtajat 
 

Laurikainen Jorma 1977-1982    kuollut 
Virtanen Sinikka 1982-1988 
Laurikainen Jorma 1988-1992   Kuollut 
Björn Rauno 1992-1998 
Lemettinen Matti 1998-1999 
Björn Rauno 1999-2004 
Määttänen Yrjö 2004- 
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Sihteerit 
 

Kähkönen Olli-Matti 1977-1980 
Salminen Riitta 1980-1985 
Rantala Raimo 1985-1990   kuollut 
Lonka Mirja  1990-2004 
Finnberg Seija 2005- 
 
Rahastonhoitajat 
 

Vanhalakka Olavi 1977- 
Salminen Riitta      -1983 
Björn Rauno 1983 -2000 
Harju Irja-Liisa 2000-2005 
Seppälä Kristiina 2005- 
 
Varapuheenjohtajat 
 

Schulman Tauno 1977 
Virtanen Sinikka 1980 
Pitkänen Arja 1982-1983 
Rantala Raimo 1984               kuollut 
Niska Doris 1985-1988 
Lehtovaara Pentti 1989-1992      kuollut 
Virtanen Sinikka 1993 
Lehtovaara Pentti 1994-1999     kuollut 
Hernesniemi Anneli 2000-2003 
Björn Rauno 2004-2005 
Nojonen Jukka 2006 
Muhli Matti 2007- 
 
Tilintarkastajat 
 
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet pitkään Terttu Halme ja Soili Heikkilä  
(aiemmin Huovilainen).  Tällä hetkellä tilintarkastajana on Soili Heikkilä. 
 
YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2007-2008 
 
Sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika, ja ko-
kous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Puheenjohtaja   Yrjö Määttänen 
Varapuheenjohtaja  Matti Muhli 
Sihteeri   Seija Finnberg 
Rahastonhoitaja  Kristiina Seppälä 
Nuorisovastaava  Virpi Ikonen 
Liikuntavastaava  Rauno Björn 
Jäsen   Jukka Nojonen 
Jäseniltavastaava, varajäs. Anneli Hernesniemi 
Varajäsen   Tiina Honkanen 
Hallituksen ulkopuolella: 
    Tiedotus- ja retkivastaava Mirja Lonka 
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TIEDOTUS 
 
Jäsenistölle on lähetetty alusta alkaen jäsenkirjeitä.  Monesti vain yksi kirje vuo-
dessa, mutta viime aikoina olemme tiedottaneet tapahtumista useammalla kirjeellä.  
 
Tapahtumista ilmoitetaan aina Kouvolan Sanomien vammaisjärjestöjen palstalla 
sunnuntaisin.  Aluksi ilmoitus oli maksuton, mutta myöhemmin siitä alettiin periä 
pieni maksu. 
 
Psoriasisliiton julkaisemassa IhonAika -lehdessä on yhdistyksien tapahtumista 
palsta.  Siinä on myös Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistyksen tulevat tapahtumat lä-
hes aina. 
 
Yhdistyksemme sai kotisivut vuoden 2006 aikana ja ne löytyvät osoitteesta www.p-
kpsori.fi  Sivustot on laatinut puheenjohtaja Yrjö Määttänen. Tämä on hyvä paran-
nus ja nykyaikaa.  Nyt kuka tahansa kiinnostunut löytää tiedot yhdistyksestämme 
missä päin maailmaa tahansa ja mihin vuorokauden aikaan haluaa.  Sivustoja ke-
hitetään kaikenaikaa, mutta tällä hetkellä sieltä löytyvät perustiedot, hoitopaikat ja 
erikoislääkärien vastaanotot, yhteyshenkilöt ja tiedossa olevat tulevat tapahtumat. 
 
Yhdistyksemme tapahtumista on ollut vuosittain kirjoituksia Anjalankosken Sa-
nomissa, Kouvolan Sanomissa, PK-lehdessä ja Seiskassa.  Kokousvalinnat tiedote-
taan lehtien kautta ja samoin ennakoidaan tulevia tapahtumia lehtikirjoituksin. 
 
Mirja Lonka on ollut esittelemässä yhdistyksen toimintaa Anjalankoskella Inkeroi-
sissa Lions Clubille.  Heiltä saimme lahjoituksena UVB-valolampun lähinnä anja-
lankoskelaisten jäsenten käyttöön v. 1991 kuten aiemmin mainitsin ja siihen liittyi 
tämä vierailu heidän kuukausikokouksessaan. 
 
Rauno Björn ja Mirja Lonka ovat olleet Kouvolassa Hotelli Vaakunan tiloissa ker-
tomassa psoriasiksesta ja yhdistyksen toiminnasta terveyskeskuslääkäreille.  Tilai-
suuden järjesti lääkefirma, joka samalla markkinoi omia tuotteitaan. 
 
Alueen terveyskeskuksiin, lääkäriasemille ja uimahalleille on jaettu esitteitä ja ju-
listeita.  Myös Ihon Aika –lehden numeroita toimitetaan julkisiin tiloihin.  Kelan 
toimistoihin on viety yhdessä aluesihteerin kanssa psoriasiskansiot. 
 
Valonpäivänä helmikuun alussa on järjestetty tiedotustempauksia.  Kerran olimme 
aluesihteeri Matleena Helojoen kanssa Kouvolassa Täyspotissa kertomassa, mihin 
kaikkeen Raha-automaattiyhdistys antaa varoja.  Samoin Valonpäivän aikoihin on 
järjestetty uimahalleissa esitteiden jakoa ja henkilökohtaista tiedottamista. 
 
VUOSITTAISET TAPAHTUMAT 
 
Jäsenillat 
 
Käyn tässä seuraavaksi läpi yhdistyksen vuosittaiset tapahtumat.   Monesti aloi-
tamme toimintavuoden tammi- ja helmikuussa jäsenilloilla.  Tällä hetkellä jäsenil-
lat pidetään Tuulensuojassa kunkin kuukauden neljäntenä torstai-iltana.  Jäsenil-
tojen aiheina ovat olleet voide-esittelyt, luontaistuotteet, aluesihteerin vierailut, ke-
lan edustajien vierailut ym.  Joskus olemme vain kokoontuneet vaihtamaan kuu-
lumisia, joka on eräs parhaita vertaistuen muotoja. 
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Tutustumiskäyntejä on tehty esimerkiksi lääkäriasemille tutustumaan hoitolaittei-
siin, apuvälinemyymälään Respectaan Kouvolaan, Käpylän palvelukeskuksen yh-
teydessä toimivan kuntohoitajan luo.  Siellä oli mahdollisuus jopa akupunktion 
kokeiluun.  Perheniemen Opiston tiloissa on vietetty jäseniltaa ja aiheena on ollut 
silloin luonnonyrttien parantavat aineet.  Yllensäkin terveelliset elämäntavat niin 
ravinnon kuin liikunnan suhteenkin ovat olleet esillä jäsenilloissa.  Vesijuoksuun 
on tutustuttu Valkealan uimahallissa ohjaajan johdolla. 
 
Jalkojen hoito ja siihen liittyvät välineet ja aineet ovat olleet vuosien aikana use-
ampaan kertaan jäsenillan aiheina, sillä meillä monellahan psoria on myösjaloissa. 
 
Aiemmin jäseniltoja pidettiin kahviloissa, jolloin saatiin kahvitus hoidetuksi kysei-
sen paikan toimesta.  Olemme vuosien varrella kokoontuneet Mannerin kahvilassa, 
Kahvila Rosaliessa, Sommelossa, Kuusankoski-talolla, Kouvola-talolla, Asemanvin-
tin kabinetissa sekä monissa muissa paikoissa.  1990-luvulla Kahvila Västäräkki 
on eniten käytetyin kokouspaikkamme Kaunisnurmen palvelukeskuksen yhteydes-
sä.  Paikka oli rauhallinen verrattuna yleisiin kahviloihin. 
 
Jäsenillan tilalla saattaa olla myös lääkäriluento.  Ne keräävät yleensä suuren suo-
sion.  Esimerkiksi keväällä 2007 Jorma Vuotila luennoi nivelpsorista ja sen uusista 
hoitomuodoista Kouvola-talolla täydelle salille.  Kymmenisen halukasta jäi vielä 
ovien ulkopuolelle.   Lääkäriluennot pyritään järjestämään vaihtelevasti koskien 
ihopsoria, nivelpsoria ja niiden hoitoa.  Luennot on pidetty Kouvola-talon luen-
tosaleissa tai kerran ainakin kirjaston auditoriossa Kouvolassa.  Luennoitsijoina on 
käytetty paikkakunnan ja Heinolan Reumasairaalan lääkäreitä niin iho- kuin reu-
mapuoleltakin. 
 
Hoidonohjausiltoja järjestetään myös, jolloin paikalla on ollut joko Ihopisteen sai-
raanhoitaja tai joku muu asiantuntija kertomassa esim. hiusalueen psorin hoidos-
ta, psorin kotihoidosta tai jostakin muusta. 
 
Loka- ja marraskuun toiminta jäseniltojen merkeissä on myöskin samanlaista kuin 
alkuvuoden toiminta. 
 
Ainakin vuosittain yhdistyksemme jäsenillassa on vieraillut Helsingin alueen 
aluesihteeri.  Alueen sihteereiden avulla on järjestetty monia tapahtumia ja he ovat 
olleet avustamassa tilaisuuksien järjestämisessä mm. luennoitsijoita hankkimalla.   
Aluesihteerinä toimi pitkään Matleena Helojoki ja nyt tehtävää hoitaa Marja Lind-
roos.  Myöskin liiton muita toimihenkilöitä on hyödynnetty jäseniltojen ohjelmien 
suunnittelussa.  Liiton toiminnanjohtaja Mirja-Liisa Rontu vieraili yhdistyksemme 
jäsenillassa alkaneena vuonna.   
 
Maalis-huhtikuussa vuosikokous 
 
Maalis-huhtikuussa on sääntöjemme mukaan pidettävä vuosikokous.  Yleensä ko-
koukseen osallistuu 10-15 yhdistyksemme jäsentä.   Kerran oli vuosikokous järjes-
tetty sunnuntai-iltapäiväksi 9.3.2000 Sommelon kabinettitiloihin.  Paikalle saapui 
vain Rauno Björn, Mirja Lonka ja joku kolmas, jonka nimeä en muista..  Lieneekö 
syynä ollut huonoon osallistumiseen formulakauden alkaminen kyseisenä sunnun-
taina.  Uusi kokousaika sovittiin arki-illaksi ja niinpä saatiin kokous pidetyksi 
isommalla osallistujamäärällä kahvila Anriéssa Kouvolassa.  Kuitenkin Sommelos-
sa oli 6.4.1997 vuosikokouksessa 15 jäsentä, joten ei se osallistuminen ole paikas-
ta kiinni. 
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Henkilövalinnat ja kokousasiat on saatu vuosittain sujuvasti hoidetuksi.   
 
Keväällä ja kesällä siirrytään ulos 
 
Luonnon herätessä uuteen kasvukauteen myös yhdistyksemme siirtyy ulos vaki-
tuisista kokouspaikoistamme. 
 
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistyksen kevät- ja kesäajan toimintaan  kuuluu ulkoi-
luaiheinen tapahtuma joko ulkona liikkuen tai sitten kokoontuminen rantapaik-
kaan uimaan ja saunomaan. 
 

Näitä kevät/kesäkauden toimintoja ovat 
olleet sauvakävelytapahtuma Anjalan 
Nuorisokeskuksen ympäristössä.  Saimme 
ohjeita miten oikeaoppisesti sauvakävel-
lään ja joimme  nokipannukahvit Kymijo-
en kauniisiin rantamaisemiin suuntautu-
neen kävelylenkkimme jälkeen. 
 
 
 
Sauvat oikean pituisiksi ennen lenkkiä.  
Kuva:  Mirja Lonka   
 

 
Olemme myös tehneet iltakävelyn Kouvolan museokorttelissa käyden apteekki- ja 
radiomuseossa.  Sen jälkeen jatkoimme iltaa Kahvila Västäräkissä kahvia nauttien. 
 
Olemme vierailleet myös jäsentemme kesäpaikoilla.  Harjun Irja-Liisa ja Alpo kut-
suivat meidät savusaunaan, uimaan ja nauttimaan kauniista rantamaisemista 
Luumäelle 1990-luvun alkupuolella.  Illan lopetimme lettujen paistoon nuotiolla. 
 

Muutamia kertoja olemme olleet myös Anja-
lankosken Saaramaalla saunailtaa viettä-
mässä.  Osallistujia on ollut vaihtelevasti, 
mutta isoon saunaan ovat kaikki  sopineet. 
Paikka on luonnonkaunis Saaramaan jär-
ven ranta. 14.8.1996 oli saunomassa ja il-
taa viettämässä Saaramaalla vain 7, kun 
toisella kertaa oli kaksinkertainen määrä.   
 
 
Saaramaalla 27.5.2004 maistui makkara 
saunan ja uinnin jälkeen. Kuva:Mirja Lonka    
 

 
Savitaipaleella olemme vierailleet Hernesniemien rantapaikassa 25.5.2006.  Siellä-
kin kävelimme harjumaisemissa lenkin ihaillen mm. kangasvuokkoja polun varrel-
la.  Sauna oli myös lämmin.    
 
Puheenjohtajamme Yrjö Määttänen oli kutsunut meidät jäseniltaa viettämään mö-
killeen Oravalaan toukokuussa 2007.   
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Kesäretket 
 
Useana vuonna olemme toteuttaneet kesäretken lähialueille.  Periaatteena on ollut 
yhdistää retkeen jonkinlainen risteily järvellä, meressä tai joella. 
 
Olemme  olleet Suomenlahden aalloil-
la Kristina Brahen mukana, Saimaal-
la Lappeenrannasta muutaman tun-
nin maisemaristeilyllä. Suomen Kul-
tareitillä Valkealassa ja Porvoonjoella 
ranta-aittamaisemissa.  Retket ovat 
olleet suosittuja ja osallistujamäärä 
on vaihdellut 20-40 välillä. 
 
Kesäretken ajankohta on vakiintunut 
elokuun toiseen viikonloppuun.    Ku-
vassa ollaan elokuussa 2006 Kristina 
Brahen kannella matkalla Kotkasta 
Helsinkiin.    Kuva: Mirja Lonka 
 

Orilammen Kultareitti tuli tutuksi kesällä 
2005.  Lähes aina olemme saaneet mat-
kasääksi kesän lähes helteisimmän päivän. 
 
Suomen Kultareitin maisemia  
Kuva: Mirja Lonka    
 
 

 
  
Elokuussa 2007 teimme kesäretken 
Porvooseen.  Aloitimme Brunbergin 
suklaamyymälästä ja jatkoimme op-
paan johdolla tutustumista Porvooseen.  
Iltapäivällä ihailimme Porvoon ranta-
aittamaisemia jokialuksesta. 
 
Vanhan Porvoon kivikadulla matkalla 
kohti ruokapaikkaa.  
Kuva: Mirja Lonka 
 
 
Adventtiretket 
 
Viime vuosien aikana yhdistyksemme toimintaan on tullut perinteeksi järjestää en-
simmäisenä adventtina kirkko- ja ruokamatka jonnekin lähiseudulle.  Kirkonmeno-
jen jälkeen olemme kuulleet lyhyesti kirkosta ja seurakunnasta.  Matkat ovat saa-
vuttaneet suuren suosion ja niinpä osallistujia on ollut 30-40 välillä.  Irja-Liisa 
Harju kertoo tarkemmin Haminan retkestä. 
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Olemme käyneet seuraavissa paikoissa: 
 
v. 2001 Savitaipaleen kirkko ja ruokailu Olkkolan Hovissa 
v. 2002 Sippolan kirkko ja jouluruoka Viljamaalla 
v. 2003 Lemin kirkko ja särää kotiseutumuseolla 
v. 2004 Hamina Marian kirkko ja Bastionissa ruokailu Axel’s ravintolassa 
v. 2005 Iitin kirkko ja pitopöytä Kurjenmiekassa 
v. 2006 Elimäen kirkko ja Helkalan Ranssilla jouluista ruokaa 
 
Tulevana adventtina Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistyksen adventtimatka suuntau-
tuu Jaalan Kirkkoon. 
 
Pikkujoulut ja muut retket 
 
Varsinaisia ravintolapikkujouluja olemme järjestäneet harvoin.  Kerran teimme 
pikkujouluretken Luumäelle Motellille ja muutamia kertoja on osallistuttu Leikarin 
pikkujouluun Etelä-Kymen yhdistyksen kanssa. 
Ennen kuin aloimme järjestää adventtiretkiä, teimme muita retkiä joulun aikoihin.  
12.12.1999 pikkubussilla retken Viljamaan kuivakukkatilalle, jossa ruokailimme ja 
sitten jatkoimme matkaa Polven Juustolaan juusto-ostoksille ja kahville. 
 
11.12.1994 kävimme nauttimassa jouluruokaa Sippolassa Kunnalan Marja ja Mat-
kailu –tilalla sunnuntaipäivänä.  Toisen kerran 9.12.1995 kävimme Korialla joulu-
ruualla. 
 
Kylpyläretkiä on tehty Imatran Kylpylään joskus kaksikin kertaa vuodessa.  Maalis-
huhtikuussa on ollut ensimmäinen ja toinen marraskuussa.  Näihin on osallistu-
nut kolmesta jäsenestä viiteentoista. 
 
Tallinnan ja muita risteilyjä on tehty yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa esim. 
marttojen, koska psoriasisyhdistyksestä on osallistunut vain muutamia henkilöitä 
näille.  Monia muitakin retkiä on järjestetty tai osallistuttu valmismatkoille muiden 
matkalaisten kanssa esim. Ahvenanmaan retki oli sellainen. 
 
 
VAALIKERÄYKSET – TÄRKEÄ VARAINHANKINTAMUOTO 
 
Eräs tärkeimpiä yhdistyksien varainhankintamuotoja on viime vuosina olleet vaali-
keräykset.   Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys on aina osallistunut keräyksiin Kou-
volassa ja Anjalankoskella. Muutamissa viimeisissä vaaleissa on saatu päivystys 
kaikkiin alueemme kuntiin.  Keräykset työllistävät kymmeniä jäseniä moniksi tun-
neiksi päivystämään sekä ennakkoäänestyspaikoille että varsinaisina vaalipäivinä 
vaalipaikoille. Myös ennen keräystä kokoonnutaan jakamaan työvuoroja eri yhdis-
tyksien kanssa.  Työtunteja tulee paljon. Keräykseen osallistuvien yhdistysten 
edustajat muodostavat kunnan keräystoimikunnan, joka valitsee yhden puheen-
johtajakseen ja kuntavastaavaksi. Mirja Lonka on Anjalankoskella ollut lähes poik-
keuksetta koko kunnan keräyksen vastaavana. 
 
Vaalikeräyksistä saamamme varat käytetään jäsenistömme parhaaksi mm. järjes-
tämällä erilaisia tilaisuuksia sairauteemme liittyen sekä virkistäytymiseen.  Vaali-
keräystuotto oli esim. vuonna 2007 Eduskuntavaaleissa yhteensä 1.709,15 euroa. 
Lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet lipasvartijoina tai lahjoittajina. 
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PSORIASISLIITON JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA 
 
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet liiton kesäpäiville 
vaihtelevasti.  Monesti on oltu mukana yksittäisinä henkilöinä.  Ainut ryhmänä 
tehty osallistuminen oli Turkuun kesällä 2005, jolloin meitä oli mukana viisi henki-
löä. 
 
Ilmastohoitomatkoille on yhdistyksemme jäseniä valittu useita. Matkojahan on teh-
ty aluksi Lanzarotelle ja myöhemmin paikaksi on vakiintunut Gran Canarialla ole-
va Valle Marina.  Sen omistaa Norjan allergia- ja astmaliitto ja se toimii Oslon yli-
opistollisen keskussairaalan sairaalaosastona.    
 
Liitto on järjestänyt valohoitolamppukoulutusta.  Lamppuvastaavina ovat toimineet 
Anneli Hernesniemi, Rauno Björn, Matti Lemettinen ja Mirja Lonka. Vertaistuki-
henkilökoulutuksen on suorittanut ainakin Mirja Lonka. 
 
Aluetoiminnassa kuulumme Helsingin alueeseen.  Aluetoimintaan on kuulunut 
kaksi tapaamista vuosittain eri puolella tätä aluetta, joka on Imatralta Hyvinkään 
Helsingin seudulle asti.  Aluetapaamiset ovat olleet joko yksi- tai kaksipäiväisiä.  
Niihin saattaa liittyä vieraileva luennoitsija tai tutustuminen.  Esimerkiksi Kouvo-
lassa järjestetyssä aluetapaamisessa kävimme tutustumassa Kuntosali Fun Fitissä 
pilatekseen.   
 
Liiton tuki on paikallisyhdistyksille tärkeää.  Saamme apua tilaisuuksien järjestä-
misessä kuin myös ajankohtaista uutta tietoa.  Samoin jäsenmaksu- ja rekiste-
riasiat hoidetaan liiton toimesta. 
 
YHTEISTOIMINTAA MUIDEN YHDISTYSTEN KANSSA 
 
Oman toimialueen ulkopuolelle suuntautuneesta toiminnasta mainittakoon jo yh-
distyksen alkuajoista kiinteä yhteistyö Etelä-Kymen yhdistykseen.  Yhdessä Itä-
Uudenmaan ja Etelä-Kymen kanssa on järjestetty Psoriaatikkojen kesäpäivät Kot-
kassa 14.-15.6.1986. 
 
Etelä-Kymen Psoriasisyhdistys ry 
 
Kymenlaakson etelän puoleisen yhdistyksen kanssa on järjestetty muutamia yhtei-
siä tapahtumia.    
 
Eräs onnistunut tapahtuma oli  laskiaisen merkeissä Anjalankoskella Viljamaalla 
järjestetty ulkoiluilta, johon liittyi myös ruokailu.  Tapahtumassa pääsi moottori-
kelkan kyytiin tai hevosen vetämän reen kyytiin.  Lopuksi ruokailtiin ja järjestettiin 
pientä ohjelmaa mm. arpajaiset.  Molemmista yhdistyksistä oli paljon väkeä muka-
na. 
 
Kuten aiemmin jo mainitsin, niin olemme myös osallistuneet muutamia kertoja 
Etelä-Kymen psoriasisyhdistyksen pikkujouluun Leikarissa joko yksittäisinä henki-
löinä tai keränneet omasta yhdistyksestämme porukan sinne ja menneet pikku-
bussilla.  Joskus olemme muistaneet yhdistystä arpajaisvoitolla. 
 
Teatterissa on myös käyty yhdessä. Yhteensattumien takia osallistujamäärä meiltä 
jäi kuitenkin hyvin vaatimattomaksi ainakin viimeksi Lahteen tehdyssä teatteriret-
kessä. 
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Samoin lääkäriluennoille niin meillä Kouvolassa kuin Kotkassa ovat jäsenet voineet 
osallistua.  Kun saadaan vetovoimainen luennoitsija tai aihe kiinnostaa muuten, 
niin on ollut mahdollisuus osallistua. 
 
Lappeenrannan Seudun Psoriasisyhdistys ry 
 
Me Pohjois-Kymen yhdistyksen jäsenet olemme muutaman kerran osallistuneet 
retkille Lappeenrannan yhdistyksen kanssa.  Tällaisia tapahtumia on ollut esimer-
kiksi vierailu Psoriasisliittoon ja Ihopäivään Helsinkiin.  Bussi on lähtenyt Etelä-
Karjalasta ja ottanut kyytiin Kouvolan seudulta mukaan lähtevät. 
 
Olemme myös olleet vieraina kesätapahtumissa Lappeenrannan seudulla.  Kerran 
meitä oli kahdella pikkuautolla Lemin suunnalla saunomassa ja ottamassa huna-
jahoitoja. 
 
Lahden Seudun Psoriasisyhdistys ry 
 

Yhteisiä psori-iltoja on ollut muutamia.   
Muutama vuosi sitten Kuusankosken am-
mattikoulun tiloihin kokoonnuttiin lahte-
laisten kanssa kuulemaan asiaa Erkki Kau-
rasen kehittämästä Psori-Oil tuotteesta. 
 
Pohjois-Kymen psoriasisyhdistyksen jäse-
niä vieraili Lahdessa Ainolassa keväällä 
2005.  Ainola on Lahden yhdistyksen vuok-
raama huvila saunoineen kauniissa  järvi-
maisemassa lähes Lahden keskustassa. 
Anneli, Yrjö ja Kristiina Ainolan pihalla 
Kuva: Mirja Lonka 

 
Keväällä 2007 lahtelaiset olivat yhdessä jäsenillassamme Perheniemen opistolla. 
Siellä saimme sekä maistaa, että luennon muodossa lisätietoa kasvisravinnosta ja 
sen vaikutuksesta terveyteemme ja mm. ihon kuntoon. 
 
YHTEISTOIMINTAA MUIDEN PAIKKAKUNNALLA TOIMIVIEN  YHDISTYSTEN 
KANSSA 
 
Vammaisjärjestöjen toimintaan on osallistuttu toiminta-alueen kunnissa ainakin 
Kouvolassa ja Anjalankoskella. Mirja Lonka on toiminut Anjalankosken vammais-
neuvoston pitkäaikaisena sihteerinä. Yrjö Määttänen kuuluu Kouvolan Vammais-
järjestöjen Yhdistys ry:n hallitukseen. 

 
Kouvola-talolla järjestettiin yhdessä Allergia- 
ja astmayhdistys kanssa Ihopäivä muutama 
vuosi sitten.  Paikalla oli eri yhdistyksien 
esittelyä toiminnasta sekä aiheeseen liittyviä 
myynti- ja esittelypöytiä.  Ihopäivään osallis-
tui muutamia satoja kävijöitä.  
 
Kuvassa Rauno Björn yhdistyksemme pöydän 
takana Ihopäivässä 13.11.2004 myymässä 
psoripyyhkeitä ja jakamassa esitteitä.  
Kuva: Mirja Lonka    
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Yhteisiä retkiä on järjestetty vuosien varrella moniin eri paikkoihin.  Imatran Kylpy-
lään on tehty kymmenisen päiväretkeä yhdessä Marttojen kanssa 1990-luvulla.  
Samoin risteilyjä on toteutettu monesti yhteistyössä heidän kanssaan. 

 
Kouvolassa järjestettyyn Pisara-tapahtumaan 
olemme osallistuneet kaksi kertaa.  Silloin 
kävelykadulla on yhdistyksien tapahtumia ja 
ohjelmaa.  Mukana olemme olleet tou-
kokuussa 2004 ja 2006. 
 
 
 
Kuvassa Rauno Björn, aluesihteeri Marja 
Lindroos ja Mirja Lonka Manskilla 8.5.2004. 
 
 
 

Vaalikeräysten järjestäminen yleisten vaalien yhteyteen on vammais- ja kansanter-
veysjärjestöjen yhteinen ja paljon yhteistyötä vaativa projekti. Keräyslupa on yh-
teistyöstä sopineiden 17 järjestön yhteinen. Keskustoimisto on vuorotellen eri kes-
kusjärjestöjen vastuulla. Kunkin kunnan alueella toimivat paikallisyhdistykset voi-
vat ilmoittautua keräyksen käytännön toteuttajaksi. Puolet kunnan alueelta saa-
dusta tuotosta jää keräyksen toteuttaneiden järjestöjen kesken jaettavaksi ja toinen 
puoli tilitetään keskustoimikuntaan jaettavaksi ennalta laaditun perusteen mukai-
sesti kaikkien keräysluvan saaneiden järjestöjen kesken. Vaalikeräyksellä on mer-
kittävä vaikutus kaikkien osallistuneiden järjestöjen omatoimiseen varainhankin-
taan. 
 
 
Pitkäaikainen sihteeri Mirja Lonka muistelee: 
 
Sairastuin psoriin 1970-luvun loppupuolella, ensin iho-oirein ja hieman myöhem-
min 1980-luvun alussa nivelpsoriin.   Olin yhdistyksen jäsenenä jo 1980-luvun 
alussa vuoden pari, mutta sitten muistini mukaan olin pois muutaman vuoden.  
Sitten liityin uudestaan v. 1985 yhdistykseen.    
Alkuaikoihin liittyy seuraavia muistoja: Olin osallistunut aktiivisesti SBC-radion 
keräykseen lähettäen haasteita ja terveisiä 1980-luvun puolivälissä .   Kyseisellä 
keräyksellä kerättiin varoja ehkä valolamppujen hankintaan. Yhdistyksen sihteeri-
nä silloin ollut Raimo Rantala soitti minulle ja pyysi mukaan kokoukseen Anjalan-
kosken kaupungintalolle, kun oli havainnut aktiivisen ihmisen omassa kaupungis-
sa.  Rantalahan teki elämäntyönsä Anjalankoskella kaupunginsihteerinä.  Kyseisen 
tapahtuman jälkeen olin mukana muutaman kerran jäsenilloissa Kouvolassa ja 
niinpä minua pyydettiin sihteeriksi Raimo Rantalan jälkeen vuodesta 1990 alkaen. 
 
Puheenjohtajina ovat minun sihteerikautenani olleet Jorma Laurikainen, Rauno 
Björn, Matti Lemettinen ja Yrjö Määttänen.  Jokainen puheenjohtaja on omalla 
olemuksellaan tuonut myös sihteerin työhön omat piirteensä.  On ollut kausia jol-
loin kokouksia on pidetty harvoin ja sihteerikin on ollut  hyvin omatoimisesti päät-
tämässä toiminnasta. 
 
Kävin paljon myös aluetapaamisissa sekä osallistuin puheenjohtaja-sihteeripäiville.  
Mieleeni on jäänyt hyvin puheenjohtaja-sihteeripäivät Kouvolassa 13.4.1996.  Ne 
olivat Kahvila Västäräkissä Kouvolassa.  Minulla oli iltapäivän aikana tosi tuskai-
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nen olo, iho kutisi ja paleli.  Kotona ihoni oli kuin nokkosilla poltettu ja olin saanut 
sulfasta allergisen reaktion.  Sen jälkeen olen kiertänyt kaukaa sulfalääkkeet. 
 
Monia mukavia muistoja liittyy itselläni ilmastohoitomatkoihin Valle Marinaan. 
Olen ollut niillä kuusi eri kertaa kolmen viikon pituisilla jaksoilla.  Niiltä matkoilta  
olen saanut ystäviä, joiden kanssa on tavattu jälkeenpäin Suomessa ja oltu kirje-, 
kortti-  ja sähköpostiyhteyksissä.  Vaikka matkat ovat täyttä työtä kokopäiväisen 
auringonoton johdosta, niin matkoilla saatu vertaistuki on kultaakin kalliimpaa.  
Siellä hoitomatkoilla olemme kaikki samaa sairautta sairastavia ja kokemuksia 
vaihdetaan eri hoitomuodoista ja lääkkeistä.  Samalla ollaan täysin irti normaaleis-
ta arkipäivän rutiineista. 
 
Vuosien aikana monet yhdistyksen jäsenet ja toimihenkilöt ovat tulleet hyvin tu-
tuiksi.  On vaihdettu kuulumisia myös yhdistystoiminnan ulkopuolella ja käyty ky-
lässä puolin ja toisin.  Myös perheet ovat tulleet tutuiksi. 
 
Samoin lähiyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit ovat tulleet tutuiksi aluetapaa-
misten ja lähiyhdistysten yhteisten tapahtumien merkeissä. 
 
Vuosiin sopii monia mieleen jääneitä hetkiä ja mukavia tuttavuuksia.   
 
 
 
Rauno Björnin tunnelmat: 
 
Yhdistystoiminta on antanut minulle hyviä jäsenystäviä, virkistäviä retkiä ja tietoa 
psoriasiksesta. Samoin olen saanut tutustua kesä-, neuvottelu- ja liittopäivillä 
muiden alueiden edustajiin ja paikkakuntiin. Erityisesti mieleen on jäänyt Kustavin 
kautta tehty saaristo-retki linja-autolla Ahvenanmaalle ja sieltä Turun kautta ta-
kaisin. Olisi varmaan jäänyt kokematta ilman psoria. 
 
 
 
Irja-Liisa  Harju: Adventtimatka Haminaan 
 
Olen mieheni seuraksi liittynyt Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistykseen  vuosia sitten. 
Puheenjohtajana  ja rahastonhoitajana  toimineen Rauno Björnin työtä helpottaak-
seni lupauduin rahastonhoitajaksi vuonna 2000, tarkoitus oli olla vain pari vuotta, 
mutta se jatkui aina vuoteen 2005 saakka. Tässä kävi kuin muissakin yhdistyksis-
sä käy, halukkaita jatkajia ei löydy tilalle, entiset jatkakoot työtä. Olin samalla mu-
kana hallituksen työskentelyssä. Aika oli mielenkiintoista, yhdessä suunniteltiin 
toimintaa, sekä terveyteen liittyen, että vapaa-ajan tapahtumia. 
 
Ensimmäisen Adventtisunnuntain kirkkomatka ja joululounas on aina ollut jäse-
nistön keskuudessa suosittuja. Syksyllä 2004 päätimme mennä Haminaan. Mat-
kailun ammattilaisena en malttanut olla osallistumatta 28.11.2004 tehtävän kirk-
komatkan järjestelyihin. Matkailuvastaava Mirja Lonka hoiti linja-auton jolla mat-
kasimme Haminaan. Jumalanpalvelus oli Vehkalahden kirkossa, joka sijaitsee 
keskellä Haminan kaupunkia, ja on nyt nimeltään Marian kirkko. Sen jälkeen kun 
Vehkalahden kunta liitettiin osaksi Haminan kaupunkia, kirkot saivat uudet ni-
met. Haminan kirkko, joka myös sijaitsee kaupungin keskustassa, on nimeltään 
Johanneksen kirkko. 
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Jumalanpalveluksen jälkeen meillä oli joulu-
lounas Bastioni-alueella olevassa ravintolas-
sa. Haminan linnoituksessa keskusbastionis-
sa sijaitsevaan ravintolaan mentiin sisään 
eräästä 58 holvia sisältävästä kasematista. 
Sinne oli vähän vaikea mennä, ensin kadulta 
oli jyrkkä alamäki alas, käveltiin poikki Ka-
semattien ympäröivän tapahtuma- areenan, 
johon kesäisin Bastioni katetaan Euroopan 
suurimmalla telttakatoksella. Paikka on yksi 
Haminan nähtävyyksiä nyt, kun Punatiiliset 
holvit on uusittu vanhan mallin mukaan. Ra-
vintolan ruokapöytä, joka oli meille tilattu, oli 
kuin entisille ruhtinaille katettu. 
 

Ruokailun aikana saapuivat meidät vastaan ottamaan oppaamme, Marja-Leena ja 
Aarno Tamminen, jotka veivät meidät aikamatkalle 1860-luvun Haminaan. Gusta-
wa Langenstiernaksi muuttunut Marja-Leena opasti meitä, kertoen elämästä ja ta-
loista 1860-luvun Haminasta, kun omalla 
bussilla ajoimme kaupungin  kuuluisia ym-
pyräkatuja. Gustawa eskortoidasi rehtori 
Londèn tällä kiertoajelulla, koska sivistyneen 
naisen ei ole sopivaa esiintyä yksin. Hän oli 
sopinut kaupungin maistraatin kanssa, kun 
kaupunkiin tulee matkustavaisia. Hän ottaa 
heidät hetkeksi siipiensä suojaan, ja opastaa 
kaupungissa kulkemaan. Tästä opastuksesta 
kaupunki maksaa Hänelle neularahoja, jotka 
ovat Hänelle tarpeen, kun Gustawa  yrittää 
elää säätynsä  mukaista,  vaikkakin  vaati-
matonta  elämää. 
 
Olimme kiinnostuneita myös Gustawasta, Hän kertoi syntyneessä Hämeessä Up-
seeriperheen esikoiseksi. Sisaria oli neljä, ja veljiä yksi. Kun veljellä oli englantilai-
nen kotiopettaja, Gustawakin oppi siinä sivussa engelskaa ja  luvunräknäystä, 
enemmän kuin  tytölle oli hyvä osata. 
 
Gustawa avioitui 23-vuotiaana Theodor  Daniel  Langenstiernan  kanssa. Perhee-
seen syntyi kahdeksan lasta, kahdeksantoista vuoden aikana. Neljä näistä kuoli jo 
pienenä. Aviomies menehtyi  äkilliseen  kylkipistoon ennen  nuorimman  lapsen 
syntymää. Ainoa veli Henrik asui perheineen Haminassa, ja Gustawakin muutti 
sinne. 
 
Hän aloitti pitää Tyttöpensionaattia. Kaksitoista tyttöä oli oppimassa  tytöille sove-
liaita taitoja ja tietoja.  Kuten svenskaa, franskaa, tyskaa, ryskaa ja  vähän  engels-
kaa,  luvun räknäystä,  kaunokirjoitusta,  piirustusta,  tanssia, koruompelusta  ja 
seurustelutaitoa. Opetusta  Gustawan  lisäksi  antavat  muutama  Kadettikoulun 
opettaja, pari neitiä kaupungilta. Luvun räknäystä opettaa yläalkeiskoulun  rehtori   
Londén,  joka myös oli Gustawan  seurana  kaupungilla  liikkuessa. Kun  Gustawa 
oli ollut leskenä  viisitoista  vuotta,  Hän sai kirkkoherra Qvistiltä  luvan  luopua 
mustista  vaatteista  ja hankki  itselleen tummanpunaisen  röijyn  ja hameen. 
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Toimeentulonsa  Gustawa saa miehensä  virkaeläkkeestä, ja tyttöjen  koulumak-
suista. Lapsista vanhin tytär  on  aviossa,  leskimieheksi jääneen kapteenin kans-
sa. Pojat Eric 18 v ja Carl 17 v,  ovat vapaaoppilaina  Haminan  kadettikoulussa. 
Gustawan  huolena  on enää nuorin tytär,  Helene Maria Theodora,  jolle tulisi löy-
tää   sopivan säätyinen,  varakas  aviomies. Sitä Gustawa  meidänkin ryhmän  
miehiltä kyseli, josko joku olisi sopiva Hänen 15-vuotiaalle tyttärelleen. 
 

Gustawa Langenstierna ja rehtori Londén 
olivat seuranamme parituntisen, kun 
lähdimme ajelemaan kohti 
kotikaupunkejamme, ja pohdimme entisajan 
elämän menoa, olimme varmaan kaikki 
onnellisia nykypäivän elämästä, vaikka 
monesta asiasta valitetaan. 
  
Irja-Liisa ja Juhani kiittävät Gustawaa  
elävästä ja mielenkiintoisesta esityksestä 
sekä opastuksesta. 
     

Teksti: Irja-Liisa Harju 
Valokuvat: Mirja Lonka 
 
 
 
 
Seija Hurmalainen: Se jokin minulla on 
 
Mitä minulla siis on? Onko se jokin meitä kaikkia yhdistävä asia, joka saa toivo-
maan ja tahtomaan asioita ja tavoittelemaan yhdessä jotain meille tärkeää?  Vai 
onko se jokin jotain hyvin henkilökohtaista, josta kerromme vain harvoille tai jä-
tämme halutessamme omaksi salaisuudeksi? Ainakin se jokin on juuri minun eri-
tyisominaisuuteni ja yhtä hyvin sinun. Jokainen meistä voi siis itse päättää, mikä 
tuo jokin on? 
 
Se jokin voi olla Nivelpsoriasis-tauti tai muu ominaisuus, joka tekee meistä kaikista 
ainutkertaisia yksilöitä. Se jokin saa meidät myös kaipaamaan tietynlaista seuraa 
ja tekemään asioita yhdessä. Itse sairastuin nivelpsoriasis-sairauteen 70-luvulla. 
Siitä alkaen olen kantanut mukana tätä sairautta, välillä on parempi ja välillä huo-
nompi. 
 
Tämä sairaus on kiusallinen ja moni-ilmeinen. Se rajoittaa sairastavien elämää 
monella tavalla. Sairauden kanssa henkinen hyvinvointi on joskus kovallakin koe-
tuksella. Minulle henkisesti vaikein vaihe alkoi, kun niveliä piti alkaa leikata. Pso-
riasis kun helpotti vähän, niin tuli nivelet ja kivut. 
 
Kerhoissa aloin käydä 80-luvulla. Sieltä sai tukea ja henkistä voimaa jatkaa elämää 
eteenpäin. Välillä tuli tauko, että en päässyt kerhoihin kun tuli muut esteet. Otan 
päivän kerrallaan. Turhat surut ja murheet pitää unhoittaa. Olla kiitollinen jokai-
sesta päivästä, jonka saan omaisten ja ystävien kanssa olla. 
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HISTORIIKIN LOPUKSI 
 
Yhdistystoiminta antaa paljon, mutta se on monesti jäsenestä itsestä kiinni, miten 
sen hyödyntää.  Toisaalta emmehän me kaikki ole ”yhdistysihmisiä” eli ei haluta 
osallistua kokouksiin ja tapahtumiin.  Jäsenyys antaa kuitenkin ihan jäsenetuina 
takaisin osan jäsenmaksusta, joka ei ole suuri.  Toisaalta mitä enemmän psoriaa-
tikkoja järjestäytyy, niin sitä vahvempi järjestö olemme yhdessä ajamaan etujam-
me.  Kelan maksavat korvaukset muuttuvat ja maksukatot muuttuvat.  Kuntou-
tukset, ilmastohoitomatkat ja kotimaan teemalomat ovat tärkeitä myös meille pso-
riaatikoille. 
 
Edellä olevat tapahtumat ovat jo historiaa. Kiitos siitä. Nyt on suunnattava katseet 
ja toimintatarmo tulevaan. Toivomme kaikille intoa, voimia ja tahtoa toimia yhdis-
tyksen ja psoriaatikkojen hyväksi. Työtä kyllä riittää, toivottavasti se on myös pal-
kitsevaa. 
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