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POHJOIS-KYMEN             VUOSIKERTOMUS  2010 1.(4) 
PSORIASYHDISTYS ry 

 

 

YLEISTÄ 

Puheenjohtajan palsta 
   

Toimintavuosi 2010 on ollut toiminnan suhteen aika lailla edellisten kaltainen. 

Jäsentilaisuuksia järjestettiin kuukausittain kesäaikaa ja joulukuuta lukuun ottamatta. 

Vuoden aikana esitelmöijinä oli eri alueiden asiantuntijoita apteekista, vammais- ja 

potilasjärjestöistä, sekä lokakuussa Kymenlaakson keskussairaalan ihotautilääkäri Arja 

Teho. Teatteriakin harrastettiin, sekä kesällä, että myöhäsyksyllä. Tarkempi 

tapahtumien erittely on tuonnempana. 
 

Keväällä 2010 käynnistimme jäsenkyselyn saadaksemme selville jäsentemme toiveet ja 

odotukset yhdistyksen vetäjille. Kyselyn toteutti avustuksellamme Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulun opiskelija Katja Sievänen. Vastauksia saimme yli 60 ja niistä 

muodostui kuva jäsenkunnan tarpeista. Kiitos Katjalle ja kaikille vastaajille, jatkamme 

saamiemme viestien työstämistä toiminnaksi. 
 

Vuoden 2010 taloudellinen tulos on hiukan talousarviossakin esitettyä heikompi. 

Vaalikeräysten puuttumisen oli tiedossa jo talousarviota laadittaessa, mutta 

jäsenkyselyn toteutuminen ei ollut vielä varmistunut. Jäsentilaisuuksien tuotot olivat 

jonkin verran pienemmät kuin arvioitiin, näin pyrittiin aktivoimaan jäsenistöä. Myös 

liikuntatarjonnan vaihtoehdot ovat hiukan lisänneet kuluja. Yhdistyksen maksuvalmius on 

ollut hyvä. 
 

Olen ollut jo n. 7 vuoden ajan yhdistyksen puheenjohtajana ja siten saanut tuoda esille 

mielestäni tärkeät asiat. On siis uusien voimien aika. Loppuvuodesta on lisäksi 

varmistunut näkemykseni, että Psoriasisliiton tehtävät vaativat täyden huomioni, joten 

luovun seuraavassa vuosikokouksessa puheenjohtajan tehtävästä. Kiitän kaikkia tuesta ja 

hyvästä yhteistyöstä. Katseet eteenpäin! Toivotan kaikille hyvää ja toiminnallista vuotta 

2011. 
 

HALLINTO 

Hallitus 25.03.2010 saakka  
  

 puheenjohtaja       Yrjö Määttänen 

 varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja  Matti Muhli 

 jäsen, sihteeri ja jäseniltavastaava      Eine Rimpiläinen 

 jäsen, nuoriso- ja liikuntavastaava      Jukka Nojonen 

 jäsen, vaalikeräysvast. ja jäsenkummi  Rauno Björn 

 jäsen, matka- ja retkivastaava     Petteri Luukkonen 

 varajäsen, jäseniltavast. vara     Pirjo Laitinen 

  jäsen        Seija Finnberg 
  

Hallitus 25.03.2010 alkaen 
 

 puheenjohtaja, tiedotusvastaava  Yrjö Määttänen 

 varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja  Matti Muhli 

 jäsen, sihteeri ja jäseniltavastaava      Eine Rimpiläinen 

 jäsen, vaalikeräysvastaava, jäsenkummi     Rauno Björn 

 jäsen, jäseniltavastaavan vara  Kristiina Seppälä 

 jäsen, nuoriso- ja liikuntavastaava     Pirjo Laitinen 
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 varajäsen, retki- ja matkavastaava  Seija Finnberg 

 varajäsen, jäseniltavastaavan vara  Kaisa Toijanniemi 
 

Tilintarkastaja         Soili Heikkilä, varalla Sari Hämäläinen. 
 

JÄSENTILAISUUDET 
 

  Tammikuun jäsenilta 27.01.2010 Tuulensuojassa os. Hallituskatu 9, Kouvola. 

Vieraanamme oli Kotkan yhdistyksen jäseniä 5 henkilöä. Illan aiheina olivat KELAn uusi 

lääkekorvausjärjestelmä ja apteekin tuotevalikoimassa olevat uudet, psoriaatikoille 

erityisesti soveltuvat itsehoitotuotteet. Luennoitsijana oli proviisori Anu Ikonen 

Kouvolan Uudesta Apteekista. Kuulijoina yhteensä 20 henkilöä. 
 

  25.02.2010 klo 18.00 oli helmikuun jäsenilta Tuulensuojassa.  

Illan aiheina olivat reumasairaudet ja millaista toimintaa yhdistys järjestää jäsentensä 

hyväksi. Aiheesta luennoi Kouvolan Reumayhdistyksen puheenjohtaja Marja-Leena 

Weissmann. Illassa oli mukana 10 henkilöä. 
    

 25.03.2010 klo 18.00 alkaen pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

Tuulensuojassa. Virallisen kokouksen jälkeen oli Forever Aloe Vera-tuotteiden ja -

voiteiden esittely sekä kahvitarjoilu. Myös arpajaiset pidettiin. Esittelijöinä olivat 

itsenäiset jälleenmyyjät Harri Luukkonen ja Maija Rantala. Paikalla oli 7 jäsentä. 
 

22.04.2010 klo 18.00 vietettiin jäseniltaa vierailemalla Valkealan uimahallissa. 

Ohjelmassa oli vesijuoksua, uintia, saunomista ja lopuksi kahvitarjoilu.  Meitä oli mukava 

joukko koolla, yhteensä 9 henkeä. 
   

27.05.2010 toukokuun jäsenilta oli perinteinen makkaranpaisto- ja tarinailta Valkealan 

seurakunnan leirikeskus Niinirannassa. Siellä saunottiin ja kävipä osa heittämässä 

talviturkkinsa Lappalan järveen. Sitten syötiin Einen ja kumppanien loihtimat salaatit 

paistamiemme makkaroiden ja hyvien juttujen kera. Mukana mukavassa illassa oli 14 

osanottajaa. 
 

04.07.2010 teimme kesäretken Heinolan kesäteatteriin. Näimme riemukkaan esityksen 

Enkeleitä Broadwaylla. Lounastauko pidettiin, menomatkalla Jaalassa ravintola Vanhassa 

Kelossa. Bussiin olisi mahtunut enemmänkin, mukana oli 14 aktiivista osallistujaa.  
 

23.09.2010  klo 18.00 Tuulensuojassa jäsenillan esiintyjänä oli järjestösuunnittelija Mia 

Kalpa Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys (KVY) ry:stä. Hän kertoi meneillään olevista 

ja tulevista koulutuksista ym. projekteista ja suunnitelmista mitä Kouvolan 

Vammaisyhdistys tarjoaa. Tilaisuuteen osallistui 15 kuulijaa. 
 

28.10.2010 klo 18.00 järjestimme kaikille avoimen ihotautilääkärin luentotilaisuuden 

Tuulensuojassa. Siellä oli puhumassa ihotautien erikoislääkäri Arja Teho psoriasiksesta 

ja sen hoidosta ja uusien biologisten lääkkeiden vaikutuksesta hoitoihin. Yrjö Määttänen 

kertoi Psoriasiskeskuksen hoito- ja kuntoutuspalveluista psoriaatikoille. Tilaisuuden 

järjestelyjä tuki taloudellisesti hyvin merkittävästi Pfizer Oy. Kuulijoina oli paikalla 30 

henkilöä. 
 

14.11.2010 klo 16.00 oli kohteemme Kuusankosken teatterissa esitettävä musiikillinen 

valitusnäytelmä NAPAKAT. Näytelmän vuorosanat on käsikirjoitettu Kouvolan Sanomien 

Napakat-palstalla esitetyistä mielipiteistä. Mukana oli 14 henkeä. 
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28.11.2010 teimme perinteisen adventtiretken Valkealan kirkkoon, jossa oli hieman 

normaalia lyhyempi, eli ns. lyhyempi perhekirkko. Nähtävillä oli seimi ja lasten esittämää 

kuorolaulua jne. Jumalanpalveluksen jälkeen meille esiteltiin kirkkoa, sekä seurakunnan 

toimintaa. Kirkon jälkeen suuntasimme Tilausravintola Juhlakarhuun, jossa nautimme 

jouluisen ruokapöydän antimista. Adventtia vietti kanssamme 19 osallistujaa. 
 

MUU TOIMINTA 
    

03.02.2010 Valonpäivän tapahtumaan osallistuimme esittelemällä  yhdistyksemme 

toimintaa. Paikkoina olivat Terveyskeskus, Prisma ja lisäksi Kuusankosken S-market. 
          

10.2.2010 oli Lahdessa Valonpäivän tapahtumana ihotautilääkäri Kari Saarinen, 

yhdistyksestämme vierailemassa olivat Määttänen, Rimpiläinen, Muhli ja Finnberg. 
 

      10.4.2010 oli Helsingin alueen psoriasisyhdistysten aluekoulutus- ja -kokous Helsingissä 

  liittotoimistolla. Aiheina olivat mm. koulutusta tiedotustoiminnasta ja valmistautumista 

  kevään Liittokokoukseen. Mukana olivat Muhli, Finnberg, Laitinen ja Rimpiläinen. 
 

  KVY:n kevät- ja syyskokouksessa edustajina olivat Matti Muhli ja Yrjö Määttänen. 
 

    29.-30.05.2010 Liittokokous ja järjestöpäivät Seinäjoella. 

Yhdistyksen viralliset edustajat olivat Matti Muhli ja Eine Rimpiläinen. Yrjö Määttänen 

oli paikalla liittohallituksen varapuheenjohtajana ja järjestöpäivien puheenjohtajana. 
      

Lisäksi jäsenistöämme osallistui KVY:n järjestämään järjestö- ja 

tukihenkilökoulutukseen, sekä erilaisiin Kouvolassa järjestettyihin koulutus- ja 

neuvottelutilaisuuksiin. 
                

Jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua sauvakävelyyn Kouvolan Reumayhdistyksen 

kanssa kerran viikossa, sekä jäähallin juoksuradalla kahdesti viikossa. Katso tarkemmin 

nettisivuiltamme www.p-kpsori.fi. 
 

JÄSENMÄÄRÄ 
        

Vuosi 2010 on ollut yhdistyksen 33. toimintavuosi.  Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 

lopussa oli 256 henkilöä, joista vuonna 2010 jäsenmaksunsa maksaneita oli 239 henkilöä.  

Jäsenmäärän yhteenveto: 
                            

Kaikki jäsenet 31.12.2010      v. 2010 jäsenmaksun maksaneet 

lukumäärä %-osuus lukumäärä %-osuus 

    Kouvola 226 88,3 214 89,5 

    Iitti 16 6,2 13 5,5 

    Muut 14 5,5 12 5,0 
 

    Yhteensä 256 100,0 239   100,0 
 

Vuonna 2009 jäseniä oli 255, joista maksaneita 238, v. 2008 jäseniä oli 262, joista 

maksaneita 238. Hallitus katsoo vuosittain vähintään kahtena vuonna jäsenmaksunsa 

maksamatta jättäneet eronneiksi yhdistyksen jäsenyydestä. 
 

UVB-VALOHOITOLAITTEET 
 

Yhdistyksellä on kaksi Corona-UVB valohoitolaitteita vuokrattavaksi jäsenille kotona 

tapahtuvaa hoitoa varten. Kuluneena vuonna hallituksen päätöksellä ei jäseniltä ole  

http://www.p-kpsori.fi/
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peritty lamppujen käytöstä vuokraa. Noudatamme viranomaisohjetta, jonka mukaan 

vuokraajan on esitettävä lääkärin lähete valohoidon sopivuudesta sairauden hoitoon. 

Laitteiden sijoituspaikka on Tuulensuojassa ja lamppuvastaavina toimivat Rauno Björn, 

Matti Muhli sekä Yrjö Määttänen, jotka antavat lisätietoja, sekä hoitavat vuokrausta. 
 

TIEDOTUS 
 

Päättyneen toimintavuoden aikana on ilmoitettu toiminnasta kahdella jäsenkirjeellä ja 

sunnuntaisin, silloin kun ilmoitettavaa oli, Kouvolan Sanomien järjestöpalstalla. 

Tiedotuksissa on pyritty entistä enemmän käyttämään sähköpostin suomia nopeita ja 

maksuttomia mahdollisuuksia. Otamme edelleen jäsenistöltä sähköpostiosoitteita. 
        

Lääkäriluennoista on käytetty myös maksullisia ilmoituksia, joihin olemme saaneet tukea 

Pfizer Oy:ltä.  
 

Internet-sivumme ovat osoitteessa www.p-kpsori.fi ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

Siellä on myös tuoreimmat tapahtumatiedot. Pyrimme saamaan myös Psoriasisliiton 

nettisivujen tapahtumakalenteriin tiedot tapahtumistamme. 
 

VAALIKERÄYS JA VARAINHANKINTA 
 

Vaalikeräyksiä ei vuonna 2010 ollut. Kuntien toiminta-avustuksena saatiin Kouvolan 

kaupungilta 300 € ja Iitin kunnalta 250 €, eli samat kuin v. 2009. Kiitämme kuntia 

arvokkaasta tuesta.  

Jäsenmaksutuotot olivat 1.848 € (1.804 € v. 2009).  
                

TALOUS   Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry:n vuoden 2010 tuotot olivat yhteensä 3.647,28 € ja 

kulut yhteensä 4.520,30 €.  Kuluihin sisältyy poistoja 328,39 €. Tilikauden tappio oli 

siten 873,02 €. Talousarvion vastaavat luvut olivat, tuotot 4.120,00 €, kulut 4.850,00 € 

ja tappio 730,00 €. Vuonna 2009 oli tuottoja 4.713,90 €, kuluja 4.543,89 € ja ylijäämää 

170,01 €. Tarkemmin tulojen ja menojen kohdistuminen vertailuineen näkyy 

tilinpäätöksen tuloslaskelmasta ja taseesta. 
 

MUU VAIKUTTAMINEN 
 

Mirja Lonka on ollut Psoriasisliiton liittovaltuuston jäsenenä, sekä Kouvolan kaupungin 

valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsenenä.  

                    Seija Finnberg on ollut Psoriasisliiton liittovaltuuston varajäsen. 

Yrjö Määttänen on ollut Psoriasisliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja, Kouvolan 

Vammaisjärjestöjen yhdistyksen hallituksen jäsen, sekä varajäsen Kouvolan 

vammaisneuvostossa. 
 

Reumaliiton järjestämään sauvakävelyn ME-massatapahtumaan osallistuivat Lahdessa 

yhdistyksemme jäsenet Pirjo Laitinen ja Kristiina Seppälä. ME tulikin Suomeen.  

Onnittelut Maailmanennätykseen osallistuneille! 
 

ON KIITOKSEN AIKA JA PAIKKA 
 

Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, jäseniä 

sekä toimintaamme osallistuneita ja tukeneita menestyksellisestä vuodesta 2010 ja 

toivoo hyvän yhteistyön jatkuvan psoriaatikkojen hyväksi myös tulevina vuosina.  
 

 

http://www.p-kpsori.fi/


 

Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry 

        

  Tuloslaskelma   31.12.2010   

        
 

              
    1.1. - 

31.12.2010   
1.1. - 

31.12.2009     
VARSINAINEN TOIMINTA           
              
  Tuotot 1 201,10 ** 1 415,95 **   
  Kulut           
              
     Henkilöstökulut -48,09 * -244,9 *   
     Poistot -328,39 * -330,36 *   
     Muut kulut -4 143,82 * -3 392,86 *   
    -4 520,30 ** -3 968,12 **   
    -3 319,20 *** -2 552,17 ***   
  KULUJÄÄMÄ -3 319,20 **** -2 552,17 ****   
              
VARAINHANKINTA           
              
  Tuotot 1 868,00 ** 2 647,40 **   
              
  Kulut 0 ** -575,77 **   
    1 808,00 *** 2 071,63 ***   
  KULUJÄÄMÄ -1 451,20 **** -480,54 ****   
              
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA           
              
  Tuotot 28,18 ** 100,55 **   
    28,18 *** 100,55 ***   
KULUJÄÄMÄ -1 423,02 **** -379,99 ****   
              
  YLEISAVUSTUKSET 550 *** 550 ***   
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -873,02 **** 170,01 ****   
              
              

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry         

                

Tase   31.12.2010           

                
      31.12.2010   31.12.2009     

V a s t a a v a a           

  PYSYVÄT VASTAAVAT           

    Aineelliset hyödykkeet           

    Koneet ja kalusto 644,90   967,35     

    UVB-valohoitolaitteet 17,80   23,74     

      662,70 *** 991,09 ***   

  VAIHTUVAT VASTAAVAT           

    Saamiset           

    Siirtosaamiset 141,63   102,78     

      141,63 *** 102,78 ***   

    Rahat ja pankkisaamiset           

    Pankkitili Nordea 2 706,76   3 290,24     

      2 706,76 *** 3 290,24 ***   

  VASTAAVAA yhteensä 3 511,09 **** 4 384,11 ****   

              
  

V a s t a t t a v a a           

  OMA PÄÄOMA           

    Toimintapääoma           

    Toimintapääoma -4 384,11   -4 214,10     

    Tilikauden ylijäämä/alijäämä 873,02   -170,01     

      -3 511,09 *** -4 384,11 ***   

  VASTATTAVAA YHTEENSÄ -3 511,09 **** -4 384,11 ****   
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry            

Tuloslaskelma   31.12.2010             

                  
      1.1. - 31.12.2010   1.1. - 31.12.2009 

  
2010 

Talousarvio 
VARSINAINEN TOIMINTA             

  Tuotot             

    Jäsentilaisuudet, tuotot 71,10   140,95   200,00   

    Vapaa-ajantoiminnan tuotot 1 130,00   1 275,00   1 500,00   

      1 201,10 ** 1 415,95 ** 1 700,00 ** 

  Kulut             

  Henkilöstökulut             

    Palkat 0,00   -150,00   0,00   

    TyEL-vakuutusmaksut 10,12   -33,60   0,00   

    Sotu-maksut 0,00   -3,00   0,00   

    Tapaturmavakuutusmaksut -50,01   -50,00   -50,00   

    Ryhmähenkivakuutusmaksut -8,20   -8,30   0,00   

      -48,09 * -244,90 * -50,00 * 

  Poistot             

    Poistot kalustosta -328,39   -330,36   -200,00   

      -328,39 * -330,36 * -200,00 * 

  Muut kulut             

    Jäseniltojen kulut -75,40   -199,20   -300,00   

    Vapaa-ajantoiminnan kulut -162,64   -705,80   -700,00   

    Vuokrat ja toimiston kulut -37,60   0,00   0,00   

    Ilmoitukset, posti-, puhelin- ja 
tstokulut 

-1 136,78   -865,64   -850,00   

    Virkistys- ja jäsentoiminta -1 705,50   -1 101,29   -1 800,00   

    Kokous- ja koulutuskulut -878,41   -470,50   -600,00   

    Yhteistoimintakulut -147,49   -30,00   -100,00   

    Muut kulut 0,00   -20,43   -250,00   

      -4 143,82 * -3 392,86 * -4 600,00 * 

      -4 520,30 ** -3 968,12 ** -4 850,00 ** 

      -3 319,20 *** -2 552,17 *** -3 150,00 *** 

  KULUJÄÄMÄ -3 319,20 **** -2 552,17 **** -3 150,00 **** 

                  

VARAINHANKINTA             

  Tuotot             

    Vaalikeräyksen tuotot 0,00   843,40   0,00   

    Jäsenmaksutuotot 1 848,00   1 804,00   1 850,00   

    Saadut lahjoitukset 20,00   0,00   0,00   

    Varainhankintatuotteiden myynti 0,00   0,00   50,00   

      1 868,00 ** 2 647,40 ** 1 900,00 ** 

  Kulut             

    Vaalikeräysten kulut 0,00   -575,77   0,00   

      0,00 ** -575,77 ** 0,00 ** 

      1 868,00 *** 2 071,63 *** 1 900,00 *** 

  KULUJÄÄMÄ -1 451,20 **** -480,54 **** -1 250,00 **** 

                  

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA             

  Tuotot             

    Korkotuotot 28,18   100,55   20,00   

      28,18 ** 100,55 ** 20,00 ** 

      28,18 *** 100,55 *** 20,00 *** 

  KULUJÄÄMÄ -1 423,02 **** -379,99 **** -1 230,00 **** 

                  

YLEISAVUSTUKSET             

    Kuntien toiminta-avustukset 550,00   550,00   500,00   

      550,00 *** 550,00 *** 500,00 *** 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -873,02 **** 170,01 **** -730,00 **** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


