Kymin-Karhulan Hengitysyhdistys ry
HISTORIIKKI 1958…2017
Yhdistyksen perustaminen
Kymin yhteiskouluun kokoontui 19.1.1958 yhteensä 25 tuberkuloosin
ennaltaehkäisystä, sairastuneiden hoidosta ja kuntoutuksesta kiinnostunutta
Kymin kunnasta ja Karhulan kauppalasta kotoisin olevaa ihmistä tarkoituksena
perustaa alueelle oma yhdistys. Tällöin oltiin sitä mieltä, että tuberkuloosia
sairastavia palvelee parhaiten kotikunnassa toimiva oma yhdistys.
Paikalle oli saapunut myös Tuberkuloosiliitosta Pertti Ritakoski, joka valittiin
kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Anna-Liisa Ikonen.
Yhdistys päätettiin perustaa ja nimeksi otettiin Kymin-Karhulan
Tuberkuloosiyhdistys r.y. Säännöiksi hyväksyttiin Tuberkuloosiliiton mallisäännöt
ja päätettiin liittyä jäsenjärjestöksi liittoon. Vuoden loppuun mennessä nuoreen
yhdistykseen oli kertynyt sekä varsinaisia että kannatusjäseniä yhteensä noin
sata. Nämä olivat Karhulan kauppalan ja Kymin kunnan asukkaita, joista osa oli
kuulunut Kotkan yhdistykseen.
Yhdistyksen nimen ja sääntöjen muutokset
Vuonna 1967 muutettiin liiton sääntöjä siten, että toiminnan piiriin tuli muitakin
keuhkosairauksia. Yhdistys teki omiin sääntöihinsä liiton mallin mukaiset
muutokset ja yhdistyksen nimeksi tuli Kymin-Karhulan Tuberkuloosi- ja
Keuhkovammaiset r.y. Nykyisen nimensä yhdistys sai vuonna 2001, jolloin
astmasta kärsivät tulivat toiminnan piiriin. Viimeisin sääntöjen muutos rekisteröitiin
vuonna 2017.
Yhdistyksen nimen muutokset on rekisteröity seuraavasti:
RekisteNimi
röintipvm
13.2.1958 Kymin-Karhulan Tuberkuloosiyhdistys ry
23.5.1970 Kymin-Karhulan Tuberkuloosi- ja Keuhkovammaiset ry
3.7.1978
Kymin-Karhulan Keuhkovammayhdistys ry
30.3.2001 Kymin-Karhulan Hengitysyhdistys ry.

Yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan valittiin:
Kauko Ahola
puheenjohtaja
Unto Ikonen
varapuheenjohtaja
Anna-Liisa Ikonen
sihteeri
Reino Ahvonen
jäsen
Hilkka Airaksinen
”
Johannes Harjunsalo
”
Olavi Rantala
”
Elli Rommi
”
Onni Siitarinen
”
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Yhdistyksen puheenjohtajina ja sihteereinä ovat olleet:
Puheenjohtajat
Kauko Ahola
Kauko Syrjälahti
Sakari Knuuttila
Veikko Issukka
Arto Rytkönen
Yrjö Mäkäräinen
Seija Väätäinen
Matti Turunen

Nykyisen hallituksen jäsenet:
Matti Turunen
Keijo Dufva
Kirsi Snellman
Maija Turunen
Ahti Kärki
Sari Kölli-Torvinen
Riitta Länsmans
Sirpa Nurmiranta
Kai Virkelä
Laina Virkelä

Sihteerit
Anna-Liisa Ikonen
Eino Hirvonen
Anni Pakarinen
Maija Turunen
Yrjö Mäkäräinen
Maila Mäkäräinen
Eija Liuko
Kirsi Snellman
Riitta Länsmans

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
jäsen
”
”
”
”
”

Maksaneiden jäsenten lukumäärä on pysynyt noin sadan korvilla ja on nykyään
runsaat 90.
Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin vuonna 2006 Juhani Kölli tunnustuksena
erityisen merkittävästä panoksesta ”Elämä voittaa” –varainkeräyksessä useiden
vuosien aikana.
Toiminta
Toiminta lähti ripeästi käyntiin, sillä johtoon oli valittu tarmokkaat henkilöt.
Ensimmäiseksi käynnistettiin varainhankinta toiminnan rahoittamiseksi.
Alkupääomaksi saatiin Tuberkuloosiliitolta, A. Ahlström Oy:ltä ja Kymin
seurakunnalta lahjoituksina 10.000 vanhaa markkaa (noin 17 €) kultakin.
Osallistuttiin keräyksiin, järjestettiin arpajaisia ja myyjäisiä mm. ilmapallojen
myyntiä vappuna. Touhussa olivat jäsenet innolla mukana.
Yhdistyksen perustamisen yhteydessä siirtyi yleisen WC:n pito-oikeus Kotkan
yhdistykseltä, koska WC sijaitsi Karhulan kauppalassa. Tämä oli yhdistyksen
paras tulolähde vuosien ajan. WC:tä ylläpitävä yritys piti lopettaa vuonna 1966 ja
sanoa irti työntekijät. Tämän tulolähteen ehtyminen tuotti yhdistykselle melkoisia
sopeutumisvaikeuksia ja esimerkiksi toiminta supistui melkoisesti.
Yhdistyksellä oli toinenkin liikeyritys: Matka-Kukka -niminen kukkakioski. Hanke
tuotti alusta alkaen tappiota, joten kioski myytiin melko pian. Muuta liiketoimintaa
yhdistyksellä ei vuosien saatossa ole ollut.
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Kymin kirkossa on kerran kerätty kolehti hyväksemme.
Vähitellen kertyi tilille varoja, jolloin päästiin tukemaan ja auttamaan tuberkuloosia
sairastavia ihmisiä heidän vaikeuksissaan. Vielä 1960-luvulla eli yhdistyksen
jäseniä sellaisessa ahdingossa, että tuki oli tarpeen. Näille myönnettiin sekä
rahallista että vaateapua. Kovin runsaita nuo lahjat eivät toki olleet, mutta lienevät
kuitenkin lämmittäneet saajan mieltä. Myös opintotukea myönnettiin.
Jäsenistö oli vielä 1950-60 –luvulla niin nuorta, että heillä oli kasvuikäisiä lapsia,
joista monet saivat viettää kesiään erilaisilla kursseilla ja leireillä, joille yhdistys
heidät lähetti.
Aikuisillekin on vuosien varrella järjestetty runsaasti virkistystilaisuuksia ja
virkistysmatkoja. Pikkujoulut ovat perinteisesti olleet perhejuhlia.
Tiurun ja Rauhan potilaita käytiin tervehtimässä. Retkille tarvittiin kaksikin linjaautoa, kun mukana olivat Karhulan Työväenyhdistyksen ja Karhulan Työväen
Mieslaulajat. Matkat tehtiin Karhulan kauppalan avustusten turvin. Tuliaisina
potilaille oli tavallisesti rahaa, makeisia, hedelmiä ja kahvipaketteja ja tupakkaa
nikotinistien sielun virkistykseksi. Tupakoinnin vastustamistyö aloitettiin vuonna
1973.
Yhdistys on varojensa niin salliessa kustantanut retkiä jäsenilleen.
Vuonna 1959 oltiin niin vauraita, että ostettiin Pitkäsaaresta kesänviettopaikaksi
huonokuntoinen tila. Rakennukset olivat kehnossa kunnossa, joten tarvittiin
talkoohenkeä ja sitähän löytyi. Korjaustöissä riitti puuhaa vuosiksi.
Tarvikelahjoituksia saatiin paljon eri tahoilta. Rakennuksen kunnossapito vaatii
tietysti paljon korjaustöitä kesäisin.
Lomapaikkaan yhdistyksen jäsenet tekevät kesäisin useita yhteisiä retkiä –
juhannus vietettiin siellä usein. Näille retkille yhteinen kuljetus. Paikka oli aina
vapaasti jäsenten käytössä.
Lomapaikan käytön vähentyessä ja korjaustarpeiden lisääntyessä, jouduttiin
lomapaikasta luopumaan ja se myytiin uudelle omistajalle vuonna 2014.

Yhteiset jäsenillat ovat kuuluneet aina yhdistyksen ohjelmaan. Kokoonnutaan
kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Jäsenilloissa on tavallisesti
esitelmiä, vapaata keskustelua kahvitarjoilun lomassa. Hallitus kokoontui
alkuvuosina kerran viikossa, myöhemmin kuten nykyisinkin kerran kuukaudessa
kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Yhdistys on osallistunut aktiivisesti hengitysliiton aletoimintaan ja tehnyt
yhteistyötä lähiseudun hengitysyhdistyksien kanssa.
Kotkan vammaisten yhteistyöjärjestön VYT r.y:n toimintaan yhdistys on
osallistunut vuodesta 1998 alkaen.
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Yhdistys on vuosien varrella saanut monelta taholta henkistä ja aineellista tukea.
Esimerkkeinä kannattaa mainita Kymin Hyväntekeväisyysyhdistyksen 5.000
markan (noin 850 €) suuruinen rahalahja vuonna 1975 ja Kyminsuu-Karhulan
leijonien tekemä kesäkodin ulkopuolinen maalaus 1980-luvulla sekä Kotkan
Seudun Osuuspankin 1000 € avustus vuonna 2003. Myös yhteiskunta on
myöntänyt anomuksesta toiminta-avustuksia, kuten Kotkan kaupunki viime
vuosina 500 €:n avustuksen.
Jäsenkunnasta on aina löytynyt pyyteetöntä talkoohenkeä. Erityisesti on
mainittava varhempi myyjäistoiminta, kesäpaikkamme puuhamiehet,
sekä ”Elämä voittaa”- ja vaalikeräyksiin osallistumiset.

Tulevaisuuden näkymät
Lisääntyvät ilmansaasteet, elintarvikkeissa ja muissa tuotteissa esiintyvät
arvaamattomat kemialliset aineet sekä erityisesti viime vuosina lisääntyneet
kiinteistöiden sisäilmaongelmat lisännevät hengityssairauksia tulevaisuudessakin,
joten yhdistyksellä riittää tehtävää tiedonjakajana, vertaistukena ja
virkistystoiminnan järjestäjänä.
ref: pv.uv.2mt.

4

