Terveyden edistämiseksi

Otteita vuoden 2016 toimintakertomuksesta
laati toimitusjohtaja Tarja Tikkanen

käsitelty hallituksen kokouksessa
Hallituksen jäsenet:
Hannu Palsola, puheenjohtaja
Jari A. Väänänen, varapuheenjohtaja
Simo Kokko, jäsen
Osmo Tirkkonen, jäsen
Pirkko Jokinen, varajäsen
Tiina Laatikainen, varajäsen

Kuopion Seudun Hengityssäätiön toimintakertomus
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016
Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen
Säätiö perustettiin Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen syyskokouksessa
22.11.2005. Kuopion Seudun Hengityssäätiön tarkoitus on hengityssairauksien
vastustaminen ja ennaltaehkäisy, sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä
elämänlaadun ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen.
Säätiö toimii terveyden edistämiseksi.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan
jakamalla apurahoja ja avustuksia sekä muulla tavalla edistämällä hengitys- ja
keuhkosairauksien tutkimus- ja julkaisutoimintaa, tukemalla hengitys- ja
keuhkosairauksien ennaltaehkäisevää toimintaa ja hoitoa yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.
ylläpitämällä yhteistyötä alan viranomaisiin ja yhteisöihin ja
toimimalla hengitysterveyden edistämiseksi ja hengityssairaiden elämänlaadun ja
osallistumismahdollisuuksien sekä puhtaan sisä- ja ulkoilmatietouden
parantamiseksi.

Kerttu ja Kalle Viikin rahasto
Kuopion Seudun Hengityssäätiön tilinpidon yhteydessä on Kerttu ja Kalle Viikin
rahasto. Se on perustettu Kalle Viik -nimisen henkilön testamentin nojalla vuonna
1990. Rahaston tarkoituksena on tukea lasten keuhkosairauksien hoito- ja
tutkimustyötä jakamalla apurahoja ja avustuksia Pohjois-Savon alueella toimiville
lahjakkaille tutkijoille sekä tukea lahjoituksin hoitotyötä.
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Päätöksenteko ja hallinto
Säätiön päättävänä elimenä on hallitus ja siihen kuuluu neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. Hallituksen kevätkokous
pidettiin 26.5.2016 ja syyskokous 14.12.2016.
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi asianajaja Hannu Palsola. Muut hallituksen
jäsenet olivat erikoislääkäri Simo Kokko, hallintonotaari Osmo Tirkkonen ja
toimitusjohtaja Jari A. Väänänen. Hallituksen varajäseninä olivat yliopettaja, TtT
(eläkkeellä) Pirkko Jokinen ja Terveydenedistämisen professori Tiina Laatikainen. Säätiön
asiamiehenä / toimitusjohtajana toimi varatuomari Tarja Tikkanen.
Säätiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT Elina Laitinen ja toisena KHT-Yhteisö
Ernst & Young- päävastuullisena KHT Soile Antikainen.

Kerttu ja Kalle Viikin rahaston hallinto
Kerttu ja Kalle Viikin rahasto kuuluu kirjanpidollisesti Kuopion Seudun Hengityssäätiön
yhteyteen. Rahaston sääntöjen mukaan rahastolla on oma hoitokunta, johon kuuluvat
pankinjohtaja Leena Iivanainen (pj), dosentti Sami Remes ja LT, professori (emeritus)
Hannu Tukiainen sekä varatuomari Tarja Tikkanen (sihteeri).

Jäsenyydet
Kuopion Seudun Hengityssäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.
Tarja Tikkanen osallistui neuvottelukunnan kokouksiin.
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Yhteistyö Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen ja Savon Sydänpiirin kanssa
Säätiön tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Savon Sydänpiiri ja Kuopion Seudun
Hengitysyhdistys.

Yleisötapahtumat
Säätiö järjesti yhteistyössä Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen ja Savon Sydänpiirin
kanssa yleisöluentotilaisuuksia Kuopion kansalaisopistolla. Luentoja pystyi seuraamaan
myös etäyhteydellä verkossa. Luentojen tavoitteena oli erityisesti terveydenedistäminen ja
siihen liittyvä lisääntynyt tiedontarve. Tilaisuuksissa huomioitiin myös kiinnostus
hengitysterveyteen ja erilaisia hengityssairauksia sairastavien ihmisten tiedonsaannin
tarpeet liittyen erityisesti hengityssairauksien hyvään hoitoon. Luennoitsijoina esiintyi
myös Säätiön rahoittamia tutkijoita. Luentotapahtumista tuotettiin myös videotallenteet.
27.1. Terveyden 3-ottelu
Mari Härkönen, ravitsemusterapeutti, THM, Savon Sydänpiiri
27.2. Kylmä, infektiot ja astma
Kari Jaakkola, erikoislääkäti, Sotilaslääketieteen keskus
16.3. Uni ja hyvinvointi
Seppo Silvennoinen, tutkimuskoordinaattori, Oivauni Oy.
20.4.Sydänmerkkiateriasta kotiin, kouluun ja työpaikalla
Mari Olli, tuotepäällikkö, Sydänliitto
11.5. Pitkittynyt yskä
Heikki Koskela, erikoislääkäri, keuhkosairaudet, Itä-Suomen yliopisto
24.8. Ilman päivä – Kanarialinnut –elokuva
Alustajana Kaarina Räty, Kuopion Seudun Hengitysyhdistys, sisäilmasta sairastuneiden vertaisryhmä
28.9. Miten motivoidun elämntapamuutokseen
Mari Tuuli Korhonen, sairaanhoitaja, Kuopion kaupunki
26.10. Pohjoismainen ruokavalio ja hyvä kestävyyskunto
Reija Männikkö, FT, Itä-Suomen yliopisto
16.11. Piuhallisten pidot – vertaisuuden merkitys hengityshengityssairaudessa
Teuvo Laitinen, Kuopion Seudun Hengitysyhdistys, KAT-ryhmä
Jouluteema
Kuopion Seudun Hengitysyhdistys / Savon Sydänpiiri
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Tutkimustoiminta; apurahat ja avustukset
Säätiö myönsi Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle 98.000 euron avustuksen.
Sen avulla yhdistys tukee jäsentensä elämänlaadun parantamista ja tiedonsaantia esim.
tiedotustoiminnan, paikallistoimikuntien tuen ja ohjauksen sekä vertaistoiminnan ja
muiden jäsenpalveluiden järjestämisen kautta. Kuopion Seudun Hengitysyhdistys kuuluu
Säätiön lähipiiriin. Tämän lisäksi Säätiö teki Itä-Suomen Yliopistolle 200.000 euron
lahjoituksen. 100.000 euroa lahjoitettiin Lääketieteen ja farmasian koulutusalalle ja
100.000 euroa Terveystieteen koulutusalalle. Perusteluissa hallitus totesi Itä-Suomen
yliopiston olevan erityisen merkittävä yhteistyökumppani Säätiön tarkoituksen
toteuttamisen kannalta. Suurin osa Säätiön apurahatutkijoista on valmistunut
Itä-Suomen yliopistosta ja tekee sinne myös jatko-opintonsa. Myös muutoin yhteistyö on
jatkuvaa. Lahjotus katsottiin perustelluksi myös Säätiön edellisen vuoden erittäin hyvän
taloudellisen tuloksen perusteella. Säätiö lahjoitti KYS:lle kaksi happirikastinta yhdessä
Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Jouluna 2016. Rikastimet mahdollistavat
vapaan liikkumisen hengityssairaille potilaille. Muita apurahoja tai avustuksia ei
myönnetty.
Kerttu ja Kalle Viikin rahastosta ei myönnetty apurahoja vuonna 2016.

Viestintä
Viestinnässä hyödynnettiin verkkosivujen käyttö, luentojen videovälitteisyys ja
luentotallenteiden käyttö. Apurahan saajat ovat esiintyneet erilaisissa
luentotilaisuuksissa ja julkaisseet tieteellisiä julkaisuja - ja lehtiartikkeleita. Säätiön
toiminnasta on kerrottu myös Iloa Yhdessä lehdessä. Julkaisu on Savon Sydänpiirin ja
Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen yhteinen jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa. Vuoden lopulla aloitettiin radio-ohjelman Yksi elämä Liäkärj iänessä
suunnittelu yhteistyössä Savon Sydänpiirin ja Radio Sandelsin kanssa.

Kuopion Seudun Hengityssäätiö
Hallitus
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