
C M Y CM MY CY CMY K



REUMAFÖRBUNDET I FINLAND
60 ÅR – I TOPPFORM











Aleksi AhtolA – Veijo Åberg

Ur reUmAtrollets grepp

reUmAförbUndet i finlAnd 1947–2007



© Reumaförbundet i Finland 2007-11-22

ISBN 978-952-9742-55-4

Bilder: Reumaförbundet i Finlands arkiv ifall inget annat nämns

Översättning: Ingela Åström

Pärm och layout: Mainostoimisto AD-Office Oy, Lojo

Tryckeri:  Priimus Paino Oy, 2008

Ett stort tack för samarbetet i utgivningen av denna bok går till:

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Abbott Oy



         �     

innehÅllsförteckning

Förord	 11

1.  Vapenbrödernas era 12
  				Skärande	smärta	 12
	 Reumaförbundets	första	stapplande	steg	 15
 Vegetarisk kost eller kortison 17
	 Verksamhet	och	utmaningar	 18

2. Reumatikervården utvecklas 20
	 Reumadispensärer	inrättas	 20
	 Penninginsamling	och	mångsidig	verksamhet	 22
 Berömda	reumatiker 24 
	 Konflikter	inom	Reumaförbundet	 26
	 På	jakt	efter	vårdinrättningar	 29

3. Reumaförbundets nya roll 30
	 Reumadispensärerna	avvecklas	 30
	 Kampanjer	och	tillväxt	 32
 Ambulerande reumaklinik 34
	 Rehabiliteringsanläggningen	utvidgas	 35

4. Nya begrepp 37
	 Begreppet	reuma	utvidgas	 37
	 Fester	och	kampanjer	 41
	 Nytt	kontor,	ny	ledning	 42
 Reumaveteraner i tungviktsklass 46
	 Distriktssekreterarna	gör	entré	 49

5. Helskinnade ur depressionen 50		
	 Välfärden	i	vågskålen	 50
	 Reumaförbundet	regionaliseras	 56
	 Huvudbry	i	fullmäktige	 58
	 Nya	kampanjidéer	 60
 Förbundet utbildar 62
	 Internationella	kontakter	 68

6. Det nya årtusendet välkomnas 70
	 Ökad	kännedom	om	rörelseorganens	sjukdomar	 70
 Kommunikationen utvecklas 74

Källhänvisningar	 78
Källor	och	litteratur	 82
Använda	förkortningar	 84
Reumaförbundet	i	Finlands	ordförande	och	ledande	tjänstemän	 85
Hederstecken	beviljade	av	Reumaförbundet	i	Finland förtjänsttecken	i	guld	1962-2007	 86





R 
eumaförbundet i Finlands historia är 
samtidigt det finländska folkhälsoar-
betets och välfärdens historia. ”Ur reu-
matrollets grepp” skildrar förbundets 

arbete under 60 år för att besegra reumatiska och 
övriga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Reumaförbundet utgav år 1987 en historik av 
Sakari Heikkinen som skildrade reumaarbetet un-
der 40 års tid, varför vi i detta verk vill poängtera 
händelserna under de senaste tjugo åren. Syftet 
med detta verk är att sammanfatta den centrala ut-
vecklingen och vändpunkterna i förbundets historia. 
Mycket återstår ännu att berätta.

Vi har fått stor hjälp av många människor under 
arbetet med denna historik. Vi har haft den stora 
glädjen att få goda råd och konstruktiv kritik av Reu-
maförbundets historikkommitté. I kommittén ingick 
ordförande Kaarina Laine-Häikiö samt Heikki 
Isomäki, Ritva Jokinen, Riitta Katko, Ulla Palo-
nen-Tikkanen och Ritva Penttinen. Vi vill också 
tacka alla dem som vi intervjuat för deras öppenhet 
och förtroende, utan deras hjälp hade många viktiga 
saker förblivit dolda i historiens dunkel. De intervju-
ades namn finns uppräknade i slutet av boken.

Reumaförbundets personal har under arbetets 
gång hjälpt oss på många sätt och svarat på det mest 
konstiga frågor vi ställt. Ett speciellt tack till histo-
rikkommitténs sekreterare Ritva Saukonpää, som 
har lagt ner oändligt mycket tid på att hjälpa oss. 

Aila Penger, som ansvarar för Reumaförbundets ar-
kiv, har gjort arkivet lättillgängligt för oss.

Vår kollega Mikko Laakso på Oy Spiritus His-
toriae Ab har läst manuskriptet och gett träffande 
kommentarer och förbättringsförslag. Ett stort tack 
till er alla!

En solig junidag i Helsingfors år 2007

Aleksi Ahtola & Veijo Åberg

ÖVERSÄTTARENS	FÖRORD

Reumaförbundet i Finland har valt att i stället för 
reumatism använda kortformen reuma, varför jag i 
denna översättning också gjort det.

Jag har fritt översatt alla utdrag ur litterära verk, 
tidningar, stadgar m.m. med undantag av brevet från 
Ålands Reumaförening.

Ingela Åström

förord
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C.G.E. Mannerheim led av reu-

matiska besvär och var mycket 

intresserad av att utveckla reu-

matikervården. På bilden besöker 

Mannerheim (till vänster) Röda 

Korsets sjukstuga under rysk-ja-

panska kriget 1905. (Bild: FRK)

1. VApenbrödernAs erA

”SKÄRANDE	SMÄRTA”

” 
Man har ont, enkannerligen om nattetid, en 
molande, brännande, stickande, skärande 
smärta.” Så beskrev Elias Lönnrot reuma-
sjukdomens symptom år 1856. 1 Det tvistas 

i någon mån på medicinskt och etymologiskt håll hur 
reumatiska sjukdomar ska definieras och därför är 
det också svårt att presentera en helt entydig sjuk-
domshistoria. Reumatiska och övriga sjukdomar i 
stöd- och rörelseorganen torde ha förekommit lika 
länge som det funnits människor. Det är möjligt 

att den mest kända sjukdomen i sjukdomsgruppen 
– ledgångsreuman – inte kom till Europa från Ame-
rika förrän under Christofer Columbus tid. 2 Rygg-
radsreuma och ledförslitning har varit kända gissel 
i Norden i tusentals år. Gikt – känd som ”härska-
ren bland sjukdomar” redan under antiken – är en 
välfärdssjukdom som spreds med hög fart efter att 
Storbritannien och Portugal år 1703 hade underteck-
nat Methuenavtalet. Avtalet favoriserade portviner 
framför franska viner. Portvinerna buteljerades dock 
i flaskor gjorda av blyglas, vilket medförde att en stor 
del brittiska aristokrater på grund av rikligt intag av 
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portvin insjuknade i blygikt. I Finland blev gikten 
vanlig efter att mellanölslagen hade trätt i kraft år 
1�6�.3 

I Finland har man sedan 1600-talet behandlat 
reuma i järnhaltiga källor, i s.k. surbrunnar. Vid 
badhuset vid Kuppis källa blomstrade verksamhe-
ten under 1760- och 1770-talen. Sanatorier med häl-
sokällor fanns också i Esbo, Lovisa och Nådendal. 
På 1850-talet gick behandlingar på badinrättningar 
en ny renässans till mötes och i Finland byggdes 
nya badinrättningar i snabb takt; för den senare 
utvecklingen är det viktigt att man också i Heinola 
upprättade en inrättning är 18�1.4 De finska bad-
inrättningarna nådde överlag stor berömmelse i 
kejsardömet och man kan säga att hälsoturismen 
blomstrade.5

Under autonomin försökte Finlands universitets-
väsen hänga med i den internationella reumaforsk-
ningen. År 1843 höll W. Willebrand ett föredrag i 
Finska Läkaresällskapet om galvanismens positiva 
inverkan på ledgångsreuma. Ett betydande framsteg 
med tanke på den framtida medicinska utvecklingen 
var att den tyske kirurgen Themistokles Gluck år 
18�0 satte in den första handledsprotesen.6 I Finland 
föreläste och skrev professorn i invärtesmedicin Hugo 
Holsti om ryggradsreuma redan i början av 1900-ta-
let, men i Finland skedde det egentliga uppvaknan-
det i fråga om reumaarbete inte förrän på 1920-talet. 
Också på övriga håll i världen utvecklades reuma-
forskningen och reumaarbetet livligt på 1920-talet.

Reumatikervården i Finland fick stor uppmärk-
samhet tack vare att överbefälhavare Carl Gustaf 
Emil Mannerheim, som tillsammans med vita armén 
år 1918 besegrade de röda i inbördeskriget, var in-
tresserad av vården (se sid. 20). I reumafrågor idkade 
Mannerheim nära samarbete med sina vänner Simo 
Brofelt, överläkare på FRK:s sjukhus, och professor 

Östen Holsti. Det är till stor del Brofelts förtjänst att 
man år 1926 i Finland började utbilda fysioterapeu-
ter, som är mycket viktiga för dem som har en reu-
matisk sjukdom. Också Östen Holsti – Hugo Holstis 
son – ägnade sig åt reumaarbete med stor iver. År 
1936 publicerade han en undersökning av vilken det 
framgår att det år 1�34 i Finland fanns 34 000 perso-
ner med tecken på ledsjukdom och 25 000 med lång-
varig sjukdom och att totalt 9 600 av dessa var helt 
arbetsoförmögna.7

REUMAFÖRBUNDETS	FÖRSTA			
STAPPLANDE	STEG

U 
nder vinter- och fortsättningskriget 
kännetecknades det finska samhäl-
let av en stark samhörighetskänsla. 
I denna tid av vapenbrödraskap var 

viljan att försvara fosterlandet stark, men också den 
sociala aspekten var viktig: alla ville försvara lan-
det och alla ville att det finska folkets förhållanden 
skulle förbättras. Efter kriget började man målmed-
vetet bygga upp det finska välfärdssamhället. I syn-
nerhet vänstern, som på den tiden hade övertaget i 
riksdagen, krävde snabba sociala reformer. Många 
folkhälsoorganisationer och stiftelser såsom Diabe-
tesförbundet i Finland eller Protesstiftelsen grunda-
des efter kriget.8 Också Reumaförbundet återfanns 
bland dessa nya organisationer.

Under kriget och i synnerhet i slutet av fort-
sättningskriget hade reumasituationen förvärrats i 
Finland i och med att en rödsotsepidemi härjade på 
bägge sidor av fronten. Som följdsjukdom drabbades 
en stor mängd finska soldater av ryggradsreuma.� 
Denna försämring i reumasituationen förklarar för 
sin del den explosionsartade tillväxt som skedde i 
reumaarbetet under 1940- och 1950-talen. Den svåra 
reumasituationen blev också ett hett debattämne ef-
ter kriget.
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Överste Eino Kuusela var med och grundade Reumaförbundet. 

Han var förbundets första ordförande 1947–1951. Kuusela var 

själv reumatiker och därför präglades hans verksamhet av va-

penbrödraanda och vilja att hjälpa. (Bild: SA-kuva)

Ett specifikt reumasjukhus i landet planerades 
redan på 1930-talet, men projektet blev uppskjutet 
på grund av kriget. Planerna på ett sjukhus väcktes 
till liv ännu medan kriget pågick. På sin födelsedag 
den 4 juni 1943 bjöd marskalk Mannerheim in repre-
sentanter för Helsingfors stad, Helsingfors universi-
tet och Folkpensionsanstalten till centralstyrelsen 
för Finlands Röda Kors. Tillsammans beslöt de en-
hälligt rekommendera att ett Reumasjukhus borde 
inrättas. Senare hjälpte marskalken också till genom 
att skaffa en donation på en miljon mark för sjukhu-
sets inrättande.

Sjukhusprojektet genomfördes slutligen på helt 
andra vägar, tack vare Lomaliitto. Förbundet grun-
dade reumasanatoriet i Heinola under det sista 
krigsåret 1944. Bland annat statsminister Edwin 
Linkomies närvarade vid invigningen den 10 juni 
1�44, samma dag som Sovjetunionens storanfall bröt 
igenom den finska fronten vid Karelska näset. Inför 

det egentliga byggnadsarbetet grundade Lomaliitto 
år 1�46 Reumastiftelsen med bred bas. Reumastiftel-
sen inledde byggnadsarbetet i Heinola år 1948 och år 
1951 inleddes verksamheten på Reumasjukhuset.10

Ganska snart efter krigets slut föddes tanken på 
en egen förening för reumatiker under diskussioner 
patienter emellan på Lomaliittos reumasanatorium. 
Det officiella initiativet till organisering togs av In-
validorganisationernas Centralförbund, vars styrelse 
på sitt möte den 29 augusti 1945 beslöt att kontakta 
personer som drabbats av reuma. Efter förberedande 
kontakter beslöt styrelsen för Invalidorganisationer-
nas Centralförbund den 10 maj 1946 att skapa en 
egen organisation för reumatiker.

Tanken på en ny organisation väckte debatt vå-
ren 1946 då det folkdemokratiska huvudorganet Fria 
Ord den 8 maj 1946 skrev att reumatikerna för att 
komplettera hjälparbetet från högre ort likt andra 
invalider borde organisera sig så att de från gräs-
rotsnivå skulle kunna påverka vården av reumatiker 
och hjälpa reumatikerna att återfå sin arbetsförmå-
ga. Enligt Fria Ord var detta det rätta sättet att få 
statens stöd för reumatikernas sak, eftersom staten 
bara tror det som kan bevisas. I samarbete med Inva-
lidorganisationernas Centralförbund borde reumati-
kerna enligt Fria Ord grunda lokala föreningar som 
grund för ett landsomfattande Reumaförbund.

Vid Ständerhuset hölls den 2 juni 1946 ett för-
handlingsmöte där man utsåg en kommission för att 
bereda reumaföreningens stadgar. I kommissionen 
ingick Einar Backman, Herman Haapaniemi, Martta 
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Fyrklövern har varit Reumaförbundets symbol sedan slutet av 

1940-talet. Under den första sommarfesten som reumafören-

ingen i Heinola ordnade 1948 valdes Aino Rutanens fyrklöver 

till symbol för festen. Fyrklövern slog snabbt igenom också som 

förbundets egen symbol. Den nuvarande symbolen (bilden) är 

designad av grafiker Pekka Loiri. Loiri har ansvarat för Reuma-

förbundets grafiska uttryck liksom det grafiska uttrycket i för-

bundets största kampanjer ända sedan 1980-talet.

Kanerva, Toivo Paltta, Manne Pomoell, Taimi Saast-
amoinen och Emma Wahlsten. Samtliga medlemmar 
var reumatiker. Efter några månader av förberedel-
ser hölls Reumayhdistys - Reumatismförening ry:
s konstituerande möte på Folkets Hus i Helsingfors 
den 1 september 1946. Totalt 65 personer var närva-
rande på mötet. Till den nya föreningens ordförande 
valdes ambassadrådet Kaarlo Ruuskanen. Under det 
följande året grundade man reumaföreningar i Hei-
nola, Tammerforsnejden, Hollola och Tavastehus. De 
svenskspråkiga reumatikerna grundade en egen se-
parat förening i Helsingfors år 1947.

De lokala reumaföreningarna väckte behovet av 
ett landsomfattande förbund.

Reumatismföreningen ändrade den 28 septem-
ber 1947 sitt namn till Helsingin Reumayhdistys och 
samma dag hölls det riksomfattande Reumaförbun-
dets konstituerande möte i KFUM:s hus på Berg-
mansgatan.11 Närvarande var representanter för 
reumaföreningarna i Heinola, Tammerforsnejden, 
Hollola och Helsingfors. Till mötesordförande valdes 
överste Eino Kuusela, som också valdes till förbun-
dets första ordförande.12 Man ville ha en auktorita-
tiv person i förbundets ledning, vilket förmodligen 
bidrog till valet av Kuusela. Kuusela hade studerat 
i krigshögskolan i Estland och hade under fortsätt-
ningskriget haft befälet över infanteriregemente 
200, som bl.a. bestod av frivilliga från Estland. Han 
var själv reumatiker och kände starkt för att hjälpa 
sina olycksbröder. Det var förmodligen Kuuselas för-
tjänst att så många yrkessoldater kom med i Reuma-
förbundets verksamhet. Dessa fick en central roll i 
förbundets tidiga historia.

Förbundets officiella namn blev Reumaliitto 
– Reumaförbundet. I enlighet med stadgarna var 
förbundets syfte ”att verka som reumaföreningarnas 
centralorgan, arbeta för att utveckla och verkställa 
den vårdlagstiftning som gäller reumatiker och reu-
mainvalider samt verka för att höja den ekonomiska, 
kulturella och yrkesmässiga nivån hos reumatiker 
och reumainvalider.”

I stadgarnas tredje paragraf sammanfattas verk-
samhetsformerna: ”För att fullfölja sitt syfte och sin 
uppgift utvecklar och främjar förbundet reumati-
kernas och reumainvalidernas organisering, stöder 
och övervakar medlemsföreningarnas verksamhet, 
anordnar möten, fester och föredrag, idkar publika-
tions- och annan upplysningsverksamhet, bistår sina 
medlemsföreningar och föreningarnas enskilda med-
lemmar med material; verkar för att inrätta sana-
torier samt arbets- och vårdanstalter för reumatiker 
och invalider; eftersträvar att höja folkets allmänna 
levnadsstandard för att förhindra en utbredning av 
reumatism; samarbetar med andra organisationer 
som både inom landet och utrikes sörjer för reumati-
ker och reumainvalider, stöder forskning om reuma-
tiska sjukdomar och representerar reumatiker och 
reumainvalider i gemensamma angelägenheter.” 13
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Reklam för kampanjen ”Pois Reuma-Peikon kynsistä” 

(ur reumatrollets grepp) från 1951.

Förbundets förvaltningsorganisation byggdes upp 
så att förbundets medlemsföreningar valde in sina 
representanter för det årligen återkommande repre-
sentantmötet, där man valde ordförande, vice ordfö-
rande och styrelse. Från och med år 1952 befästes 
Reumaförbundets förvaltning så att representant-
mötet framöver endast sammanträdde vart tredje år. 
En nyhet var att man inrättade en fullmäktigeför-
samling som valdes av representantmötet och som 
mellan representantmötena övervakade styrelsens 
arbete. Styrelsen skötte å sin sida förbundets ange-
lägenheter och verkade som dess lagstadgade repre-
sentant.14

Det nya förbundet sökte genast samarbete med 
två nygrundade reumasamfund – Reumastiftelsen 
och Reumatologisk Förening – som också grundats 
år 1946. Reumastiftelsen byggde ett sjukhus i Heino-
la medan Reumatologiska Föreningen koncentrerade 

sig på forskning om reumatiska sjukdomar. Reuma-
förbundet stödde Reumastiftelsen i byggnadsarbetet 
med information och penninginsamlingar, men orga-
nisationerna bröt med varandra på grund av presti-
gefrågor i början av 1950-talet; samarbetet har dock 
senare återupptagits.15 Från och med år 1951 började 
Reumaförbundet stöda Reumatologiska Föreningen 
ekonomiskt.16



VegetArisk kost eller kortison
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I 
nom folkmedicinen behandlade man tradi-
tionellt reumatiska sjukdomar med bland 
annat myrbad, koppning, tjära, bin, gödsel, 
lera och olika slag av trolldom.24 Ett av de 

mest effektiva tidiga medicinska reumaläkemed-
len var guld. Louis Pasteur påvisade under senare 
hälften av 1800-talet att guld är effektivt mot bak-
terier. På 1920-talet började svensken A. Feldt och 
dansken E. Secher pröva guld mot olika inflammato-
riska ledsjukdomar. Överläkare Fredrik Sundelin på 
Nynäshamns bad började regelbundet behandla led-
gångsreuma med guld. Finländarna inhämtade sin 
kunskap av Sundelin och i Finland användes guld 
tiotals år längre än i de övriga nordiska länderna. 
Upptäckten tillskrevs dock en fransman vid namn 
J. Forestier, som publicerade sina forskningsrön om 
guldbehandling år 1929.25

Bland allmänheten var de kloka gubbarnas och 
gummornas uppfattningar fortfarande förhärskande 
i slutet av 1�40-talet, trots att Reumaförbundet re-
dan hade påbörjat sin upplysningsverksamhet. Ve-
getarisk kost hjälpte mot gikt. Således trodde en stor 
del av människorna att vegetarisk kost skulle hjälpa 
mot alla reumatiska sjukdomar och man krävde att 
Reumasanatoriet i Heinola endast skulle servera 
mat tillredd av vegetabilier. Veikko Laine gjorde 
stora ansträngningar för att bevisa att vegetarisk 
kost inte hjälper mot ledgångsreuma. Han lyckades 
övertala några patienter att endast äta kötträtter 
under en månads tid för att bevisa att kosten inte 
hade någon inverkan på patienternas hälsotillstånd. 

Tack vare testet lyckades Laine få förespråkarna 
för vegetarism att minska sin kritik.26 Trots allt har 
man i Heinola undersökt – och undersöker fortsätt-
ningsvis – hur vegetarisk kost påverkar reumatiska 
sjukdomar.

Den amerikanske kemisten Edward C. Kendall 
upptäckte kortisonet på 1940-talet och tillsammans 
med läkaren Philip S. Hench prövade han det på per-
soner drabbade av reuma. Proven lyckades så bra att 
Hench i New York 1949 kunde hålla sitt berömda fö-
redrag om kortisonets positiva inverkan på ledgångs-
reuma. Tillsammans med Kendall och schweiziske 
Tadeus Reichstein fick Hench nobelpriset i medicin 
år 1950.

Det var både dyrt och besvärligt att få tag på 
kortison, och till en början fick vi bara små mängder 
kortison till Finland. Till exempel år 1951 lyckades 
vi endast få ett parti om 250 gram. Ett gram kortison 
kostade 7 400 mark.27

I början av 1950-talet hade man stora förhopp-
ningar på kortisonet. Tidningen Kaleva beskrev 
med stor entusiasm kortisonet som en ”mirakelme-
dicin”.28 Ganska snart började man i offentligheten 
befara risker vid överanvändning av kortison. Pro-
fessorerna Nanna Swartz och Östen Holsti gjorde 
inlägg i debatten mot överanvändning av kortison. 
Östen Holsti jämförde till och med kortisonet med 
dynamit och hävdade att naturen endast använder 
kortison i nödfall.29
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*Det ”pulver” som skribenten nämner hette Hota och användes på 1950-talet som värkmedicin. Pulvret inne-
höll fenacetin som dock kunde förorsaka en förgiftning som skadade njurarna och uppskattas ha lett till en 
förtidig död för tusentals människor under årens lopp. 

VERKSAMHET	OCH	UTMANINGAR	

R 
eformerna inom Reumaförbundet var 
verkligen nödvändiga. På 1940- och 
1950-talen påverkade den reumatiska 
sjukdomen patientens liv på ett helt 

annat sätt än idag. Ledgångsreuman var en mycket 
farligare sjukdom i och med att läkemedelsbehand-
lingen var avsevärt sämre.17 På grund av sjukdomen 
riskerade både patienten och hela patientens familj 
att bli socialt utslagna. Därför var det sociala arbe-
tet i landet också en av Reumaförbundets viktigaste 
frågor i förbundets tidigaste historia. År 1�48 delade 
Reumaförbundet till exempel ut 30 000 mark som be-
viljats från Finlands folkhjälp i bidrag till personer 
vars handikapp förvärrats under kriget, till krigsän-
kor och till evakuerade karelare.18

Ett exempel på de sociala och ekonomiska verk-
ningarna av ledgångsreuma kan man läsa om i en 
hjärtskärande insändare i tidningen Suomen Sosi-
aalidemokraatti den 8 april 1951: ”När ledvärken är 
svår måste jag ta 4–5 påsar pulver i dygnet, ibland 
till och med 7–8. * Det blir cirka 150 st. i månaden 
och 1.800 st. à 5 mk om året, d.v.s. totalt 9.000 mk. 
Också hjärtat vänjer sig med tiden vid denna mängd 
läkemedel. Minst fyra gånger har jag besökt en lä-
kare à 1.500 mk, läkemedelskostnaderna 6.000 mk. 
Det kostar 400 mk varje gång jag besöker en bastu 
och för åtta gånger har jag sålunda betalat 3.200 mk. 
På grund av ett kroniskt hål i foten uppgår kostna-
derna för förband och salvor till 1.100 mk. Jag har 
betalat totalt 3 000 mk för tio massagebehandlingar. 
För bostad, uppvärmning, elektricitet, mat, kläd-
tvätt m.m. har jag endast betalat 7.000 mk i må-
naden, sammanlagt 84.000 mk per år. Summan av 
alla dessa kostnader är 106.300 mk” (…) ”Våra la-

gar om yrkessjukdomar och olycksfall är i behov av 
revidering. Det finns inga lagar som föreskriver att 
en arbetare som i arbetet drabbats av en reumatisk 
sjukdom skall beviljas ersättning för förlorad arbets-
tid eller för vårdkostnader. Jag är ett tydligt exempel 
på att så är fallet. Jag arbetade 2 år och 3 mån på 
lagret hos Outokumpu Oy och drabbades av denna 
reumatiska sjukdom, som med korrekt vård kanske 
hade kunnat botas. Jag begärde något slag av under-
stöd från bolaget, men fick till svar att det inte finns 
någon lagparagraf alls som kräver att en reumatisk 
sjukdom bör ersättas.”1�

I snabb takt bildades nya medlemsföreningar i 
de olika landskapen på initiativ av magister H. Ka-
tiska som var sekreterare i Invalidorganisationernas 
Centralförbund. År 1952 fanns det redan 50 registre-
rade reumaföreningar. Medlemsantalet uppgick till 
10 000. På sitt årsmöte den 29 april 1951 antog Reu-
maförbundet – vars verksamhet redan täckte stora 
delar av landet – en resolution med höga ambitio-
ner: ”Vårt främsta mål i bekämpandet av reumatism 
är att inrätta reumakliniker på olika håll i landet, 
att anskaffa fysikaliska specialhjälpmedel till sjuk-
husen, att hjälpa medellösa och mindre bemedlade 
reumatiker att få vård, att lära läkare och vårdper-
sonal hur reumatiska sjukdomar skall behandlas, att 
kämpa för att också reumainvalider skall få lagstad-
gat understöd, att effektivera metoderna för upplys-
ningsarbetet om reuma och att förstärka organisa-
tionsverksamheten för att effektivera bekämpandet 
av reuma.”20

Ett smidigt fungerande kontor var en förutsätt-
ning för den växande organisationen. Major Väinämö 
Volanen blev år 1�47 utsedd till förbundets första 
verksamhetsledare, men han trivdes inte länge på 
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En av förbundets första stora investeringar var det egna kontoret 

på Lisagatan. Jouko Marjanens teckning av huset från 1968.

den krävande posten. 21 Efter Volanen skötte servi-
ceinspektör Manne Heiskanen befattningen under 
några månaders tid år 1948, varefter officeren övers-
telöjtnanten i a. Reino Kalervo utsågs till verksam-
hetsledare. Kalervo stannade på posten till år 1950. 
Efter Kalervo sköttes befattningen av kaptenen i 
a. Eino Jutila fram till år 1953 och efter honom av 
medicine licentiat Paavo Kuusisto. Förbundets för-
sta byråsekreterare hette Tuulikki Kesäjärvi, följd 
av Toivo Relander.22 

Till en början låg byrån på Runebergsgatan, men 
år 1949 flyttade organisationen till Lisagatan 16 A 
12. År 1951 köpte Reumaförbundet den kontorslokal 
som förbundet då verkade i. Utrustningen var an-
språkslös jämfört med vad den är idag, vilket fram-

går av inventarieförteckningen för år 1952: ”2 skriv-
bord varav det ena är i ek och det andra i björk, 1 ma-
skinkrivningsbord, 1 pennvässare, 12 kaffekoppar, 
fyra olika skrivmaskiner, 1 eldriven vattenkanna, 1 
smalfilmskamera ”Hortson”, 1 brevvåg.”23
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2. reUmAtikerVÅrden UtVecklAs

Reumaförbundets insamlingskampanjer till förmån för reumadis-

pensärerna från 1950-talet. Dessa annonser visades före filmer 

på biografer i landet.

REUMADISPENSÄRER	INRÄTTAS

I 
början av 1950-talet var den sociala trygg-
heten för reumatiker fortfarande i barn-
skorna, vården av reumatiska sjukdomar 
var outvecklad och dessutom otillgänglig för 

en del människor. Utmaningarna var enorma och det 
behövdes mycket pengar för alla reformer. Penning-
automatföreningen utlovade regelbundet stöd till 
förbundet i praktiken från och med år 1951.

I och med verksamhetsstarten på Reumastiftel-
sens sjukhus år 1951 var grunden lagd för effektiv 
sjukhusvård av reumatiska sjukdomar. Eftervård 
och efterkontroll av utskrivna patienter utgjorde 
dock ett problem. Ett annat problem utgjorde alla de 
reumatiker runtom i landet som behövde vård, men 
ingen egentlig sjukhusvård. För att råda bot på detta 
började Reumaförbundet bygga upp ett nätverk av 
reumadispensärer.

De första reumadispensärerna inrättades i Björ-
neborg och Villmanstrand år 1952. Det var först år 
1954 som namnet reumapoliklinik ändrades till reu-
madispensär. Reumadispensären blev en vårdinrätt-
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Bild från reumadispensären i Kotka 1954. Doktor Kirsti  

Haavikko undersöker Vihtori Asikainens onda fingerleder.

ning som var bemannad av en läkare och en sjukskö-
tare. På dispensären utfördes också laboratorie- och 
röntgenundersökningar. Den huvudsakliga uppgif-
ten var att erbjuda sakkunnig hjälp nära hemorten 
till personer som drabbats av reuma. Reumadispen-
särer inrättades i snabb takt. Under det första tio 
åren öppnades 20 reumadispensärer i landet, vilket 
i medeltal motsvarade två dispensärer om året. 30 Fi-
nansieringen av reumadispensärerna följde samma 
modell överallt, vilket betyder att kommunerna i 
reumadispensärens verksamhetsområde finansiera-
de en stor del av dispensärens verksamhet.

Reumadispensärerna och Reumastiftelsen sam-
arbetade intensivt för reumatikervården. De reuma-
läkare som verkade inom dispensärerna inhämtade 
sin specialkunskap på Reumastiftelsens sjukhus. 
För patienternas del kompletterade Reumastiftel-

sens sjukhus och reumadispensärerna varandra: 
reumadispensären hade karaktären av en poliklinik 
som erbjöd öppen vård, medan sjukhuset stod för 
sjukhusvård. Ur ett totalkostnadsperspektiv sett var 
systemet relativt billigt, men samtidigt höll det hög 
nivå och fungerade väl.

På 1960-talet var Finland medicinskt sett en 
föregångare inom reumatikervården. Utomlands 
kallades reumasjukhuset i Heinola ”reumatologins 
Mecka”. Också Reumaförbundet bidrog till att befäs-
ta reumasjukhusets goda rykte i och med att förbun-
dets reumadispensärer i bästa fall förkortade sjuk-
husköerna med flera månader. År 1963 hade Reuma-
förbundet 20 reumadispensärer runtom i landet och 
under ett års tid fick 9 523 patienter vård på dessa. 
Dispensärerna gav guldbehandling 1 578 gånger, 
kortisonbehandling 607 gånger och 3 127 gånger 
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kortisoninjektion direkt i en led. Sjukgymnastik eller 
annan fysikalisk behandling gavs 1 075 gånger. To-
talt 117 patienter fick röntgenvård och 74 gipsades.31 
År 1�67 var antalet reumadispensärer i landet som 
störst, hela 23 stycken.

I takt med att den sociala tryggheten förbättra-
des, minskade behovet av det sociala arbete som Reu-
maförbundet bedrev. En viktig förändring skedde år 
1964 då sjukförsäkringslagen trädde i kraft. Lagen 
ersatte en märkbar del av reumatikernas kostnader 
för läkemedel, vård, undersökningar och resor. I vis-

sa fall kunde man med stöd av lagen betala dagpen-
ning till reumatiker.32

PENNINGINSAMLING	OCH		 	
MÅNGSIDIG	VERKSAMHET

Det behövdes enorma mängder pengar för att 
bygga upp nätverket av reumadispensärer. Under 
de första åren förbrukade Reumaförbundet 50 mil-
joner mark enbart för att inrätta reumadispensärer. 
Den ekonomiska grunden var i sin ordning, men det 
krävdes fortgående insamlingsverksamhet för att fi-
nansiera förbundets verksamhet.33

Våren 1951 anordnade Reumaförbundet en stor-
insamling. Beskyddare för insamlingen var fru Alli 
Paasikivi, hustru till republikens president. En ce-
remoni för att inviga insamlingen hölls i Helsingfors 
universitets stora festsal. Förbundets propagan-

En delegation från Reumaförbundet på besök hos fru Alli Paasiki-

vi 22.1.1951 för att be henne att ställa upp som beskyddare för 

storinsamlingen till förmån för reumatiker. På bilden från vänster: 

fru Martta Kanerva, major Matti Juntto, generalskan Aune Sihvo, 

fru Alli Paasikivi, fru Toini Skog, överste Eino Kuusela och doktor 

Lars Emil Tötterman.
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Storinsamlingens kampanjbil. Målet för storinsamlingen var att 

samla in medel till förbundet och uppmärksamma reumatiker-

nas problem.

Bilden längst ner: Kvinnokommittén samlade på 1950- och 

1960-talen in medel med olika slag av societetsjippon. På bilden 

från vänster fru Kerttu Ekberg, fru Gunvor Hustich, den japanska 

ambassadörens maka, fru Honda, samt redaktör Knud Möller på 

en fest med österländskt tema 1958.

dachef major Matti Juntto ledde organiseringen av 
storinsamlingen. Storinsamlingens anda var synner-
ligen militärisk. På festen spelade arméns musikkår 
”hurtiga marscher” 34 och förbundets ledning figure-
rade i tidningar iklädda uniformer. Insamlingen in-
bringade god vinst, cirka 20 miljoner mark (motsva-
rar cirka 530 000 euro år 2007). Intäkterna användes 
förutom för att inrätta reumadispensärer också för 
att stöda förbundets och dess medlemsföreningars 
verksamhet. Tack vare intäkterna kom förbundets 
verksamhet i gång på allvar.

Kvinnokommittén var en viktig penninginsam-
lare under 1950- och 1960-talen. Verksamheten var 
överklassbetonad, vilket framgår av protokollet från 
ett möte som hölls hos ministerfru Toini Skog på 
Museigatan: ”En cocktaildans på Riddarhuset dis-
kuterades. Beslöts begära tillstånd av Fagerholm 
att servera alkoholhaltiga drycker. Planerades bjuda 

in George de Godzinsky att spela på dansen”35 Kvin-
nokommitténs societetsjippon fick mycket publicitet. 
Kvinnokommittén ordnade till exempel år 1956 Ser-
rata Italiana på Fiskartorpet. Italiens ambassadör 
Filippo Zappi var beskyddare för det evenemanget.36 
Två år senare anordnade kvinnokommittén ”körs-
bärsblommans kväll” på samma ställe. Då var det 
Japans ambassadör Honda som var beskyddare för 
evenemanget.37

PÅ 1960-talet började Reumaförbundet finan-
siera sin verksamhet med hjälp av televisionen. 
Insamlingsprogrammen ”Lauantailämpimäiset” på 
kanalen Tesvisio och ”Istu ja osta” på kanalen Tam-
visio stödde Reumaförbundet ekonomiskt.38 Reuma-
förbundet finansierade sin verksamhet också genom 
att sälja bland annat adresser, kort och kassar.

Den kanske mest synliga nya verksamhetsformen 
var tidningen Reuma, som grundades år 1953. Tid-
ningens första ansvariga redaktör (chefredaktör) var 
förbundets sekreterare Paavo Kuusisto. I den första 
redaktionen ingick, förutom Aune Sihvo, överläkare 
Veikko Laine, justitierådman Karl-Henrik Molin, 
major Jooseppi Mustonen och överläkare Lars Emil 
Tötterman. I tidningen ingick artiklar om reumatis-
ka sjukdomar och social omsorg samt organisations-
nyheter. På några år steg upplagan till 18 000 exem-
plar, och i slutet av 1�60-talet var upplagan redan 
30 000 exemplar (se artikel på s. 74–75).3�
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Bilden till höger: Reumaförbundet samlade in medel genom att 

sälja miniatyrreliefer av Sylvi Kekkonen formgivna av konstnär Eila 

Hiltunen. Reliefen är i brons och fru Kekkonens dräkt försilvrad.

G 
lobalt sett utgjorde sådana berömda 
bildkonstnärer som Peter Paul Ru-
bens (1577–1640), Pierre Auguste 
Renoir (1841–1891) och Paul Klee 

(1879–1940) kanske den mest kända gruppen reu-
matiker. Reuma var konstnärernas yrkessjukdom 
eftersom de färger konstnärer använde innehöll flera 
olika ämnen som förorsakade reumatiska sjukdomar, 
till exempel bly, nickel och kobolt.

Den definitivt mest kända reumatikern i Finlands 
historia var Carl Gustaf Mannerheim (1867–1951). 
Uppgifterna om ursprunget till och arten av hans 
sjukdom varierar. Mannerheim hade under rysk-ja-
panska kriget 1905 insjuknat i en allvarlig febersjuk-
dom som förorsakade reumatiska besvär. Han trodde 
att också upplevelserna vid det kejserliga Chevalier-
gardet hade sin andel i uppkomsten av de reuma-
tiska besvären: uniformens snäva byxor gjorda av 
älghud gick bara att klä på sig medan de var våta, 
och vakttjänstgöring i våta byxor i kyla kunde göra 
en mottaglig för reuma. Mannerheim hade även an-
dra besvär i stöd- och rörelseorganen, främst förorsa-
kade av ridolyckor, och senare insjuknade han också 
i gikt. Professor Nanna Swartz, som hade behandlat 
Mannerheim, beskrev Mannerheims rygg som ex-
tremt rak, men samtidigt väldigt stel. Swartz ansåg 
att sjukdomen var långvarig reaktiv artrit, som ock-
så hade spritt sig till ryggraden.50 Mannerheim var 
intresserad av att utveckla reumatikervården.

Författaren Joel Lehtonen (1881–1934) antas ha 
lidit av antingen ledgångsreumatism, gikt eller mul-

tipel skleros, men också andra långtidssjukdomar 
har misstänkts. Sjukdomen påverkade honom psy-
kiskt. Den tidigare så glada dryckesbrodern blev vre-
sig och en legendariskt snål enstöring. Han tog till 
slut sitt eget liv genom att hänga sig. ”Hyvästijättö 
Lintokodolle” blev hans sista diktsamling. I den ger 
han på ett gripande sätt utlopp för sin ångest: ”Vid 
vandringens slut, vid stranden av Styx/ o människa 
minnes då/ingen fjäskande Kerberos/där springer dig 
till mötes.51

Löparen Volmari Iso-Hollo (1907–1969) vann 
olympiskt guld i hinderlöpning i Los Angeles år 1932. 
År 1934 insjuknade han i ledgångsreuma under en 
tävlingsresa i Brasilien. Trots sin sjukdom lyckades 
Iso-Hollo vinna både guld och brons i OS i Berlin 
1936. Han hade på grund av sin idrottsliga bakgrund 
svårt att acceptera sin sjukdom, men trivdes bra på 
reumasjukhuset i Heinola.

Presidentens maka, författaren Sylvi Kekkonen 
(1900–1974) gav reuman ett ansikte. Hon skötte re-
presentationsuppdragen vid sidan av sin vitale man 
även om ledgångsreuman hindrade henne att delta 
i många evenemang. Sylvi Kekkonen främjade reu-
maarbetet på 1�70-talet genom att låta Reumaför-
bundet i samlarsyfte sälja ett porträtt av sig själv, en 
bronsrelief gjord av konstnären Eila Hiltunen.52

berömdA reUmAtiker



reUmAtikerVÅrden UtVecklAs     ~     25     



26     ~     reUmAtikerVÅrden UtVecklAs

KONFLIKTER	INOM		 	 	
REUMAFÖRBUNDET

Reumaförbundet fick år 1952 en ny ledning efter-
som ordföranden Eino Kuusela blev sänd till Moskva 
som militärattaché. Generalskan Aune Sihvo, vars 
man jägargeneralen Aarne Sihvo var försvarsmak-
tens kommendör i början av 1950-talet, blev förbun-
dets nya driftiga ordförande. Generalskan Sihvo hade 
tidigare aktivt deltagit i kvinnokommittén samt i 
olika penninginsamlingar som kommittén anordnat.

Den officersanda som tidigare hade rått inom 
Reumaförbundet ändrades när Aune Sihvo blev vald 
till förbundets ledning, för den nya ordföranden var 
både kvinna och socialdemokrat. Under hennes tid 
övergick verksamheten i allt större grad till civilper-
soner. Aune Sihvos sätt att leda Reumaförbundet 
föll inte i god jord hos de officerare som tidigare lett 
förbundet, även om förbundet i snabb takt uppnådde 
obestridliga resultat.

År 1958 avgick Eino Kuusela med pension från 
armén och då ville han återfå ordförandeposten på 
förbundet. Hans försök att bli vald till ordförande 
under det stadgeenliga representationsmötet den 24 
maj 1958 misslyckades. Före valet av ordförande höll 
styrelsens läkarledamot docent Mikko Virkkunen ett 
anförande å sina egna och styrelsens andra läkar-
ledamot överläkare Lars Emil Töttermans vägnar. 
Han meddelade att både han själv och Tötterman av-
säger sig sina styrelseposter ifall Kuusela blir vald. I 
valet av ordförande fick Aune Sihvo 37 röster, medan 
Eino Kuusela endast fick 11 röster, precis som Veik-
ko Laine som också gett sig in i striden om ordföran-
deposten.

Eino Kuusela blev inte heller vald till vice ord-
förande. Förbundets tidigare vice ordförande Toivo 
Paltta fick 38 röster och Kuusela 21 röster. Till slut 

valdes Kuusela dock till suppleant i Reumaförbun-
dets styrelse. Det färgstarka protokollet innehåller 
dispyter ”mellan krigsherrar och läkare” samt mel-
lan socialdemokrater och borgare, som framstod som 
partipolitiskt obundna. I slutet av mötet höll en hö-
gerorienterad representant ett anförande där denna 
djupt beklagade att både ordförande och vice ordfö-
rande var socialdemokrater.40

Tvisten var ovanligt bitter och den fortsatte i 
pressen i synnerligen kylig ton långt in på följande 
år. I mars 1959 inlämnade majoren i a. Väinämö Vo-
lanen en skrivelse till pressen. Skrivelsen publicera-
des bland annat av Uusi Suomi och i den klandrade 
Volanen Reumaförbundet för att ha inrättat en fond 
för forskning om reumatiska sjukdomar. Volanen vil-
le att förbundet i det svåra sysselsättningsläget skul-
le koncentrera sig på omsorg om dem som har drab-
bats av reumatisk sjukdom. 41 Det dröjde inte länge 
förrän svaret kom, för redan samma dag rubricerade 
Päivän Sanomat stort att de gamla militärerna nu 
tänker inta Reumaförbundet. Tidningen publicerade 
en kommentar till skrivelsen från Reumaförbun-
dets sekreterare Väinö Salmikari. Salmikari berät-
tade att förbundet under det gångna året skänkt 
1 289 000 mark till omsorgsarbete. Väinö Salmikaris 
svar kulminerade i en snäsig slutkläm: ”Vi beklagar 
att personer som är mera intresserade av att ta över 
ledningen av vårt förbund än av förbundets syfte har 
börjat driva sina egna syften med hjälp av tidnings-
skriverier.”42

Väinämö Volanen beklagade i sitt bemötande ten-
densen i rubriceringen i Päivän Sanomat och sade 
att han bara ”av en händelse” år 1958 hade föresla-
git tre officerare i a. till Reumaförbundets styrelse. 
Han ansåg att Reumaförbundets omsorgsarbete var 
otillräckligt eftersom förbundet under en treårspe-
riod endast hade beviljat 251 reumapatienter vård-
bidrag trots att antalet reumatiker i landet var cirka 
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Reumaförbundets radarpar Aune Sihvo och Juhani Kirpilä på 

Helsingin reumayhdistys 10-årsjubileum 1957. Från vänster fru 

Niemi, Juhani Kirpilä, föreningens ordförande Vilho Aalto,  Aune 

Sihvo och föreningens vice ordförande Runar Nyholm.
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110 000. Till slut framförde Volanen sin egen upp-
fattning om att den sociala omsorgen borde priorite-
ras i förbundets verksamhet.43

Skriverierna om Reumaförbundet fortsatte. Vilho 
Aalto skrev den 14 april 1959 en insändare i Helsing-
in Sanomat i vilken han anklagade förbundet för att 
vara en politiserad och vänsterinriktad organisation. 
Aalto ansåg att Auno Sihvo ändrade stadgarna så 
fort hon blev ordförande så att också friska personer 
kunde bli medlemmar i Reumaförbundet. Till följd av 
stadgeändringen blev också majoriteten av medlems-
kåren vänsterorienterad. Aalto gillade inte alls att 
Sihvo hade vunnit ordförandevalet. Aalto var särskilt 
förargad över att överste Kuusela också förlorade i 
valet av vice ordförande och att denne besegrades av 
Toivo Paltta, som tidigare skött om centralvärmen 
på arbetarföreningen i Helsingfors. Aalto förundra-
des över att bägge ordförandena valdes från vänstern 
”i strid med all parlamentarisk praxis”.

Aalto tog också oblygt ställning till styrelsearbe-
tet: ”Också suppleanterna i Reumaförbundets styrel-
se har hittills regelbundet deltagit i styrelsens verk-
samhet, men överste Kuusela har inte kallats in till 
styrelsens möten förrän för några dagar sedan och 
då fick han kallelsen så sent som några timmar före 
mötets början och kunde inte delta i mötet eftersom 
han då hade annat att uträtta.” Konklusionen i in-
sändaren var mördande: ”Av ovanstående redogörel-
se torde det redan framgå att Reumaförbundet är och 
förblir vänstersinnat så länge som det leds av de två 
ovannämnda vänstersinnade ordförandena och den 
vänstersinnade sekreteraren. Stadgarna kan heller 
inte ändras eftersom majoriteten av de friska med-
lemmarna är vänstersinnade. De reumatiker som 
står utanför det politiska livet och som har en borger-
lig världsåskådning måste antingen grunda en ny, 
absolut obunden centralorganisation för reumatiker 
eller flytta över till den befintliga och effektiva orga-

nisationen Finlands Civil- och värnpliktsinvaliders 
förbund.”

Reumaförbundets ordförande Aune Sihvo och se-
kreterare Väinö Salmikari svarade på insändaren 
i Helsingin Sanomat tre dagar senare. I sitt svar 
poängterade de att också friska personer kunde bli 
medlemmar redan på förbundsstämman 1949: ”För-
ändringarna i förbundets stadgar och i verksamhe-
tens karaktär skedde sålunda redan under överste 
Eino Kuuselas ordförandetid.” Sihvo och Salmikari 
försökte skingra misstankarna om att Reumaför-
bundet skulle vara politiskt: ”Reumaförbundet är en 
helt opolitisk folkhälsoorganisation. Inom förbundets 
verksamhet har man aldrig frågat efter någons poli-
tiska åsikt, och det kommer man heller inte att göra 
framdeles.”45 

Veikko Laines artikel i tidningen Reuma åstad-
kom ett slags avslut på diskussionen: Jag har alltid 
meddelat att jag ställer mig till förfogande om ni be-
höver råd. Nu vill jag för första gången erbjuda er 
mitt råd: ”Värna om enigheten i arbetet att bekämpa 

reuma. Motarbeta en upplösning, för en sådan skulle 

på sin höjd tillintetgöra det som man hittills med 

stora uppoffringar lyckats bygga upp. Efter det är det 

inte längre lätt att börja bygga upp något nytt.” 46

Efter tvisten sökte sig officerarna med undantag 
av några enstaka fall inte längre till Reumaförbun-
dets ledning. I och med att den sociala tryggheten 
förbättrades, minskade vikten av det omsorgsarbete 
som officerarna prioriterat i förbundets verksamhet.
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PÅ	JAKT	EFTER	VÅRDINRÄTTNINGAR

Som ett komplement till Reumaförbundets reu-
madispensärer hade man inom förbundet redan un-
der en längre tid drömt om en egen rehabiliteringsan-
läggning. Förbundet hade redan tidigare förutspått 
kommande behov och hade under åren 1954–1955 
upprätthållit ett tillfälligt konvalescenthem med 
15 bäddplatser i Miehikkälä, men nu var planerna 
mera omfattande. Förbundets nya och handlings-
kraftiga läkarsekreterare Juhani Kirpilä började vid 
övergången mellan femtio- och sextiotalet på allvar 
söka efter ett lämpligt ställe för ett eget vårdhem. 
Till en början planerade Reumaförbundet att köpa 
prästgården i Kangasala, men en annan köpare vann 
budgivningen.47 Kangasala kommun kom dock till 
undsättning och donerade en tomt till förbundet för 
en rehabiliteringsanläggning. Genom ett gåvobrev 
daterat den 12 december1961 överlät Kangasala 
kommun ett 2,6 hektar stort område i byn Riku vid 
stranden Vesijärvisjön till förbundet.

Ritningarna till vårdhemmet med 50 bäddplatser 
gjordes av arkitekt Terttu-Annikki Lavikainen. I no-
vember 1962 påbörjades byggnadsarbetet och den 23 
augusti 1�63 var det dags för invigning av Reuma-
förbundets Rehabiliteringsanstalt. Sjuksköterskan 
Ilmi Laitinen valdes till föreståndarinna och Jorgen 
Enckell till ansvarig läkare. På anläggningen fanns 
utrymmen för hobbyverksamhet, gymnastik och bad-
terapi, för en varmvattenbassäng och för lerbad. 48 
”I huset rådde ’Ilmis anda’, vilket betydde att varje 
kund skulle behandlas som en kung. Å andra sidan 
ogillade kunderna inrättningens religiösa prägel. 
Alla måste till exempel delta i morgonandakten”, be-
rättar Merja Hiltunen, som under sin fysioterapiut-
bildning arbetade på anläggningen på 1�60-talet.

Reumaförbundet ägde också en annan mindre 
vårdinrättning. Förbundet förvärvade en tredjedel 

av ett vårdhem – Keski-Suomen Hoitokoti – som 
hade grundats alldeles i början av 1�60-talet. Största 
delen ägdes av Cancerföreningen i Finland, Meller-
sta Finlands avdelning, som under årens lopp över-
lät mer och mer plats för patienter som drabbats av 
reuma. År 1965 köpte Reumaförbundet vårdhemmet 
till ett pris som förbundet självt ansåg var förmån-
ligt. Trots att det var en god affär blev förbundets 
ekonomi ansträngd av anskaffningen av fast egen-
dom. Samma år blev sjuksköterskan Liisa Juusela 
direktör för vårdhemmet. ”Jag tycker att vi under en 
lång tid hade en god anda på vårdhemmet, och i syn-
nerhet patienterna var nöjda. Personalomsättningen 
var rätt låg, vilket också är ett tecken på att andan 
var god. Vi hade till exempel samma hjälpskötare un-
der hela vårdhemmets existens. Jag var en krävande 
chef. Jag krävde mycket av mig själv, men också av 
mina underordnade”, berättar Liisa Juusela. 4�
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3. reUmAförbUndets
nyA roll

REUMADISPENSÄRERNA	AVVECKLAS

” 
Under 1�70-talet rådde en uppfattning om 
att all hälsovård bör vara offentlig”, minns 
Reumaförbundets tidigare organisationschef 
Sirpa Aalto.53 Till exempel cancerorganisa-

tionernas sjukhus – med cirka 400 vårdplatser – fusi-
onerades med centralsjukhusen i slutet av 1960-talet 
och i början av 1�70-talet.54 År 1972 trädde folkhälso-
lagen i kraft, och med stöd av den skulle privata ser-
viceproducenter såsom folkhälsoorganisationernas 
polikliniker i så hög grad som möjligt överföras till 
den offentliga hälso- och sjukvården. ”Reumadispen-
särerna i egenskap av egna enheter omfattades inte 
av folkhälsolagen och ansågs därför vara märkvär-
diga”, berättar Sirpa Aalto.55

Som ett motdrag till folkhälsolagen beslöt Reuma-
förbundet på initiativ av reumaföreningen i Outokum-
pu att vidta åtgärder som skulle garantera reuma-
dispensärernas verksamhetsförutsättningar.56 Trots 
enträgen intressebevakning slogs den sista spiken i 
kistan med det landsomfattande nätverket av reuma-
dispensärer år 1976 då riksdagen med stöd av folk-
hälsolagen godkände en femårsplan för det nationella 
folkhälsoarbetet. I planen omnämndes reumadispen-
särernas sammanslagning med hälsocentralerna.

Beslutet tilltalade inte alls Reumaförbundet. I 
ett protokoll från Reumaförbundets styrelsemöte re-
fereras med belåtenhet ett utlåtande från Finlands 
Läkarförbund till social- och hälsovårdsministeriet: 
”Förbundet konstaterar att det inom reumadispen-
särerna numera finns personal som är särskilt insatt 
i vården av reuma, vilket inte är fallet bland hälso-
centralernas personal. För att upprätthålla den goda 
vårdnivån för reumatiker borde man således erbjuda 
hälsocentralerna en möjlighet att vid behov begära 
konsulthjälp i enlighet med det nuvarande systemet 
på reumadispensärerna.”57

Även om ministeriets direktiv inte var tilltalan-
de, måste det följas. Reumadispensären i Tavaste-
hus var den första att fusioneras och den överför-
des till Tavastehusnejdens hälsovårdscentral den 
1 januari 1977. Eftersom kommunerna, vars finan-
siering dispensärerna var beroende av, så små-
ningom drog tillbaka sina stöd, blev dispensärerna 
tvungna att stänga. Före utgången av följande år 
hade redan sju reumadispensärer slagits ihop med 
hälsocentraler. År 1�84 administrerade Reuma-
förbundet endast fyra reumadispensärer, och idag 
finns det bara en dispensär kvar – i Helsingfors. 
Den nästsista dispensären – i Karleby – upphörde 
med sin verksamhet år 2006.58
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Republikens president Urho Kekkonen och fru Sylvi Kekkonen 

var beskyddare för Reumaförbundets storinsamling år 1962. I 

december 1962 beviljades de de två första exemplaren av Reu-

maförbundets förtjänsttecken i guld. Förtjänsttecknen överräcks 

av generalsekreterare Juhani Kirpilä (till vänster), vice ordförande 

Eero Metsola samt ordförande Aune Sihvo.

Nedläggningen av dispensärerna och fusione-
ringen med hälsocentralerna påverkade tydligt reu-
matikervården, eftersom hälsocentralerna inte helt 
klarade av att fylla den brist som uppstått efter dis-
pensärerna. I slutet av 1980-talet konstaterade man 
att vårdsituationen hade varit bättre på de orter där 
det hade funnits en reumadispensär. I och med att 
Reumaförbundet blev tvunget att avstå från reuma-
dispensärerna, förändrades förbundets roll från att 
ha varit en producent av specialsjukvård till att allt 
mer bli en intressebevakare, fostrare, informatör och 
rehabiliterare.
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Helsinki

Kotka

Lappeenranta

Turku

Pori

Rauma

Tampere

Oulu

Lohja

Jyväskylä

Kouvola

Imatra

Kajaani

Kuopio

Iisalmi

Porvoo

Savonlinna

Rovaniemi

Kokkola

Varkaus

Nurmes

Lapua

Ylivieska

Valkeakoski

Reumaförbundet grundade totalt 24 reumadispensärer.  

Som mest var 23 av dessa verksamma samtidigt.

KAMPANJER	OCH	TILLVÄXT

Å 
r 1972 blev överläkaren vid reumasjuk-
huset i Heinola, professor (h.c.) Veikko 
Laine vald till ny ordförande i förbun-
det. Han hade en omfattande interna-

tionell erfarenhet av arbete inom reumatiska sjukdo-
mar ända sedan 1940-talet. Samma år byttes också 
förbundets ledande tjänsteman ut. Som efterföljare 
till Thor Alholm, som lett förbundets kansli sedan 
1968, valdes Hörselvårdsförbundets tidigare gene-
ralsekreterare, magistern i samhällsvetenskaper 
Kalevi Miettinen.

Året 1�73 utlystes som upplysningens och de nya 
verksamhetsformernas år. På hösten inleddes fyr-
klöverkampanjen för att samla in medel och för att 
göra förbundets verksamhet känd. Typiskt för den 
tiden var att republikens president Urho Kekkonen 
hade en framträdande roll i början av kampanjen. 
”’Vi får hoppas att den växer bra’, sade republikens 
president Urho Kekkonen till professor Veikko Laine 
när denne överräckte det första exemplaret av sym-
bolen för Reumaförbundets fyrklöverkampanj – en 
liten ask som innehöll torvströ och tre fyrklöverfrön. 
(…) Denna första fyrklöverförpackning överräcktes i 
en TV-sändning där president Kekkonen, professor 
Veikko Laine och reumatikernas representant Tyyne 
Smolander satt runt ett bord och diskuterade reuma-
tikernas problem och olika verksamhetsformer inom 
reumatikervården.”59

År 1976 blev politices magister Olavi Härkönen, 
som tidigare arbetat i försäkringsbranschen, vald till 
förbundets verksamhetsledare. Under hans ledning 
började Reumaförbundet förvandling från servicepro-
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ducent till en mera modern organisation. Kampan-
jerna blev en allt viktigare arbetsform. Kampanjer-
na hade som syfte att upplysa, värva medlemmar, få 
publicitet och samla in medel. Enbart under år 1977 
anordnade Reumaförbundet tre särskilda kampan-
jer: en medlemsvärvningstävling, en listinsamling 
och ett reumalotteri.60 För att samla in medel till re-
habiliteringsanläggningens omfattande utbyggnads-
projekt i början av 1980-talet, anordnade förbundet 
bland annat den så kallade Koppa 80-kampanjen, 
som fick mycket publicitet.

I och med att rollen ändrades blev intressebevak-
ningen också allt viktigare. Året 1977 var speciellt 
lyckat för Reumaförbundet ur intressebevakningens 
synvinkel. En professur i reumatologi inrättades vid 
Tammerfors universitet och depåtabletter av acetyl-
salicylsyraderivat som används vid behandling av 
reuma blev ersättningsbara med stöd av sjukförsäk-
ringslagen.

Den nya rollen betydde inte alls att medlems-
kåren blev mindre, tvärtom ökade både antalet 
medlemmar och medlemsföreningar i snabb takt. 
Tidigare hade en stor del av reumatikerna anslutit 
sig till Reumaförbundet via reumadispensärerna: 
material om förbundet fanns tillgängligt på dispen-
särerna och i allmänhet hade dispensärerna nära 
kontakt med lokala reumaföreningar. Då förbundet 
så småningom tvingades avstå från dispensärerna, 
som hade varit så viktiga för patienterna, effekti-
verade förbundet i stället sin medlemsvärvning. 
Inaktiva föreningar väcktes till liv igen och förbun-
dets tjänstemän från Helsingfors reste runt landet 
för att sparka igång nya föreningar. I början av 
1970-talet var antalet medlemsföreningar 75, i bör-
jan av 1980-talet 97 och år 1985 hela 109 stycken. 
På 1�70-talet passerade medlemsantalet gränsen 
på 30 000 och år 1985 hade förbundet över 40 000 
medlemmar. 62

Utvecklingen av förbundets medlemsantal och antalet medlems-

föreningar 1958–1983. Enhetliga siffror om medlemsantal finns 

sparade från 1958 och framåt.
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AmbUlerAnde reUmAklinik

Å 
r 1�73 började Reumaförbundet pla-
nera att skapa en ambulerande reuma-
klinik. Erfarenheterna från en sådan i 
Norge var enbart goda. Syftet var att 

underlätta vardagen för de patienter i glesbygden 
som insjuknat i reuma. Kyrkans insamling Gemen-
samt Ansvar valde den ambulerande reumakliniken 
som inhemskt mål för sin 25-årsjubileumsinsam-
ling.

Från insamlingen fick förbundet medel både för 
att starta verksamheten och för driftskostnaderna.71 
I slutet av år 1974 kunde förbundet beställa utrust-
ningen till enheten, vilken innefattade både en skåp-
bil och sjukvårdsmaterial. Dessutom anställdes två 
fysioterapeuter som fick inleda en påbyggnadsutbild-
ning. I slutet av året anställdes också en forsknings-
sekreterare med befattningen som bisyssla. Till en 
början omfattade forskningssekreterarens uppgift 
forskning i samband med den ambulerande reuma-
klinikverksamheten.72

Den ambulerande reumakliniken inledde sin 
verksamhet år 1975 i Kajanalands centralsjukhus-
distrikt. Det administrativa ansvaret låg hela tiden 
hos Reumaförbundet, medan det medicinska ansva-
ret låg hos klinikens chefsläkare och Kajanalands 
centralsjukhus. Verksamheten i Kajanaland upphör-
de år 1977. Orsaken till detta var att finansieringen 
hade upphört till följd av att Reumaförbundet hade 
sänt in en felaktigt ifylld bidragsansökan.73 Under 
sin tvååriga existens hade kliniken vårdat 1 016 pa-
tienter. Efter försöket utnyttjade Reumaförbundets 
Rehabiliteringsanstalt kliniken fram till juli 1978. 
Den ambulerande reumakliniken med Kangasala 
som stationeringsort körde runt i Nurmes central-
sjukhusdistrikt där den behandlade alla typer av 
reumatiska sjukdomar som förekom i trakten. Un-
der sin existens fick tusentals personer i glesbygden 
rehabilitering på kliniken. År 1984 blev klinikbilen 
överförd till rehabiliteringsanläggningen.74

Den ambulerande reumakliniken verkade i Kajanaland och 

Norra Karelen under åren 1975–1984.



Olavi Härkönen ledde Reumaförbundets byrå under åren 

1976–1987.
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REHABILITERINGSANLÄGGNINGEN	
UTVIDGAS

Många partier ville på 1970-talet förutom polikli-
niker också sammanslå folkhälsoorganisationernas 
egna vårdinrättningar med det offentliga hälso- och 
sjukvårdssystemet. Efter reumadispensärerna ho-
tades också rehabiliteringsanläggningen av sam-
manslagning. Reumaförbundets ledning var mycket 
nära att sälja rehabiliteringsanläggningen till Tam-
merfors Centralsjukhus i slutet av 1970-talet. För-
säljningen spökade till och med i tidningsrubrikerna 
i Tammerforsnejden.63 Reumafolket ställde sig dock 
bakom sin kära rehabiliteringsanläggning. Under 
representantmötet år 1979 fördes en intensiv diskus-
sion om anläggningens försäljning men man stan-
nade för att behålla den.64

Det var naturligt att man nu när man inte läng-
re planerade att sälja rehabiliteringsanläggningen 
i stället började utveckla den. År 1978 gjordes en 
smärre ändring i anläggningens finskspråkiga namn 
- från Reumaliiton Kuntouttamislaitos till Reuma-
liiton Kuntoutumislaitos. Följande år utsågs den 
energiska unga fysioterapeuten, avdelningssköter-
skan för fysioterapiavdelningen Merja Riihinen till 
föreståndare för anläggningen. Hon var synnerligen 
pådrivande i utvidgningen av rehabiliteringsanlägg-
ningen. ”Jag kommer ihåg att jag i den där backen 
talade med verksamhetsledare Olavi Härkönen om 
saken, men han var inte intresserad, utan sade att 
projektet skulle medföra för mycket arbete.” 65 Här-
könen gick ändå med på att arrangera ordförande 
Veikko Laines besök på rehabiliteringsanläggningen 
den 4 januari 1980. Professor Laine blev genast in-
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tresserad av den idé som Riihinen presenterade och 
kom under sin vintersemester till rehabiliteringsan-
läggningen för att planera byggprojektet.

För byggnadsentreprenaden inrättades en bygg-
nadskommitté vars ordförande blev Reumaförbun-
dets styrelsemedlem, rektor (senare även undervis-
ningsråd) Pauli Kurikka från Tammerfors. Bygg-
nadskommittén anställde arkitekt Heikki Virtanen 
att göra upp ritningar på tillbyggnaden. Entrepre-
nadavtalet undertecknades den 4 januari 1983, och 
byggnadsarbetet påbörjades omedelbart. Direktör 
Merja Riihinen var sekreterare i byggnadskommit-
tén. Till en början var hon förskräckt över byggar-
betarnas språkbruk och höga volym, men förstod 
ganska snart att dessa hörde till i byggbranschen. 
Riihinen började skapa en gemenskapskänsla mel-
lan vårdinrättningens personal och byggarna bland 
annat genom att servera mat i byggbarackerna.66

Invigningen av rehabiliteringsanläggningens 
tillbyggnad gick av stapeln den 7 juni 1984. Byg-
garna hade av misstag byggt en källarvåning i till-
byggnadsdelen trots att denna inte fanns med i de 
ritningar som Penningautomatföreningen hade god-
känt. ”De frågade om den ska fyllas med grus eller 
om vi låter den stå kvar. Jag sade att vi låter den 
stå kvar. Efter att byggnaden färdigställts inspek-

terade Penningautomatföreningens representanter 
byggnaden, men de noterade inget som avvek från 
ritningarna eftersom vi hade täckt för dörren. Nu är 
den källaren ett behövligt förvaringsutrymme”, be-
rättar Pauli Kurikka.67 Byggkostnaderna uppgick till 
cirka 21 miljoner mark.68 Nybygget ansträngde inte 
förbundets ekonomi i någon högre grad i och med att 
Penningautomatföreningen stod för 80 procent av 
utgifterna. När nybygget blev klart flyttade all verk-
samhet in i den nya delen och då inleddes samtidigt 
en sanering av den gamla delen.6�

Rehabiliteringsanläggningen fick år 1985 nya 
stadgar enligt vilka ledningen skulle omorganiseras. 
Föreståndartjänsten ersattes med en överskötar-
tjänst som Merja Riihinen tillträdde. Också en ny 
verkställande direktörstjänst inrättades och den 
kunde i enlighet med de nya stadgarna också skö-
tas som bisyssla.70 Uppdraget sköttes under andra 
hälften av 1980-talet med vikariat och som bisyssla, 
och under åren 1990–1991 skötte förbundets verk-
ställande direktör uppdraget vid sidan av sitt eget 
arbete. Detta arrangemang gällde tills anläggningen 
efter drygt ett år fick en heltidsanställd direktör.

Grundstenen för tillbyggnaden av Reumaförbundets Rehabili-

teringsanstalt murades 4.5.1984. Från vänster ingenjör Juhani 

Uotila, Pauli Kurikka och Merja Riihinen.
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4. nyA begrepp

BEGREPPET	REUMA	UTVIDGAS

R 
iskerna för personer som drabbades 
av ledgångsreuma, den dominerande 
reumatiska sjukdomen inom Reuma-
förbundet, minskade i början av 1980-

talet då medicinerna blev bättre. En betydande inno-
vation var det faktum att man på reumasjukhuset i 
Heinola i ledgångsreumans begynnelseskede började 
ge patienterna flera starka läkemedel samtidigt. 
”Doseringen skulle vara så stark att håret reste sig 
av skräck på den vårdande läkaren”, beskrev profes-
sor Heikki Isomäki. Den första barnpatienten som 
fick denna behandling var läkarens eget barn. På 
reumasjukhuset i Heinola trodde man att ifall bar-
net dog av för starka mediciner, skulle läkarföräld-
rarna förstå dödsorsaken bättre än föräldrar som är 
lekmän. Resultaten av behandlingen var dock obe-
stridligt positiva.75 I och med att man inte längre var 
lika rädd för ledgångsreuma, började de andra reu-
matiska sjukdomarna få mera uppmärksamhet inom 
Reumaförbundet.

År 1�78 fastslog Världshälsoorganisationen 
(WHO) att begreppet reuma också omfattar sjukdo-
mar i stöd- och rörelseorganen, och i början av 1�80-
talet började man också i Finland diskutera definitio-
nen av reuma och reumatiska sjukdomar. I synner-
het specialisterna i reumatologi i Reumaförbundets 
ledande organ ville under ledning av professorerna 

Veikko Laine och Heikki Isomäki utvidga begreppet 
i enlighet med WHO:s definition. Laine såg stöd- och 
rörelseorganens sjukdomar som en helhet och var 
i likhet med många andra forskare bekymrad över 
det folkhälsoproblem som sjukdomsgruppen förorsa-
kade. Reumaförbundet var redan under den tiden en 
folkhälsoorganisation, och tanken var också att så 
småningom utvidga Reumaförbundet till ett förbund 
som ansvarar för alla organisationer kring stöd- och 
rörelseorganens sjukdomar. Från och med år 1980 
började tidningen Reuma därför publicera artiklar 
om ryggsjukdomar. 

En betydande del av föreningsfolket, särskilt de 
som insjuknat i ledgångsreuma, var misstänksamma 
mot att begreppet reuma skulle ändras, för att inte 
tala om att förbundet skulle utvidgas. ”Vi ville behål-
la Reumaförbundet som ett Reumaförbund. Fotfolket 
arbetade frivilligt för föreningarna, utan lön eller er-
sättning och med egna redskap. Vi tyckte att det var 
fel att de pengar som vi samlat in skulle användas för 
alla patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseor-
ganen”, berättar Ritva Jokinen. Hon tror inte heller 
att de olika sjukdomarna i stöd- och rörelseorganen 
skulle ha kunnat foga sig inom samma förbund i det 
skede då resurserna skulle fördelas. Ritva Jokinen 
framhåller att en del av fotfolket ansåg att inflam-
matoriska reumatiska sjukdomar och artros ingick 
i förbundets agenda, men inte ryggsjukdomar eller 
osteoporos.76
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Förutom den inre oppositionen ansåg inte en del 
utomstående heller att Reumaförbundet hade är-
liga motiv i sin utvidgningssträvan, eftersom många 
andra förbund också tävlade om samma patienter. 
Många ansåg att Reumaförbundet hade en räv bak-
om örat i sin strävan att locka till sig medlemmar 
med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Dessa at-
tityder återspeglas mycket väl i den debatt som in-
leddes med ett synnerligen vasst inlägg i Helsingin 
Sanomat den 23 mars 1986 under rubriken ”Reuma-
förbundet friar till de ryggsjuka. Den krympande för-
eningen värvar nya medlemmar genom att lotta ut 
resor till södern.” Resten av inlägget följde samma 
linje: ”Folk med ryggskador är en anmärkningsvärd 
patientgrupp såtillvida att den inte har en egen in-
tressebevakande organisation. Till hjälp skyndar 
nu Reumaförbundet, som är bekymrat över att dess 
egen medlemskår krymper. Förbundet bedriver en 
synlig kampanj där de som värvar nya medlemmar 
får delta i en utlottning av resor till södern och video-
bandspelare.”

I artikeln konstaterades det att antalet personer 
som drabbas av reuma minskar ständigt och att Reu-
maförbundet av denna orsak ville utvidga sin med-
lemsvärvning att också omfatta personer med andra 
sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. ”Redan under 
några års tid har Reumaförbundet marknadsfört be-
greppet reuma som ett samlingsnamn för alla sjuk-
domar i stöd- och rörelseorganen genom att hänvisa 
till motsvarande internationella klassificeringar. På 
så sätt motiverar förbundet också sitt växande med-
lemsantal. Utomstående ser å sin sida hela operatio-
nen som ett tecken på att organisationerna har svårt 
att acceptera att deras verksamhet reduceras. Folk-
hälsoorganisationerna utgör inget undantag. Om 
sjukdomsfallen minskar i antal måste man i stället 
tänja på fantasins gränser för att få fart på verksam-
heten igen.”

Överläkaren för fysiatriavdelningen på HUCS, 
Erkki J. Valtonen77 hade blivit värvad som auktori-
tet för inlägget och sade i det att andra organisatio-

Professor Heikki Isomäki hade 

en viktig andel i utvidgningen 

av begreppet reuma inom för-

bundet. Han var ordförande i 

förbundet 1988–1992.
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Från och med slutet av 1970-talet har kampanjerna fått en 

framträdande roll i Reumaförbundets verksamhet. På bilden 

kampanjmaterial från MTV:s önskekonsert Toivotaan, toivotaan 

år 1984.

ner inte behövde ta till sådana kraftfulla kampanjer 
som dessutom förbigår den egentliga medlemskåren. 
Valtonen ansåg att kampanjen gav en bild av att det 
var ett självändamål att vara medlem i Reumaför-
bundet. ”Att vara medlem i en organisation borde 
inte vara ett sådant mål som den här kampanjen lå-
ter förstå till och med via televisionen. Hela historien 
luktar komiskt nog lite business.” Valtonen drog sig 
inte heller för att ifrågasätta den vård som Reuma-
förbundet erbjuder. ”Åldersrelaterade förslitnings-
skador är vanliga, men när det gäller dessa patienter 
är Reumaförbundet på helt fel spår både i fråga om 
att förstå sjukdomens ursprung och i behandlingen 
av den. Dessutom håller inflammatorisk reuma helt 
på att försvinna samtidigt som andra besvär i stöd- 
och rörelseorganen blir allt vanligare. Detta påvisas 
också av det faktum att Reumastiftelsens sjukhus i 
Heinola har blivit tvunget att ta emot också andra 
patienter för vård än enbart reumatiker.”78 

Professorerna Veikko Laine och Heikki Isomä-
ki svarade på inlägget å Reumaförbundets styrel-
ses vägnar i Helsingin Sanomat den 3 april 1986. 
De ansåg inte att Reumaförbundet var en krym-
pande organisation, tvärtom fick organisationen 
ständigt nya medlemsorganisationer och hade en 
livlig verksamhet. Påståendet att insjuknandet i 
reumatiska sjukdomar minskar kullkastas tydligt 
med följande ord: ”Också påståendena att insjuk-
nandet i reumatiska sjukdomar minskar är tyvärr 
ogrundat och tyder på bristande sakkunskap. 
Tillgänglig statistik visar att förekomsten av led-
gångsreuma – den mest framträdande reumatiska 
sjukdomen – har legat på samma nivå under en 
lång tid. Dessutom blir bl.a. gikt hela tiden allt 
vanligare, och i och med att de stora åldersklasser-
na blir äldre, ökar förekomsten av ledförslitning 
och ryggbesvär.” Å andra sidan medgav Laine och 
Isomäki att riskerna vid ledgångsreuma minskat 
tack vare vård och rehabilitering, men de ansåg 
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också att vi till stor del har Reumaförbundet att 
tacka för den goda vården.

Reumaförbundet förklarade sin omsorg om de 
ryggsjuka med följande ord: ”Reumaförbundet följer 
den internationella, allmänt godkända klassifice-
ringen av reumatiska sjukdomar (ex. Världshälsoor-
ganisationens klassificering WHO/Euro/Rc 28, 1978). 
Enligt den räknas inflammatoriska reumatiska sjuk-
domar (bl.a. ledgångsreuma och ryggradsreuma), de-
generativa sjukdomar i leder och ryggrad (bl.a. artros 
och många ryggbesvär), mjukdelsreuma (bl.a. belast-
ningssymptom i muskler och senor) samt ämnesom-
sättningssjukdomar (t.ex. gikt) som reumatiska sjuk-
domar. Med stöd av detta finns det fog för att Reuma-

förbundet omfattar ryggsjukdomar, i synnerhet med 
tanke på att personer med långvariga ryggsjukdomar 
ofta är förlorare i vårt hälsovårdssystem.”7�

Reumaförbundets läkarsektion godkände på sitt 
möte den 24 april 1987 ordförande Heikki Isomäkis 
förslag för att förklara begreppet reuma: ”Som reuma-
tiska sjukdomar räknas sjukdomar i stöd- och rörelse-
organen i enlighet med WHO:s definition. Också ILAR 
definierar följande sjukdomar som reumatiska sjukdo-
mar: reumatisk feber, ledsjukdomar, ryggsjukdomar 
samt mjukdelssjukdomar. Ordet reuma är en förkort-
ning som främst borde användas som prefix. Reuma 
betyder inte samma sak som reumatoid (= reumalik-
nande). Reumatoid artrit = ledgångsreuma. Internatio-
nellt sett avser man med reumatism smärttillstånd i 
stöd- och rörelseorganen. På finska förkortas uttrycket 
”reumatiska sjukdomar” med ordet TULES. När det är 
fråga om enskilda sjukdomar bör man alltid använda 
den korrekta benämningen.”

Reumaförbundet ställde upp följande mål för sin 
40-årsjubileumskampanj: ”1) göra det allmänt känt 
att Reumaförbundet bär omsorg om alla sjukdomar 
i stöd- och rörelseorganen (TULES), av vilka olika 
ryggsjukdomar är de vanligaste och 2) få så många 
som möjligt av dem som lider av ryggsjukdomar att 
gå med i Reumaförbundets verksamhet.” Utan att 
låta sig bekomma, koncentrerade sig det 40-åriga 
Reumaförbundet på ryggsjukdomar: ”Ryggsjukdo-
mar hör till de vanligaste sjukdomarna i stöd- och 
rörelseorganen. Därför har Reumaförbundet startat 
ett flerårigt ryggprojekt vars mål är att utveckla en 
ny behandlingsmodell och att ge ut instruktioner för 
öppenvård.”80 Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 
infördes tydligt i förbundets stadgar år 1988. I stad-
garna kunde man läsa att ”Förbundets syfte som cen-
tralorganisation för reumaföreningar är att bekämpa 
sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, d.v.s. reuma-
tiska sjukdomar och att främja och utveckla vård, re-

Kaarina Laine-Häikiö, Reumaförbundets verkställande direktör 

sedan år 1987.
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habilitering, annan service och livsvillkoren för dem 
som har insjuknat i reumatiska sjukdomar.”81

Redan i början av 1��0-talet led en stor del av 
medlemskåren av någon annan sjukdom än ledgångs-
reuma och därför grundade förbundet till exempel år 
1991 en egen sektion för personer som drabbats av fi-
bromyalgi. Sektionen skulle stöda och aktivera fibro-
myalgipatienterna samt bevaka fibromyalgikernas 
intressen.82 Vid beredningen av representantmötet för 
år 1992 övervägde man på förbundet en stadgeänd-
ring där förbundets namn skulle ändras till Suomen 
TULES – Finn Reuma ry.83 Fotfolket inom förbundet 
motsatte sig starkt förslaget på en stadgeändring, 
varvid förbundet behöll sitt traditionella namn. För 
framtida behov registrerades dock Suomen TULES 
ry år 1992 som ”skrivbordsorganisation”, så att inget 
annat organ skulle kunna ta i bruk det potentiella 
framtida namnet.84 Reumaförbundet har aldrig tagit 
i bruk namnet, men den organisationspolitiska indel-
ning dels i en strömning som betonade sjukdomar i 
stöd- och rörelseorganen, dels i en strömning som be-
tonade inflammatoriska reumatiska sjukdomar som 
utkristalliserades i namnfrågan har i stora drag levt 
vidare ända in på 2000-talet.

FESTER	OCH	KAMPANJER

” 
Tack vare omfattande kampanjer såsom 
”Toivotaan, toivotaan” fick förbundet förut-
om pengar också synlighet. Reumaförbundet 
blev känt bland folket i och med att det syn-

tes på tv”, berättar Ritva Jokinen. 85 Åren 1984–1985 
fick Reumaförbundet nationell uppmärksamhet ge-
nom att det i televisionen anordnade en insamling 
inom ramen för reklam-tv:s önskeprogram ”Toivo-
taan, toivotaan”, som var en populär programserie 
på 1970- och 1980-talen. Tack vare medverkan i pro-
grammet kunde många social- och hälsovårdsorgani-
sationer samla in medel för sitt arbete och på samma 

gång få upp allmänhetens ögon för organisationerna. 
Den tidens populära solister såsom Marion Rung, 
Eino Grön och Riki Sorsa uppträdde under Reuma-
förbundets ”Toivotaan, toivotaan”-kampanj.

En annan viktig milstolpe för Reumaförbundets 
synlighet utgjorde förbundets 40-årsjubileum och 
kampanjerna i samband med det. Förbundet, som nu 
uppdaterat begreppet reuma, bestämde sig för att pri-
oritera ryggsjukdomar i sin jubileumskampanj Tules 
pois. Kampanjen beräknades kosta 1 015 000 mark, 
medan intäkterna förväntades uppgå till 1 820 000 
mark. Kampanjens nettoavkastning uppskattades 
till 805 000 mark.86 Reumaförbundets pressmed-
delande beskrev jubileumskampanjen med följande 
ord: Kampanjen ’Tules pois – sjukdomarna i stöd- och 
rörelseorganen under kontroll och vård’ kommer un-
der jubileumsåret att synas tydligt i olika offentliga 
sammanhang. Reumaförbundet och dess medlems-
föreningar genomför jubileumsårets kampanj med 
olika slags jippon, bl.a. genom att starta en insamling, 
sälja ryggmärken och anordna fester och konserter. 
Reumaförbundets 115 medlemsföreningar deltar ak-
tivt i kampanjen. Kampanjen uppmärksammas också 
på arbetsplatser, där man i samarbete med arbetar-
skyddsfullmäktige försöker ägna uppmärksamhet åt 
att förebygga ryggsjukdomar. För alltför många män-
niskor försämrar sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 
arbetstrivseln och hindrar samtidigt människorna 
från att koppla av på fritiden. Eftersom ryggsjukdo-
mar är de vanligaste bland stöd- och rörelseorganens 
sjukdomar startade Reumaförbundet ett ryggprojekt 
för att utveckla nya metoder för förebyggande av rygg-
besvär. På många orter har man prövat på ryggterapi 
smågrupper och resultaten har varit lovande.”87

Pressmeddelandet sändes till över 300 olika tid-
ningar. Ett stöd om 300 000 mark från försäkringsbo-
laget Ilmarinen möjliggjorde synliga annonser i lan-
dets ledande tidningar. I anslutning till jubileumsår-
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ets kampanj Tules pois ordnades ett evenemang vid 
namn Selkä 87 – Rygg 87 i Exportutbildningsstiftel-
sens lokaliteter i Helsingfors. En viktig tilldragelse 
med tanke på kännedomen om Reumaförbundets 
egen historia var att förbundet till jubileumsårets 
ära beställde en 40-årshistorik av magister Sakari 
Heikkinen. Verket utkom år 1987 och heter ”Reuma-
työtä 40 vuotta. Reumaliito – Reumaförbundet ry:n 
historiikki”. Verket överräcktes till fru Tellervo Koi-
visto som var beskyddare för jubileumsåret.88

Under åren 1989–1992 anordnades en kampanj 
som hette ”Framåt utan hinder” som såsom nam-
net antyder försökte avlägsna hinder för rörelse- och 
funktionshindrade. Kampanjen beskrev en miljö med 
hinder: ”Onödiga miljöhinder ökar känslan av van-
makt och osjälvständighet. Den rörelsehindrades 
psykiska hälsa påverkas starkt av miljön. Alla är vi 
i något skede av livet rörelse- eller funktionshindra-
de. Genom att man i samhället beaktar rörelse- och 
funktionshinder, blir det lättare för alla att fungera i 
den egna livsmiljön.” Kampanjledningen ansåg att en 
miljö utan hinder var en jämlikhetsfråga och bekla-
gade att den närmast ansågs vara en kostnadsfråga. 
Det största problemet ansåg man dock vara att temat 
inte uppmärksammades: ”Den stora allmänheten, be-
slutsfattare, planerare och byggherrar förstår inte i 
tillräckligt hög grad problemen med rörelse- och funk-
tionshinder, och att man i jämlikhetens namn kan 
kräva att hindren skall avlägsnas. Det kan dessutom 
mycket väl hända att de har en ensidig bild av vad 
rörelse- och funktionshinder egentligen innebär.”8� 

Vid övergången mellan åttio- och nittiotalet gick 
Reumaförbundet på djupet med samma problematik 
i sin mångåriga undersökning om grava handikapp. 
Undersökningen leddes av Pirkko Kiviniemi och ge-
nomfördes av Sirpa Aalto. Förutom Reumaförbundet 
deltog också Folkpensionsanstalten, Finlands Lions-
förbund samt social- och hälsovårdsstyrelsen i forsk-

ningssamarbetet. Undersökningen, som avslutades 
år 1994 och fick namnet ”Häkkilintu” (burfågeln), 
uppmärksammade de svårigheter som personer 
bundna till sina egna hem- eller boendemiljöer ställs 
inför: många reumatiker var s.k. burfåglar och hade 
inte tillräckliga stödtjänster för att kunna röra sig 
och fungera utanför hemmet.�0 Undersökningen var 
den mest omfattande som förbundet utfört.

Reumaförbundet arrangerade år 1�8� en varm-
vattengymnastikkampanj vid namn Med värme i 
vattnet, vars mål var att ”varje person insjuknad i en 
sjukdom i stöd- och rörelseorganen bör ha möjlighet 
till varmvattengymnastik nära sitt eget hem åtmins-
tone en gång i veckan”. Det varma vattnet ansågs 
ha en särskild effekt på personer med sjukdomar i 
stöd- och rörelseorganen: ”Effekt: Det varma vatt-
nets fysiologiska effekter: musklerna blir varma när 
blodcirkulationen ökar, muskelspänningen minskar 
och människan slappnar av. Elasticiteten i vävna-
derna och rörligheten i lederna ökar.”�1 I samarbete 
med Polioinvalidit ry och Finlands Simundervis-
nings- och Livräddningsförbund rf och anordnade 
Reumaförbundet sammanlagt 50 lokala evenemang 
som lockade cirka 6 500 deltagare. På kampanjorter-
na samlade Reumaförbundet bl.a. in namnlistor för 
anskaffning av varmvattenbassänger.92  

Reumaförbundet deltog också i slutet av 1990-ta-
let i samarbete med Paritanssin tuki ry i en kampanj 
som förespråkade danskunskap. Kampanjen omfat-
tade ett tv-program i tio avsnitt.�3

NYTT	KONTOR,	NY	LEDNING	

R 
eumaförbundets kontor, som sedan år 
1949 funnits på Lisagatan, flyttade den 
20 januari 1986 till Malmgård, där för-
bundet i december 1984 hade köpt två 
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fastigheter: ett 303 m² stort affärshus för 1 929 500 
mark och dessutom en 52 m² stor lägenhet för 310 346 
mark.�4 Inredningen i det nya kontoret byggdes en-
ligt Reumaförbundets hovarkitekt Heikki Virtanens 
ritningar. 95 En känsla av lyx i inredningen gav de 
grafikblad (18 stycken) som förbundet köpte av Gal-
leri Kaj Forsblom för totalt 31 659 mark.�6

Inte långt efter flytten meddelade förbundets 
verkställande direktör – som benämningen verk-
samhetsledare hade ändrats till år 1�86 – Olavi 
Härkönen att han avgår med pension i början av år 
1987. Ett råd utsågs inför valet av ny verkställande 
direktör och i det ingick Veikko Laine, Heikki Iso-
mäki, Pirkko Kiviniemi och Olavi Härkönen. Rådet 
beslöt att lägga in en annons om den lediga tjänsten 
i Helsingin Sanomat, tidningen Reuma och Kauppa-
lehti.�7

Den egentliga ansökningsprocessen gav ingen 
klar kandidat för posten som verkställande direktör. 
Efter ansökningsprocessen ombads därför överin-
spektör Kaarina Laine vid medicinalstyrelsens byrå 
för hälsofostran att ansöka om tjänsten; hon hade 
bekantat sig med många av förbundets represen-
tanter i medicinalstyrelsens expertgrupp för frågor 
om sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Styrelsen 
valde slutligen enhälligt Laine (senare Laine-Häikiö) 
till verkställande direktör. Laine tillträdde sin tjänst 
den 1 februari 1�87.�8

Följande år skedde en märkbar förändring också 
i förbundets presidium. Professor Veikko Laine, som 
lett förbundet sedan år 1972, gav upp sitt ordföran-
deskap. Han efterträddes av förbundets vice ordfö-
rande, professorn i reumatologi Heikki Isomäki (f. 
1935). Laine hade bett Isomäki att ställa upp som 
kandidat och fick hela representantmötet att ena sig 
bakom sitt förslag. På samma möte ändrades Reu-
maliitto – Reumaförbundet sitt namn till Suomen 

Reumaliitto ry – Reumaförbundet i Finland rf (nam-
net förenklades år 1996 till Suomen Reumaliitto ry 
och den svenska översättningen infördes i förbundets 
stadgar).

De fastigheter som förbundet ägde var till största 
delen i prima skick i början av 1990-talet. Renove-
ringen av Reumaförbundets Rehabiliteringsanstalt 
slutfördes i och med att reparationerna av den gamla 
sidan blev klara den 7 oktober 1985. Nu hade re-
habiliteringsanläggningen 100 bäddplatser samt 
16 bäddplatser för annan inkvartering till sitt för-
fogande. Byggandet av en strandbastu fullbordade 
anläggningens byggnadsbestånd. Som vanligt ko-
ordinerades byggarbetet av den byggnadskommitté 
som leddes av undervisningsrådet Pauli Kurikka. 
Ritningarna gjordes av arkitekt Heikki Virtanen. 
Strandbastun blev klar år 1989.��

Länge hann Reumaförbundet dock inte glädjas 
över de splitternya fastigheterna. Den 1 september 
1991 bröt en brand ut i centralbyråns lokaliteter. 
Branden som börjat i köket förorsakade stora rök- 
och vattenskador och förstörde bl.a. Aune Sihvos 
porträtt. ”Det enda som fanns kvar av köket var en 
sotig grop”, berättar Ritva Saukonpää, som var på 
arbetet den dagen. Till följd av branden splittrades 
centralbyråns personal för tre månader. En del ar-
betade i Rehabiliteringsstiftelsens utrymmen, en del 
i Reumaförbundets mindre kontorsfastighet och en 
del i ekonomiförvaltningens samarbetspartner Sie-
mens-Nixdorfs utrymmen. 100

Branden satte återigen i gång diskussioner om 
placeringen av förbundets centralbyrå. Ordförande 
Heikki Isomäki föreslog att byrån skulle flytta till 
Tammerfors, men fick inte medhåll för sin idé. I 
stället beslutade man sig för att flytta till Stora Ro-
bertsgatan i centrala Helsingfors. Flytten skedde år 
1��4.



44     ~     nyA begreppReumaförbundet har under årens lopp gett ut många broschyrer och 
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P 
rofessor (h.c.) Veikko Laine (1911–2001) 
var ordförande för Reumaförbundet åren 
1972–1988 . Redan innan han blev vald 
till ordförande hade han många viktiga 

förtroendeuppdrag i förbundet. Laine var utbildad 
till specialist i psykiatri, men gjorde sin egentliga 
insats som specialist i reumatiska sjukdomar. Han 
kom till Lomaliittos reumasanatorium år 1944. Se-
nare verkade han som överläkare vid Reumastiftel-
sens sjukhus i Heinola 1950–1964 och som chefslä-
kare 1964–1974. Veikko Laine trivdes som fisken i 
vattnet i internationella sammanhang. Ett exempel 
på hans goda kontakter är att han redan i slutet av 
1940-talet under en studieresa stiftade bekantskap 
med nobelpristagaren Philip S. Hench, en av dem 
som upptäckte kortisonet. ”Det har varit lätt att resa 
var som helst i världen då alla kommer ihåg att jag 
kommer från samma land som Veikko Laine. Jag har 
visserligen blivit tvungen att förklara att vi inte är 
släkt”, berättar Kaarina Laine-Häikiö. Veikko Laine 
var chefredaktör för Scandinavian Journal of Rheu-
matology 1972–1982 och ordförande för European 
League Against Rheumatism 1971–1973.

Veikko Laine var en gentleman av den gamla 
stammen och han var känd för sin punktlighet och 
speciella humor. ”Vi satt i främsta raden på Reu-
maförbundets sommardagar och väntade på en mi-
nister, men väntan drog längre och längre ut på ti-
den. Dragspelaren underhöll gästerna. Plötsligt steg 
Veikko Laine upp, gick fram till mig, bugade sig och 
frågade: ’Får jag lov?’ Där dansade vi då, trots att 

det inte var någon lätt dans, schottis eller något lik-
nande”, berättar Kaarina Laine-Häikiö. 10� På repre-
sentantmötet år 1988 utnämndes Veikko Laine till 
hedersordförande för Reumaförbundet, en titel som 
han hittills är ensam om. Reumaförbundet fick motta 
en betydande testamentsgåva av Laine.

Medicine licentiat Juhani Kirpilä (1931–1988) 
ledde Reumaförbundets verksamhet åren 1957–1968 
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Veikko Laine var ordförande i Reumaförbundet 1972–1988.
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i egenskap av bland annat läkarsekreterare, general-
sekreterare och stf. verksamhetsledare. I Reumaför-
bundets styrelse satt Kirpilä under åren 1�67–1�87. 
Anskaffningen av Reumaförbundets bägge vårdin-
rättningar var till stor del Kirpiläs förtjänst. Kirpilä 
satt i styrelsen för förbundets rehabiliteringsanlägg-
ning 1968–1972 och därefter som styrelseordförande 
åren 1972–1978.

Den förmögne ungkarlen Kirpilä hann under sin 
livstid samla en ansenlig konstsamling i sitt hem på 
Norra Hesperiagatan. I hans konstsamling fanns 
verk av bl.a. Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, 
Eero Järnefelt, Tyko Sallinen, Jalmari Ruokokoski, 
Wäinö Aaltonen, Essi Renvall och Unto Koistinen. 
”Han höll distans till folk omkring sig, men när han 
lärde känna och lita på folk, visade han sig vara en 
mycket varmhjärtad och humoristisk människa” 110, 
berättar Merja Riihinen. Juhani Kirpilä reste gärna 
utomlands och var en sakkunnig finsmakare.

Filosofie doktor Pirkko Kiviniemi (1930–2006) ut-
förde sitt livsverk som psykolog på Reumastiftelsens 
sjukhus. Kiviniemi satt i Reumaförbundets styrelse 
1985–1988. Hon var Reumaförbundets vice ordföran-
de 1988–1992 och därefter ordförande 1992–1996. 
Kiviniemi, som redan under skoltiden hade insjuk-
nat i barnreuma, förde tydligt fram reumatikernas 
angelägenheter överallt. En miljö utan hinder var en 
hjärtesak för henne, och hon tvekade aldrig att kräva 
sådana hjälpmedel som hon på grund av sin sjuk-
dom behövde. ”Det blev ett himla väsen ifall Pirkko 
inte fick den specialbeställda stol som hon behövde”, 
minns Kaarina Laine-Häikiö. Kiviniemi och Laine-
Häikiö reste en del tillsammans å arbetets vägnar 
och kallade sig själva ”Vi bekymmerslösa”, vilket be-
skrev deras förhållningssätt till små bekymmer.

Ett bevis på Pirkko Kiviniemis okuvliga vilja är 
att hon vid sidan av sitt egentliga arbete skrev sin 

doktorsavhandling med hjälp av en diktafon, efter-
som hennes händer inte fungerade som de borde. 111 
Kiviniemi skrev också flera böcker och guider om 
reuma för undervisningsändamål. Den mest kända 
torde vara ”Enemmän tietoa reumasta” (mera kun-
skap om reuma) som hon skrev tillsammans med 
Veikko Laine och Pekka Waris.

Avtäckning av Juhani Kirpiläs (till höger) byst på Reumaförbun-

dets Rehabiliteringsanstalt 11.3.1988. Till vänster skulptör Panu 

Patomäki.

Pirkko Kiviniemi i en för henne typisk situation – hon står och 

talar inför folk stödjande på sina kryckor.
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DISTRIKTSSEKRETERARNA	GÖR	ENTRÉ

F 
ör att effektivera sin service till medlem-
mar utanför huvudstadsregionen och 
särskilt i Norra Finland, inledde Reu-
maförbundet 1986 ett försök med att in-

rätta distriktssekreterartjänster. Penningautomat-
föreningen beviljade ett understöd på 150 000 mark 
för det tvååriga försöket och de första tjänsterna 
inrättades i Uleåborg och Rovaniemi.101 I Uleåborg 
anställdes specialsjukskötaren Kirsti Ylikorkala till 
distriktssekreterare och i Rovaniemi socialarbetaren 
Irmeli Paasivirta. På bägge orterna började arbetet 
från noll: ”Jag gick till Isku och valde möbler, och 
ingick avtal med telefonbolaget”, berättar Kirsti Yli-
korkala.102

Utgående från försöket beslöt Penningautomat-
föreningen att finansiera högst fem distriktssekrete-
rartjänster. Reumaförbundet började bygga upp ett 
nätverk av fem distriktssekreterare runtom i landet. 
För att kunna täcka hela landet med nätverket slogs 
distriktssekreterartjänsterna i Lappland och Uleå-
borg samman år 1��1.103 Följande år inrättades en 
distriktssekreterartjänst i Östra Finland med Joen-
suu som placeringsort.104 Verksamhetsområdet om-
fattade Kuopio, Norra Karelens och St. Michels län.

Tjänsten som distriktssekreterare i Mellersta Fin-
land inrättades i Jyväskylä år 1993. Ansvarsområdet 
omfattade förutom Mellersta Finland också Vasa län. 
Till tjänsten valdes fysioterapeuten Ann-Charlotte 
Moisio som hade svenska som sitt modersmål, varför 
också alla svenskspråkiga föreningar runtom i lan-

det kom att ingå i hennes ansvarsområde. Distrikts-
sekreterartjänsten i Västra Finland inrättades år 
1��4 och omfattade dåvarande Åbo och Björneborgs 
län samt Tavastehus län. Västra Finlands distrikts-
sekreterare, fysioterapeuten och magistern i hälso-
vård Outi Paltamo var till en början stationerad i den 
lokala reumaföreningens utrymmen i Tammerfors. 
Senare hade hon ett kansli både i Tammerfors och i 
Åbo, tills kansliet permanent flyttade till rehabilite-
ringsanläggningen i Kangasala. Södra Finland fick 
sin första distriktssekreterare så sent som 1998 och 
hennes ansvarsområde omfattade både Nylands och 
Kymmene län. Organisationschefen fick ansvaret för 
de nationella föreningarna.105

I och med inrättandet av distriktssekreterartjäns-
terna blev verksamheten i förbundets medlemsfören-
ingar både aktivare och mångsidigare. Under sina 20 
år som distriktssekreterare grundade Kirsti Ylikor-
kala i medeltal en förening per år.106 Målet var att 
grunda en reumaförening i varje hälsocentraldistrikt 
och på så sätt skapa ett föreningsnätverk som täcker 
hela landet.

Tack vare distriktssekreterarverksamheten öka-
de antalet föreningar och medlemmar. År 1995 hade 
Reumaförbundet redan 162 medlemsföreningar och 
48 ��8 medlemmar.107

Enligt Sirpa Aalto finns det tre orsaker till att 
verksamheten effektiverades i slutet av 1980-talet: 
För det första utvidgades innehållet och för det an-
dra förbättrades Penningautomatföreningens möj-
ligheter att understöda verksamheten. För det tredje 
hade förbundet i Kaarina Laine-Häikiö en ny idea-
listisk och innovativ verkställande direktör som drev 
sina egna idéer, medan Olavi Härkönen hade varit 
en försiktig organisationschef som uppskattade gam-
la traditioner.”108

Förbundet utvidgade sin verksamhet att omfatta också andra 

sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Detta syntes också i för-

bundets kampanjer. Kampanjaffischen Tules pois! från början av 

1990-talet är designad av grafiker Pekka Loiri.
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VÄLFÄRDEN	I	VÅGSKÅLEN

1 
980-talet var en tid av ekonomisk tillväxt, 
men vid övergången till 1��0-talet stod vi 
inför en global nedgång i ekonomin. Enlig 
författaren Paavo Haavikko fanns det ”två 

slags olycksaliga, två sidor av myntet, d.v.s. sådana 
olycksaliga som lånat pengar i banken och banker 
som lånat ut pengar”.112 Inom social- och hälsovårds-
sektorn räckte lågkonjunkturen betydligt längre än i 
näringslivet, för ännu nära millennieskiftet gjordes 
kraftiga budgetnedskärningar inom den offentliga 
sektorn, även om samhällsekonomin redan var på 
uppgång.

För många kom det som en stor chock att man i 
början av 1990-talet började köra ner det välfärds-
samhälle som man lagt ner så mycket möda på att 
bygga upp. Det försvagade allmänna ekonomiska 
läget och nedskärningarna drabbade social- och häl-
sovårdsbranschen och därmed också reumatikerna i 
hög grad. Reumaförbundet strävade efter att också 
under lågkonjunkturen bevaka reumatikernas in-
tressen så gott det gick. I och med de nedskärningar 
som staten och kommunerna gjorde och som i så hög 
grad påverkade reumatikernas sjukvård och sociala 
förmåner, blev intressebevakningen allt viktigare i 
Reumaförbundets verksamhet. I viss utsträckning 

anknöt allt arbete som Reumaförbundet utförde till 
intressebevakning. Förbundet eftersträvade ökad 
tyngd i intressebevakningen, men oftast var detta ett 
hopplöst företag. Reumaförbundets ledning försökte 
lätta upp den dystra stämningen med svart humor: 
en delegation från förbundet överräckte en osthyvel 
som gåva till statsrådet.113

En viktig andel i intressebevakningen hade Riks-
dagsledamöternas reumagrupp, som 1�88 bildats av 
representanter från alla riksdagspartier. År 1991 
ändrades gruppens namn till Eduskunnan tules-
ryhmä (Riksdagens tules-grupp).114 Också grundan-
det av den s.k. Tules-ligan var ett led i försöket att 
ge intressebevakningen större genomslagskraft. Tu-
les-ligan bildades år 1��3 och är ett samarbetsorgan 
för personer som arbetar med sjukdomar i stöd- och 
rörelseorganen. I Tules-ligan ingår sedan starten 
förutom Reumaförbundet också Reumastiftelsen, 
Invalidstiftelsen, Societas Medicinae Physicalis et 
Rehabilitationis Fenniae, Ortopedföreningen i Fin-
land, Finlands Industrimedicinska förening och In-
stitutet för arbetshygien. Ligan samlar folkhälsoor-
ganisationernas intressebevakning och expertisen 
inom forskarsamfundet till ett gemensamt forum. 
Tules-ligan eftersträvar enligt sin stiftelseurkund 
att upprätthålla funktionsförmågan hos personer 
som insjuknat i sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 

5. helskinnAde Ur 
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och att skapa en så gynnsam miljö som möjligt för de 
insjuknade.115

Ett utmärkt exempel på Reumaförbundets intres-
sebevakning utgör förbundets reaktion på statssekre-
terare Raimo Sailas förslag på en hälsocentralsavgift 
år 1992. Först diskuterade Kaarina Laine-Häikiö 
ärendet med Reumaförbundets ledande förtroende-
valda och med ordföranden för riksdagens Tules-

grupp Kirsti Ala-Harja. Därefter sonderade Reu-
maförbundet på Laine-Häikiös initiativ terrängen 
för samarbete med andra folkhälsoorganisationer.116 
Detta resulterade i att Reumaförbundet tillsammans 
med andra förbund som representerar långtidssjuka 
sände en vädjan till social- och hälsovårdsminister 
Jorma Huuhtanen. Förbunden som representerade 
de långtidssjuka önskade att hälsocentralavgifterna 
inte skulle tas i bruk. Ifall man ändå beslutade att 
införa hälsocentralavgifter, önskade förbunden ett 
avgiftstak på högst 2 500 mark för långtidssjuka. 
Förbunden ansåg att självriskandelen på 2 500 mark 
skulle omfatta besöksavgifter på hälsocentraler och 
hos företagshälsovården, laboratorie- och röntgen-
avgifter, sjukhusens poliklinikavgifter, avgifter för 
seriebehandling (fysioterapi och ljusbehandling), 

Reumaförbundets delegation uppvaktar landets regering under 

lågkonjunkturen 1992 med en osthyvel. Osthyveln mottas av 

utrikeshandelsminister Pertti Salolainen. I Reumaförbundets 

delegation ingår från höger första vice ordförande Pirkko Kivi-

niemi, verkställande direktör Kaarina Laine-Häikiö och miljöse-

kreterare Liisa Kiiski.
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samt avgifter för vård på hälsocentralernas vårdav-
delningar.117 Det gemensamma agerandet ledde inte 
till resultat den gången.

Nytt för Reumaförbundets intressebevakning var 
att förbundet i samarbete med andra reumatikerför-
bund i Norden försökte påverka Finlands regering. 
Ett pressmeddelande som Kaarina Laine-Häikiö 
skrivit å Reumaförbundet i Finlands vägnar åter-
speglar stämningen perfekt: ”De nordiska reumati-
kerorganisationerna är oroliga för den ekonomiska 
krisens verkningar på de avgifter som personer 
drabbade av långvariga sjukdomar i stöd- och rörel-
seorganen belastas med. Nordiskt Reumaråd har på 
sitt möte den 3 oktober 1992 riktat en skrivelse till 
alla nordiska statsministrar. I de nordiska länderna 

finns det över fyra miljoner personer som drabbats 
av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, och dessa 
utgör majoriteten av alla långtidssjuka. Sparåtgär-
der vidtas i alla nordiska länder. Organisationerna 
anser att de som drabbats av sjukdomar i stöd- och 
rörelseorganen blir tvungna att betala ett alldeles för 
högt pris för besparingarna.”118 Förbunden inriktade 
sig särskilt på de höjda läkemedelskostnaderna, pa-
tientavgifterna, och ändringarna i sjukförsäkrings-
systemet. Organisationerna bedyrade att de förstod 
att besparingarna berör alla, men var samtidigt räd-
da för att långtidssjuka skulle belastas med orimliga 
tilläggskostnader.

Reumaförbundet tvingades också bevaka sina 
medlemmars intressen på kommunnivå. Intresse-
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bevakning är inget lätt arbete, vilket belyses av det 
skarpa tonfallet i ett pressmeddelande om hjälp-
medelsavgifter som Reumaförbundet avfattat: ”Reu-
maförbundet i Finland rf oroar sig för kommunernas 
planer på att kräva en självriskandel för hjälpmedel. 
Dessa avgifter är olagliga med stöd av både den gäl-
lande handikappservicelagen och den kommande kli-
entavgiftslagen. Hjälpmedel, också små och billiga 
sådana, bör vara avgiftsfria för sådana handikappa-
de och långtidssjuka personer som behöver dem.”11�

Lågkonjunkturen framkallade spänningar också 
inom Reumaförbundet. Behovet av intressebevak-
ning blev så stort att resurserna vid förbundets 
centralbyrå inte ville räcka till. På grund av detta 
kritiserade medlemmarna förbundet. ”Trots vår in-

tressebevakning kunde vi helt enkelt inte avstyra 
alla nedskärningar”, berättar Sirpa Aalto.120 Trots 
Reumaförbundets samarbete med andra folkhälso-
organisationer genomförde statsmakten och kom-
munerna nedskärningar, oftast utan att lyssna på 
organisationerna.

Förutom bevakningen av reumatikernas intres-
sen hade Reumaförbundet en annan stor utmaning, 
d.v.s. att ta sig ur lågkonjunkturen. Ur förbundets 
ekonomiska synvinkel kom lågkonjunkturen olämp-
ligt, eftersom man under den inrättade en dyr pen-
sionsordning, som förorsakade förbundet en stor 
engångsutgift och som tillsammans med de kostna-
der som branden förorsakat resulterade i att förbun-
dets bokslut visade ett underskott på 800 000 mark 
år 1991. Vårdhemmet Keski-Suomen Hoitokoti var 
också förlustbringande och därtill minskade intäk-
terna från Reumaförbundets rehabiliteringsanstalt. 
Detta berodde delvis på lågkonjunkturen och spar-
politiken i den offentliga ekonomin och delvis på den 
rehabiliteringslag som trädde i kraft hösten 1991 och 
som reducerade antalet betalningsförbindelser som 
Folkpensionsanstalten utfärdade till rehabiliterings-
anläggningen.121

För att balansera ekonomin tvingades förbundet 
vidta hårda sparåtgärder. Inga moderskaps-, studiele-
dighets- och semestervikarier anställdes, och på reha-
biliteringsanläggningen tvingades man permittera en 
del av personalen. På förbundets centralbyrå kunde 

Bilden är tagen under Reumaförbundets sommardagar i Lahtis 

1996. Det första sommardagsevenemanget (fram till slutet av 

1960-talet sommarfesten) anordnades 4.7.1948 på initiativ av 

Ester Salo som var översköterska på reumasjukhuset i Heinola. 

Från och med år 1950 är sommardagarna ett årligen återkom-

mande evenemang som ofta anordnas i anslutning till förbundets 

representantmöte.
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man inte förlänga de tillfälligt anställdas arbetsavtal 
och av sparskäl rekommenderade man personalen 
att ta ut ledighet utan lön. Personalen varslades om 
permittering under tiden 28–31.12.1992, men per-
mitteringen kunde slutligen återkallas. Förbundets 
ledningsgrupp permitterade dock sig själv frivilligt.122 
Dessutom reducerades tidningen Reumas utgivnings-
frekvens från fem till fyra gånger per år.123

Under lågkonjunkturen tvingades man lägga ner 
vårdhemmet Keski-Suomen Hoitokoti, vars namn 

1991 ändrats till Mellersta Finland center för sjuk-
domar i stöd- och rörelseorganen. Orsaken till ned-
läggningen var att ”verksamheten permanent och 
väsentligt hade försvagats”. Verksamheten vid vård-
hemmet hade under flera års tid varit förlustbring-
ande, bokslutet för år 1991 visade ett underskott 
på 480 000 mark.124 I början av år 1992 realiserade 
Reumaförbundet centrets nedre våning och började 
säga upp sina anställda. Under året sades totalt sex 
personer upp. En del av personalen tvingades också 
under årets två första månader att gå ned till treda-
gars arbetsvecka.125

Vårdhemmets personal gillade givetvis inte alls 
att deras arbetsplats lades ned. ”Jag anser inte att 
alla möjligheter blev undersökta. Man kunde gott ha 
placerat öppenrehabiliteringen och reumaföreningen 
i Jyväskylä och dess sammanträdesrum i vårdhem-
mets nedre våning. Om man jämför med det nuva-

Handgympasalen på Reumaförbundets Rehabiliteringscenter 

är unik i Finland. Ergoterapeut Johanna Haanpää (till vänster) 

visar Tiina Mäkinen hur man tränar en hand som drabbats av 

ledgångsreuma. Tiina Mäkinen var medarbetare (med uppgift 

att överräcka tulpaner) på tidningen Reuma det år då tidningen 

firade sitt 50-årsjubileum. Tulpanen har varit tidningens symbol 

ända sedan dess 40-årsjubileum.
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rande centrets lokaliteter, 
skulle fysioterapeuterna 
ha haft mycket bättre be-
handlingsutrymmen än de 
nuvarande trånga kyffena, 
och reumaföreningens sam-
manträdesrum skulle också 
ha varit större”, kritiserar 
den tidigare föreståndarin-
nan Liisa Juusela nedlägg-
ningsbeslutet. Hon anser att 
det var ett förhastat beslut 
att sälja vårdhemmet och 
att priset också var lågt.126 
Ur Reumaförbundets syn-
vinkel var tillgängligheten 
rätt dålig i det gamla huset, 
som dessutom var i dåligt 
skick.127 Verksamheten i Jy-
väskylä fortsatte under led-
ning av endast en person, men den egentliga vård-
hemsverksamheten i Mellersta Finlands center för 
sjukdomar i stöd- och rörelseorganen upphörde.

Situationen i Reumaförbundet var både ny och 
besvärlig under åren 1��1–1��3. Såväl centralby-
råns som rehabiliteringsanläggningens personal pro-
testerade mot personalbesparingarna. Stämningen 
blev inte bättre av att Reumaförbundet inte hade 
något vedertaget internt förhandlingssystem för dy-
lika situationer. Till följd av erfarenheterna från låg-
konjunkturen anslöt sig förbundet till Servicearbets-
givarna och inrättade fungerande interna förhand-
lingsmekanismer mellan arbetsgivare och personal.

Erfarenheterna från lågkonjunkturen ledde också 
till att Reumaförbundets strategiska planering blev 
mera systematisk. År 1994 utformade förbundet – 
först av alla folkhälsoorganisationer – det första s.k. 
Riktning-dokumentet där organisationen stakade ut 

sin framtid och sina värderingar. Dokumentet upp-
dateras regelbundet och har hittills omarbetats tre 
gånger.

REUMAFÖRBUNDET	REGIONALISERAS

I 
nom Reumaförbundet hade reumatiker all-
tid besuttit viktiga förtroendeposter, men 
efter den första ordföranden, översten Eino 
Kuusela, som var ledgångsreumatiker, var 

ingen av förbundets ordförande reumatiker. Reuma-
tikernas andel av de ledande förtroendevalda betona-
des på 1��0-talet. ”Så länge som Reumaförbundets 
verksamhet huvudsakligen gick ut på att erbjuda 

På Reumaförbundets Rehabiliteringsanstalt marknadsfördes 

motionsspåret Riku som var under uppförande hösten 1998. 

Rehabiliteringskunderna stavgår runt omkring i rehabiliteringsan-

läggningens åslandskap.
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vård, var ordförandena läkare. Också i ordförande-
valen märktes det att organisationens roll ändrats 
från vårdproducent till folkhälsoorganisation. På 
1990-talet ansåg man att endast handikappade per-
soner kan driva de handikappades ärenden”, som 
Sirpa Aalto lite tillspetsat uttrycker förändringen i 
Reumaförbundets tänkesätt.128

På representantmötet 1992 avgick professorn i 
reumatologi Heikki Isomäki som ordförande för Reu-
maförbundet och i hans ställe valdes filosofie doktor 
Pirkko Kiviniemi (se artikel s. 46–47) till ny ordfö-
rande. Kiviniemi hade drabbats av ledgångsreuma 
redan som barn. Representantmötets understöd för 
Kiviniemi grundade sig till stor del på att de av för-
bundets medlemmar som själva drabbats av reuma 
ansåg att hon som själv led av en allvarlig reumatisk 
sjukdom skulle förstå reumatikernas angelägenhe-
ter.129

I samband med utvecklingen av distriktssekre-
terarverksamheten på 1980-talet föddes det inom 
Reumaförbundets ledning en idé om center för sjuk-
domar i stöd- och rörelseorganen, s.k. tules-center. 

Ordet tules är en förkortning av det finska uttrycket 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet och avser sjukdomar i 
stöd- och rörelseorganen. Syftet var att dessa region-
center skulle specialisera sig på någon av förbundets 
verksamhetsformer på det nationella planet, fungera 
som rehabiliterings- och öppenvårdsenheter och be-
driva organisationsverksamhet. År 1990 skrev verk-
ställande direktör Kaarina Laine-Häikiö ett PM som 
handlade om vad ett tules-center kan ha för betydel-
se.130 Hon ansåg att syftet med tules-centren var att: 
1. inom regionen bekämpa sjukdomar i stöd- och  
rörelseorganen, d.v.s. reumatiska sjukdomar och  
utveckla servicen för de insjuknade
2. stöda de insjuknade i regionen
3. väcka det folkliga intresset för att bekämpa  
sjukdomar i stöd- och rörelseorganen i regionen
4. stöda föreningsverksamheten.

Kaarina Laine-Häikiö planerade att tules-centren 
skulle få en betydande roll i Reumaförbundets verk-
samhet och strävade efter olika typer av nationella 

Utvecklingen av förbundets medlemsantal och 

antal medlemsföreningar 1984–2007.
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uppdrag för centren utgående från den sakkunskap 
som fanns i de olika regionerna. Södra Finlands cen-
ter för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen bevilja-
des fi nansiering för åren 1996–1997. Verksamheten 
där kännetecknades av tre olika typer av arbetssätt: 
undervisningsenheten TULES TUTUKSI, City-re-
habilitering och TULES-klubbar. Finansieringen av 
Södra Finlands center för sjukdomar i stöd- och rö-
relseorganen upphörde dock år 1997. Mellersta Fin-
lands center för sjukdomar i stöd- och rörelseorga-
nen ansvarade för det nationella ungdoms- och mo-
tionsarbetet och förhoppningen var att centret skulle 
samarbeta med universitetet i Jyväskylä. År 1997 
fl yttade centret in i nya lokaliteter och kunde då för-
utom distriktssekreterarservice också erbjuda läkar- 
och fysioterapitjänster. Också i Uleåborg grundades 
ett tules-center.131

Trots de ekonomiska svårigheterna började för-
bundet på lång sikt förnya Reumaförbundets Re-
habiliteringsanstalt. Utvecklingsarbetet var viktigt 
också av den orsaken att förbundets ekonomi till 
stor del var beroende av rehabiliteringsanläggning-
ens resultat. Återigen var undervisningsrådet Pauli 
Kurikka primus motor för projektet.132 År 1��3 blev 
bastun för gravt handikappade klar, liksom också 
saneringen av anläggningens badavdelning. Efter 
många sorger och bedrövelser kunde ombyggnads- 
och tillbyggnadsprojektets taklagsfest hållas hösten 
1996. Det nya utrymmet med plats för 20 gravt han-
dikappade klienter, ergoterapi och ett auditorium 
blev klara året därpå. 133 Penningautomatföreningen 
fi nansierade 60 procent av hela byggprojektet, med-
an Reumaförbundets självfi nansierade andel endast 
uppgick till fyra miljoner mark.134

Efter utvidgningen var verksamheten på rehabi-
literingsanläggningen rätt gynnsam tills antalet re-
misser från Folkpensionsanstalten till anläggningen 
år 2003 sjönk dramatiskt, vilket var ett hot mot både 

anläggningens och hela förbundets ekonomi. Tack 
vare de ledande förtroendevaldas krav att genom 
uppsägningar reducera rehabiliteringsanläggning-
ens årsverken med 13,5, kom anläggningen på fötter 
igen. 135 Följande år ändrades namnet Reumaförbun-
dets Rehabiliteringsanstalt till Reumaförbundets 
Rehabiliteringscenter Apila.

Under årens lopp har tyngdpunkten i Apilas 
verksamhet ändrats. Vid sidan av traditionell indi-
viduell rehabilitering erbjuder Apila numera också 
kursformad rehabilitering. Öppenvårdsrehabilite-
ringen har utvecklats liksom innehållet i rehabilite-
ringen, som nu är aktiv i stället för att som tidigare 
ha varit passiv. Idag indelas Apilas tjänster i fl era 
olika områden: individuell rehabilitering för gravt 
handikappade, rehabiliterings- och anpassningsträ-
ningskurser och individuell rehabilitering, service 
med syfte att bevara arbetsförmågan, konditionsse-
mester och fullständig service också för andra häl-
soorganisationer.

Apila verkar också som nationellt resurscenter 
för sällsynta reumatiska sjukdomar och infl amma-
toriska muskelsjukdomar. Med sällsynta sjukdomar 
avses sådana sjukdomar som färre än 500 personer i 
Finland lider av.

Apilas resurscenterverksamhet omfattar tio så-
dana sjukdomar, bl.a. sklerodermi, MCTD och poly-
myosit. Resurscenterverksamheten, som fi nansieras 
av Folkpensionsanstalten och Penningautomatför-
eningen, omfattar bl.a. rehabiliterings- och anpass-
ningsträningskurser, helgträffar för de olika sjuk-
domsgrupperna samt stödpersonsservice, med andra 
ord i princip samma typ av verksamhetsformer som 
andra reumatiker erbjuds. När det gäller sällsynta 
reumatiska sjukdomar är det kanske ännu viktigare 
med den information som patienten får om sin egen 
sjukdom. 136
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HUVUDBRY	I	FULLMÄKTIGE

P 
å representantmötet 1��6 valdes den 
tidigare kommundirektören i Padasjoki 
Teuvo Komulainen (f. 1942) till Pirkko 
Kiviniemis efterföljare som ordförande i 

Reumaförbundet. Komulainen hade som barn insjuk-
nat i barnreuma. Som nyvald ordförande ville Komu-
lainen betona fullmäktiges betydelse i Reumaförbun-

det. Det hade under en lång tid förekommit en viss 
friktion mellan Reumaförbundets fullmäktige och 
styrelse, eftersom arbetsfördelningen mellan dem 
var oklar. ”För mig var det klart att fullmäktige är 
det beslutande organet i ett demokratiskt system”, 
berättar Teuvo Komulainen.

I de nya stadgarna som godkändes år 1996 fick 
fullmäktige en starkare roll: fullmäktige valde styrel-
sens medlemmar och antalet fullmäktigemedlemmar 
fördubblades till sammanlagt 26 medlemmar.137 Re-
presentantmötet valde dock fortfarande fullmäktiges 
presidium. För att förstärka fullmäktiges ställning 
började Komulainen bjuda in fullmäktiges ordföran-
de till styrelsemötena: ”Det var ett gott beslut. Inte 

Fyra ordförande runt samma bord till jubileumsårets ära år 

1997.  Från vänster Veikko Laine, Heikki Isomäki, Pirkko  

Kiviniemi och Teuvo Komulainen.
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en endaste gång upplevde jag någon friktion mellan 
styrelsen och fullmäktige.”138

Däremot uppstod det en säregen tvist om full-
mäktiges sammansättning efter stadgeändringen. 
Trots de nya stadgarna, enligt vilka fullmäktiges 
storlek fördubblats, valdes ingen representant från 
Ålands Reumaförening till fullmäktige under re-
presentantmötet 1���. Stadgarna hade visserligen 
inte heller tidigare förutsatt att Åland skulle ha 
en representant i fullmäktige, eftersom man enligt 
stadgarna valde representanter från varje landskap 
”med undantag av Åland”.13� Vanligen hade Åland 
dock haft en fullmäktigeplats inom den svensksprå-
kiga kvoten.140

Frågan togs upp till behandling inför represen-
tantmötet hösten 2002. Som motdrag mot att inte ha 
någon fullmäktigeplats hade Ålands Reumaförening 
år 2000 ansökt om medlemskap i Nordiskt Reuma-
råd, dock utan resultat. Föreningen offentliggjorde 
också att den hade för avsikt att utträda ur Reuma-
förbundet i Finland.141 Ärendet ledde till allvarliga 
diskussioner inom förbundet. Den arbetsgrupp som 
hade till uppgift att utveckla den svenskspråkiga 
verksamheten föreslog våren 2001 enhälligt en stad-
geändring som skulle tilldela Åland en kvotplats 
i fullmäktige. En av styrelsen tillsatt arbetsgrupp 
med uppgift att revidera stadgarna behandlade i sin 
tur en likalydande stadgeändring under våren och 
sommaren 2002, men stannade efter omröstning för 
att inte föreslå någon stadgeändring.

Efter det något motstridiga arbetet i arbetsgrup-
perna presenterade verkställande direktör Laine-
Häikiö för förbundets styrelse den 13 september 
2002 ett förslag till beslut enligt vilket Åland skulle 
tilldelas en kvotplats i fullmäktige. Ordförande Teu-
vo Komulainens förslag till beslut var att stadgarna 
inte skulle ändras. Ordförandens förslag vann om-
röstningen i styrelsen med rösterna 7-2.142

Fullmäktige å sin sida kom på sitt möte den 12 
oktober 2002 till en motsatt utgång och föreslog efter 
omröstning (13-8, 4 blanka) en stadgeändring för re-
presentantmötet. Grupperingen som motsatte sig en 
stadgeändring vann dock omröstningen under repre-
sentantmötet i november 2002 med siffrorna 125-36, 
och Åland blev utan fullmäktigeplats.143 Efter detta 
inlämnade Ålands Reumaförening sitt avskedsbrev 
till Reumaförbundets styrelse. I brevet anklagade 
föreningen Reumaförbundet för diskriminering. Bre-
vet avslutades med konstaterandet ”Ålands Reuma-
förening vill i detta sammanhang framhålla att land-
skapet Åland är det enda landskap i Finland som har 
en långtgående självstyrelse och vi beklagar att man 



60     ~     helskinnAde Ur depressionen

genom detta beslut även nedvärderat landskapets 
status”144 Förbundets styrelse beviljade Ålands Reu-
maförening utträde ur förbundet på sitt möte den 7 
februari 2003.145

NYA	KAMPANJIDÉER

R 
eumaförbundets kampanjer fi ck ett nytt 
uttryck på 1990-talet. Samtidigt som 
professor Heikki Isomäki avstod från 
sin ordförandepost år 1992, efterlyste 

han en ledigare stil i hälsoupplysningskampanjerna. 
Han önskade färre besserwisserfasoner och mera hu-
mor, rörelseglädje och radikala lösningar i kampan-
jerna. Hans kampanj ”lempimällä letkeäksi” (älska 
dig smidig) var ett lekfullt exempel på hur kampan-
jerna borde vara.146 Isomäkis idéer började tillämpas 
och innehållet i kampanjerna blev mera humoristiskt 
och uttrycket gladare.

I sina exceptionellt lyckade promenadkampan-
jer har Reumaförbundet tagit tillvara folkets rörel-
seglädje. Delvis tack vare promenadkampanjerna 
har promenader och stavgång blivit de mest populära 
motionsformerna i landet. Den första riksomfattande 
promenaddagen ordnades den 19 september 1992 
och år 1��4 startade Reumaförbundet i samarbete 
med Valio en kampanj vid namn Motionera mera, 
som kostade förbundet 1 100 000 mark. Målet med 
kampanjen var att få folket att värdesätta och för-
stå motionens, men också näringens, och i synnerhet 
mjölkprodukternas betydelse för människans hälsa 
och för vård och förebyggande av sjukdomar i stöd- 
och rörelseorganen.147 Förbundet arrangerade också 
en promenadskola för journalister, vilket självfallet 
hjälpte till att föra fram budskapet i massmedierna.

Kampanjen Motionera mera blev mer omfattande 
än planerat: kampanjen fortsatte ända fram till slu-

tet av 1990-talet, och kom så småningom att anta 
en internationell karaktär. I slutet av 1990-talet 
upptogs projektet ”Walk for Health” – som fem län-
der deltog i och som Reumaförbundet koordinerade 
– som en del av en EU-fi nansierad motionsfrämjande 
kampanj. Förbundets offi ciella samarbetspartner i 
kampanjen var UKK-institutet i Finland och Olym-
piska kommittén/Idrottsförbundet (NOC*NSF) i Ne-
derländerna.148

I Finland utbildade Reumaförbundet ungefär 
tusen ledare för promenadskolan. Promenadskola 
ordnades på fl era hundra ställen i landet och del-
tagarantalet i dessa uppgick till cirka 5 000. Pro-
menadskolan anses ha bidragit till att intresset för 
promenader och stavgång blev så stort på 1��0-talet. 
14� Promenadkampanjerna påverkade också Reuma-
förbundets status i myndigheternas ögon: undervis-
ningsministeriet godkände förbundet som en riksom-
fattande motionsorganisation berättigad till statsun-
derstöd år 1995.

Succé gjorde också Reumaförbundets kampanj 
”Willit miehet” (wilda män) år 1996. Kampanjen re-
presenterade Finland i en tävling inom ramen för 
EU:s hälsofrämjande program och användes också i 
hälsofrämjande syfte inom ramen för Reumaförbun-
dets 50-årsjubileum. Alla män i Villmanstrand som 
år 1997 fyllt 50 år inkallades till ”vild mans gransk-
ning”. I samband med granskningen remitterades 
några män till fortsatta undersökningar. Vid sidan 
av granskningen fi ck samtliga män besvara en en-
kät om sin hälsa och sitt psykiska tillstånd. Projektet 
kulminerade den 7 november 1997 då Reumaförbun-
det i Finland i samarbete med socialförvaltningen 
i Villmanstrand arrangerade ett mässevenemang 
(wilda femtioåringar) i stadshuset i Villmanstrand. 
Evenemanget fi ck mycket publicitet. Totalt 29 ut-
ställare deltog i mässan. Temat för mässan var män, 
och det uppmärksammades i allt från nackmassage 
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till en skämtsam frågesport om sprit. Också skolor-
na i Villmanstrand uppmärksammade temat genom 
att arrangera tecknings- och uppsatstävlingar. Den 
andra pilotgruppen i Reumaförbundets kampanj 
var Helsingfors Telefonförening, som anordnade en 
liknande kampanj för sina 50 år fyllda manliga an-
ställda.150

Jubileumsårets evenemang höll också i övrigt hög 
profil. Statsminister Paavo Lipponen var beskyddare 
för jubileumsåret 1��7 och han anordnade en sär-
skild mottagning till jubileumsårets ära i samband 
med jubileumsfesten. Årets tema var ”50 år mitt i 
livet”. Inom ramen för jubileumsåret anordnades en 
insamling kring reumahumor. Resultaten publice-
rades i boken ”Ilo pintaan” som redigerats av Kaija 
Jäppinen.

Bland annat tack vare Reumaförbundets Motionera mera-kam-

panj blev stavgång och promenader i allmänhet populära bland 

befolkningen under 1990-talet.

KÄVELE
KUNNOLLA

Kävelykoulu tepsii luihin ja ytimiin
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T 
idigare anordnade Reumaförbundet ut-
bildning för sina medlemmar främst un-
der reumaveckan och andra evenemang 
(se artikel s. 74-75) i form av föredrag 

och filmer om reuma. Denna verksamhet komplet-
terades med organisationskurser och utbildning som 
lokalföreningarna anordnade.

Reumaförbundets utbildningsutbud växte och 
blev mångsidigare under 1�70- och 1�80-talen. År 
1972 anordnades tre regionala informationsdagar i 
första hand avsedda för medlemsföreningarnas ord-
förande och sekreterare. Informationsdagarna blev 
mycket populära och anordnades också året därpå. 
Efter det anordnades de vartannat år under benäm-
ningen funktionärskurs. På kurserna behandlade 
man grundläggande fakta om reumatiska sjukdomar 
och vård av dessa samt om organisationsverksam-
het och kontorsteknik för föreningsverksamheten. 
Allt sedan år 1�78 har förbundet årligen anordnat 
förhandlingsdagar för föreningarnas representanter. 
På 1990-talet ersattes dessa av aktualitetsdagarna 
och senare av ordförandedagarna och ordförandenas 
rådgivande möte.

Vid sidan av kurser om organisationsarbete anord-
nade förbundet rekreations- och motionskurser samt 
anpassningstränings- och rehabiliteringskurser, vil-
ka blev en permanent del av förbundets kursutbud. 
I medborgar- och arbetarinstitutens regi hölls kurser 
under temat ökad kännedom om reuma. Materialet 
från dessa kurser användes också som kursmaterial 
i hälsovårdsläroanstalter samt i planeringen av sjuk-

husens och hälsocentralernas patientrådgivning. Un-
der senare delen av 1�80-talet breddades innehållet 
i kurserna att förutom reumatiska sjukdomar också 
omfatta andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. 
Kurserna erbjöds också social- och hälsobranschens 
yrkesfolk utanför förbundet. Kursverksamheten 
kompletterades med handböcker som Reumaförbun-
det gav ut i samarbete med Centralen för hälsofost-
ran (numera Centret för hälsofrämjande).

På 1990-talet utvecklades Reumaförbundets ut-
bildning dels till förbundets medlemmar, dels till yr-
kesfolk i social- och hälsobranschen, eftersom bran-
schens kännedom om rörelseorganens sjukdomar 
oroade förbundet. Reumaförbundets kanske mest am-
bitiösa utbildningsprojekt var den s.k. Tules-akade-
min, där man ville sammanslå utbildningen om sjuk-
domar i stöd- och rörelseorganen både för hälso- och 
sjukvårdspersonal och för andra. Detta projekt, som 
Reumaförbundet hade planerat i samarbete med Hei-
nola stad, inleddes år 1��0, men redan efter ett par år 
rann Tules-akademin ut i sanden på grund av avsak-
nad av finansiering. Den bakomliggande idén om s.k. 
samvård där patientens och vårdarens roll i vårdsi-
tuationen är mera likvärdiga än tidigare syntes dock i 
Reumaförbundets övriga utbildningsverksamhet.

Förbundet anordnade nationella Tules-dagar som 
riktade sig till yrkesfolk för första gången år 1993. 
Tack vare medverkan och finansiering från social- 
och hälsovårdsministeriet var Tules-dagarna under 
flera års tid en del av förbundets utbildningsutbud, 
ända tills Tules-ligan tog över ansvaret för dem. Där-



efter har Tules-dagarna anordnats vartannat år väx-
elvis med Reumaförbundets kurs ”Aktuellt om reu-
matiska sjukdomar” som riktar sig till yrkesfolk i so-
cial- och hälsobranschen, och som är landets största 
utbildningsevenemang för personer som jobbar med 
reumatiska sjukdomar.

Också projektet Why som genomfördes i slutet 
av 1990-talet som en del av det s.k. SoTeKeKo-pro-
jektet (projektet för samordning av utbildningen och 
arbetslivet inom social- och hälsovården) riktade sig 
till yrkesfolk. Målet med Why var att utveckla sam-
verkansmodeller för att göra överläggningen mellan 
patient och vårdare mera jämlik. Projektet, som om-
fattade gemensamma utbildningar, genomfördes i 
samarbete med Helsingin sairaanhoito-opisto samt 
reumaavdelningarna vid Kirurgiska sjukhuset och 
Malms sjukhus.

Kursutbudet för medlemskåren utökades med 
utbildning för frivilligarbetare. Redan på 1�80-talet 
anordnade förbundet utbildning för blivande stöd-
personer och på 1��0-talet introducerades en utbild-
ning för blivande patientföreläsare. År 1�88 inleddes 
patientföreläsarverksamheten på initiativ av med-
lemmarna. Patientföreläsarna var sådana som själva 
drabbats av någon reumatisk sjukdom och som för 
personal och studerande inom hälso- och sjukvård 
berättade om sina egna erfarenheter om sjukdomen 
och på så sätt för första gången kunde ge patientens 
egen syn på sjukdomen. Denna verksamhet fick ett 
positivt gensvar och blev därför en permanent del av 
förbundets frivilligverksamhet . Förbundet började 
anordna utbildning för blivande patientföreläsare. 
Reumaförbundets eget kursutbud kompletterades 
kring millennieskiftet med projektet Polku (stigen), 
ett samprojekt mellan tolv folkhälsoorganisationer 
som utbildade långtidssjuka att föreläsa om sina 
sjukdomar för social- och hälsovårdsbranschens samt 
medicine studerande.

Den mångsidiga kursverksamheten har under de 
senaste tjugo åren blivit en av hörnstenarna i Reu-
maförbundets verksamhet. Förbundet har ordnat 
kurser, föreläsningar och studiecirklar i nära sam-
arbete bl.a. med Centralförbundet för Studieverk-
samhet (OK). Numera anordnar förbundet årligen 
tiotals olika kurser med tusentals deltagare. Dessut-
om bedriver medlemsföreningarna omfattande lokal 
kursverksamhet. År 2006 deltog sammanlagt 18 015 
personer i evenemang som centralbyrån, distriktsby-
råerna och Reumaförbundets Rehabiliteringscenter 
Apila anordnat.

Serviceombudet vägleder och instruerar 

reumaföreningens medlemmar framför allt 

i att tillgodogöra sig lokala social- och hälso-

vårdstjänster.

Kontaktpersonen i rehabiliteringsfrå-

gor förmedlar information om rehabilite-

ring.

Stödpersoner använder sin egen erfa-

renhet för att hjälpa andra i motsvarande 

livssituationer. Det är bra att vända sig till 

en stödperson när man precis drabbats av 

en sjukdom eller när en ny fas i sjukdomen 

förorsakar bekymmer.

Konditions-Curre koordinerar motionsä-

renden i sin förening, informerar om mo-

tionsgrupper och uppmuntrar reumatikerna 

att röra på sig. 

Inom Reumaförbundet verkar numera  

närmare tusen utbildade frivilligarbetare.
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Reumaförbundet utbildar på 2000-talet frivilligarbetare inom 

olika områden:
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Evenemang vid Helsingfors Olympiastadion under promenad-

dagen 1995.

Till höger en affisch för Nordiskt Reumatikerår 1992.  Affischen 

är designad av finländaren Jonni Kuutsa, som vann den nordiska 

affischtävlingen.

Reumaförbundets kampanj ”Du och din hemkom-
mun” var ingen överraskning med tanke på den då-
varande ordföranden Teuvo Komulainens bakgrund 
och erfarenheter inom kommunal hälso- och sjuk-
vård. Kampanjen gav impulser både för kommunal 
och lokal verksamhet. Medlemsföreningarna tyckte 
att det var ett bra tema. Under år 1��8 anordnades 
18 landskapsseminarier som samlade deltagare från 
de flesta av förbundets föreningar. Inbjudan till se-
minarierna sändes också till 700 kommunala tjäns-
temän och beslutsfattare.151
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Gula Bandets dag är en av Reumaförbundets 
mest framgångsrika kampanjer. Gula Bandets dag 
firades för första gången den 17 mars 2004 och har 
därefter anordnats varje år. Målet är att lyfta fram 
”förebyggande av sjukdomar i stöd- och rörelseorga-
nen som ett sätt att upprätthålla livskvaliteten och 
arbetsförmågan” 152 Kampanjen utgår från männis-
kans spontana intresse. Vem som helst kan ta initia-
tiv till att uppmärksamma dagen på sin arbetsplats. 
Kampanjen premierades på grund av sitt inspireran-
de genomförande och fräscha uttryck under europe-
iska reumatikerorganisationernas konferens i Rom 
år 2006.153

INTERNATIONELLA	KONTAKTER

R 
edan på 1940-talet hade reumaläkarna 
å arbetets vägnar kontakt med sina ut-
ländska kolleger, medan styrelsemed-
lemmen K.H. Molin genom förhandling-

ar med den svenska systerorganisationen år 1950 
förmodligen blev den första att å Reumaförbundets 
vägnar knyta internationella kontakter. Veikko 
Laines inofficiella kontakter var också av stor bety-
delse både för förbundet och för läkarvetenskapen. 
På 1950-talet blev samarbetet intensivare: i mån av 
möjlighet understödde förbundet läkarnas resor med 
stipendier, och i synnerhet de nordiska systerorga-
nisationerna avlade flertalet besök hos varandra. 
Reumaförbundet upphörde dock med att dela ut sti-
pendier när det år 1�63 inledde byggandet av rehabi-
literingsanläggningen i Kangasala.154

En speciellt viktig resa med tanke på Reumaför-
bundets framtid var den resa som Juhani Kirpilä år 
1960 företog till England delvis på Reumaförbundets 
bekostnad och under vilken han inhämtade viktig 
information inför grundandet av rehabiliteringsan-
läggningen. Den största behållningen av de inter-
nationella kontakterna torde vara den kunskap som 

finländarna fick om reumatikervård av de länder 
som hunnit längre i den ekonomiska utvecklingen. 
Reumatologi är ett internationellt ämne och därför 
gick all undervisning i början av 1960-talet på engel-
ska på reumasjukhuset i Heinola.

På 1960-talet fick reumatikerna också glädja sig 
åt internationaliseringen i och med att Reumaför-
bundet började ordna hälsoresor i samarbete med 
Aurinkomatkat. De första hälsoresorna anordnades 
under Juhani Kirpiläs ledning till badinrättningar 
för reumatiker i Baden bei Wien i Österrike, Pies-
tany i Tjeckoslovakien, Ischia i Italien samt Split och 
Hertceg Novi i Jugoslavien mellan den 1 april och 
den 15 oktober 1965. Kirpilä reste också runt i Euro-
pa och Mellanöstern och sökte nya resmål.155 Resorna 
gav inte förbundet någon vinst, men Aurinkomatkat 
understödde förbundet finansiellt. Senare anordnade 
förbundet också resor i samarbete med Lomamatkat 
och Keihäsmatkat.156

Förbundet deltog för första gången i internatio-
nell organisationsverksamhet genom att sända en 
representant till EULAR:s möte (The European Lea-
gue Against Rheumatism) år 1968. Veikko Laine var 
ordförande i EULAR 1971–1973.157 På 1��0-talet var 
strävan att internationaliseras särskilt stark, vilket 
till stor del berodde på Pirkko Kiviniemis och Kaa-
rina Laine-Häikiös intresse för internationellt sam-
arbete (båda var inbjudna föreläsare på EULARS:s 
evenemang) men också på Finlands anslutning till 
EU år 1995, då Reumaförbundet valde deltagande i 
internationellt samarbete som sin strategi.158 Reu-
maförbundets projektchef Jaana Hirvonen är ordfö-
rande för EULAR:s kommitté bestående av hälso- och 
sjukvårdspersonal under perioden 2003–2007.

Reumaförbundet deltog också tillsammans med 
sju andra europeiska representanter i det första mö-
tet kring sjukdomen systemisk lupus erythematosus 
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Statsminister Paavo Lipponen hälsar på ordförande Teuvo Komu-

lainen under Reumaförbundets 50-årsjubileum i Helsingfors uni-

versitets festsal. Bakom Lipponen står fr.v. fullmäktigeordförande 

Kalevi Olin och verkställande direktör Kaarina Laine-Häikiö. 

Bredvid Komulainen står författaren Laila Hietamies, som höll ett 

festföredrag, och Per Aage Bjørke, ordförande i Nordiskt Reuma-

råd och generalsekreterare i Norsk Revmatikerforbund.
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Baltiska Reumarådet 

och Nordiskt Reumaråd 

träffades på Apila 

16–17.10.2004. 

Mötes- och seminariedelta-

gare i Apilas foajé. 

Längst fram i mitten står 

Kaarina Laine-Häikiö, 

ordförande i Nordiskt 

Reumaråd.

(SLE) i London år 1988. Följande år sammanträdde 
representanterna för lupusföreningarna i Leuven 
i Belgien, där beslutet om en paraplyorganisation 
ELEF (European Lupus Erythematosus Federation) 
fattades. ELEF håller årligen ett möte i de olika med-
lemsländerna och år 1997 var det Helsingfors tur att 
stå som värd för mötet. Idag har ELEF medlemsor-
ganisationer i 18 länder. Antalet insjuknade i SLE 
inom organisationerna är 30 000.

Förbundet har också bedrivit europeiskt samar-
bete via det finska nätverket mot fattigdom och ut-
slagning EAPN-FIN, som är medlem i European Anti 

Poverty Network, grundat år 1990. Nätverket var 
Reumaförbundets första kontakt till Europeiska uni-
onen, eftersom EU-kommissionen finansierar EAPN. 
Orsaken till att Reumaförbundet deltog i grundandet 
av EAPN-FIN var att man inom förbundet insett att 
sjukdom och utslagning är nära sammankopplade: 
långvariga sjukdomar leder lätt till bl.a. ekonomiska 
svårigheter, som i sin tur kan leda till utslagning. 
Reumaförbundet har haft en officiell representation 
i nätverket och dessutom var Kaarina Laine-Häikiö 
ordförande i EAPN-FIN under åren 2003–2005.

På 1990-talet lade Reumaförbundet stor vikt vid 
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att stöda reumatikernas angelägenheter i Estland, 
som blivit självständigt år 1991. Esterna har bl.a. 
tagit lärdom av Reumaförbundets Rehabiliterings-
center.159 De lokala föreningarna har också samar-
betat intensivt med Estlands reumaförbund. I mil-
lennieskiftet genomfördes ett samarbetsprojekt som 
finansierades av utrikesministeriet. Efter projektet 
har föreningarna i landet gemensamt anordnat en 
årligen återkommande promenaddag i Pirita i Tal-
linn. Under projektets gång grundades många reu-
maföreningar i Estland och dessa föreningar har 
haft fadderföreningar i Finland. Dessutom fick tolv 
sjukskötare under en 1-årig utbildning bekanta sig 
med vården på reumaavdelningarna på universitets-
sjukhusen och på Reumaförbundets Rehabiliterings-
center.160

Också det nordiska samarbetet intensifierades 
efter det att Nordiskt Reumaråd (NRR), som bildats 
hösten 1988, inledde sin verksamhet i början av år 
1�8�.161 I samband med nordiska året för stöd- och 
rörelseorganen år 1992 anordnade man i Finland en 
vänortskongress som invigdes av social- och hälso-
vårdsminister Eeva Kuuskoski. NRR arrangerade 
året till ära en affischtävling, som vanns av stude-
randen Jonni Kuutsa från Konstindustriella högsko-
lan. Priset var 24 000 danska kronor, d.v.s. 14 000 
mark.162 Under året deltog 10 000 personer i evene-
mang kring rörelseorganens sjukdomar och samman-
lagt 300 artiklar publicerades i olika medier.163 Åren 
2003–2004 innehade förbundet för första gången ord-
förandeskapet i Nordiskt Reumaråd. Ordförande var 
Kaarina Laine-Häikiö och sekreterare Ritva Saukon-
pää.164

Ett konkret resultat av det nordiska samarbetet 
är projektet ”Förpackningar för Alla” som år 2004 in-
leddes med understöd från Nordiska ministerrådet.  
Målet med projektet, som administreras av svenska 
Reumatikerförbundet, är att utveckla förpackningars 

tillgänglighet och förpackningsstandarder för att un-
derlätta öppnandet av mat- och andra förpackningar 
också för händer som drabbats av reuma. I Finland 
är förpackningsprojektets främsta syfte att påverka 
handeln, förpackningsindustrin och formgivare.

Reumaförbundet har inte bara aktiverat sig i 
närområdet och i Europa, utan också i reumatiker-
förbundens världsorganisation ARI (Arthritis and 
Rheumatism International), som grundades år 1988. 
Under ARI:s första generalförsamling i Helsingfors 
den 10–13 oktober 1996 beslöt man att årligen fira 
en internationell reumatikerdag den 12 oktober. 
Reumaförbundet har ända sedan starten varit med 
i ARI:s administration och år 2001 valdes Kaarina 
Laine-Häikiö till organisationens vicepresident.

Under de senaste årtiondena har det inom Reu-
maförbundet förekommit två olika förhållningssätt 
till det internationella samarbetet: många anser att 
samarbetet borde fördjupas, andra återigen anser att 
man i verksamheten borde prioritera den egna med-
lemskåren. De olika prioriteringarna i den interna-
tionella verksamheten har tidvis väckt diskussion.
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Logon för Rörelseorganens årtionde 2000–2010.

ÖKAD	KÄNNEDOM	OM		 	
RÖRELSEORGANENS	SJUKDOMAR

År 2000 inleddes Rörelseorganens årtionde (The 
Bone and Joint Decade 2000–2010), som stöds av 
Världshälsoorganisationen WHO. Totalt 86 länder 
deltar i Rörelseorganens årtionde och i 60 länder har 
landets regering uttryckt sitt officiella stöd för kam-
panjen. Idén till Rörelseorganens årtionde väcktes 
redan år 1998 under en internationell konferens i 
Lund, där man också fattade beslut om att genom-
föra kampanjen. Projektets internationella lednings-
grupp utsåg docent Mats Grönblad till Finlands na-
tionella koordinator. Grönblad var också ordförande 
i Tules-ligan. Dessutom utsågs ambassadörer för Rö-
relseorganens årtionde i de olika länderna.

Målen för Rörelseorganens årtionde härleddes 
från de globala målen, vilka var:
1. Öka kännedomen om samhällets kostnader för 
rörelseorganens sjukdomar.
2. Aktivt involvera patienterna i beslut om den 
egna vården 
3. Öka kunskaperna om rörelseorganens sjukdomar, 
effektivera prevention och behandling genom ökade 
forskningsinsatser
4. Främja kostnadseffektiv prevention och 
behandling

I Finland kom projektet raskt i gång – egentligen 
i förtid – redan år 1���. Rörelseorganens årtionde 
leddes av Tules-ligan, men det var Reumaförbundet 
som ansökte om finansiering för projektet i och med 
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Personaldirektör Keijo Tauriainen, ordförande i Reumaförbundet 

från om med år 2005.

att förbundet var den enda av Tules-ligans medlem-
mar som också var medlem i Penningautomatfören-
ingen. Arbetsfördelningen preciserades senare så att 
Tules-ligan leder projektet, medan Reumaförbundet 
ansvarar för genomförandet.165

Först av allt bildades ett nationellt nätverk för 
Rörelseorganens årtionde som byggde på omfat-
tande, tvärvetenskapligt forskningsarbete och sam-
hällsaktivitet. Temat för Rörelseorganens årtionde 
har fått mycket publicitet i massmedierna, vilket har 
lett till att folket börjat reflektera över frågor kring 
rörelseorganens sjukdomar. Man har presenterat 
forskningsresultat och nya rön om sjukdomar i stöd- 
och rörelseorganen och väckt diskussion om nuläget 
i den nationella forskningen i jämförelse med andra 
länder.166 Avsikten var att enskilda människor skulle 
få information att grunda sina hälsobeslut på och att 
människorna skulle anse sig ha nytta av informatio-
nen. Under det första året fick 4 000 anställda inom 
social- och hälsovården ett informationspaket om 
sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.167

Reumaförbundets ordförande Teuvo Komulainen 
fick en idé i början av Rörelseorganens årtionde: ”Alla 
seminarier och föreläsningar inom ramen för Rörel-
seorganens årtionde fick mig att förstå att det omfat-
tande reumaområdet egentligen är för stort för oss 
att hålla reda på. Vi måste grunda en paraplyorga-
nisation (Tule ry) som Reumaförbundet kan vara en 
del av. Detta är svaret på vårt identitetsproblem.”168

Tanken grundar sig på den diskussion som gicks 
på 1�80-talet om förbundets roll i fråga om stöd- och 
rörelseorganens sjukdomar. Emellanåt funderade 
man inom Reumaförbundet på att väsentligt utvidga 
verksamheten, och på att ändra namnet till Suomen 
TULES ry. På förbundet understödde till exem-
pel verkställande direktör Laine-Häikiö denna idé, 
eftersom hon ville dra försorg om den del av med-
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Gula Bandets dag i riksdagen år 2006. Reumaförbundets mo-

tionsplanerare Sari Väkeväinen, till vänster, visar hur det går till 

och motionschef Tita Ström, till höger, leder raden med riksdags-

ledamöter. Närmast bakom henne vice talman Ilkka Kanerva.

lemskåren som inte led av inflammatorisk reuma. 
Diskussionerna ledde till grundandet av en mera 
omfattande samarbetsorganisation eftersom man 
ansåg att det behövdes ”bredare axlar” att bära upp 
utmaningarna för Rörelseorganens årtionde än de 
som Reumaförbundet hade att erbjuda.

Stöd- och rörelseorganförbundet i Finland (Suo-
men Tule ry) grundades på initiativ av Reumaför-
bundet år 2000, men den egentliga verksamheten 
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Gula Bandets dag har sedan starten år 2004 varit en av 

förbundets mest synliga, årligen återkommande kampanjer.

inleddes först år 2003. Organisationen bildades hu-
vudsakligen av de sammanslutningar som ingått i 
Tules-ligan; utifrån kom bl.a. Invalidförbundet med 
i det nya förbundet. För att alla organisationer med 
sina egna inriktningar skulle kunna omfatta namnet 
på det nygrundade förbundet var det viktigt att man 
utelämnade s:et i slutet på ordet Tules, eftersom s:
et stått för sjukdomar (i stöd- och rörelseorganen). 
Det nya förbundet omfattar förutom rörelseorganens 
sjukdomar också rörelseorganens hälsa och skador i 
rörelseorganen.

Stöd- och rörelseorganförbundet i Finland blev en 
paraplyorganisation som också Reumaförbundet hör 
till. Den nya organisationens stadgar avviker inte 
mycket från Reumaförbundets stadgar eller syfte: 
”Förbundets syfte är att skapa förutsättningar för 
främjande av stöd- och rörelseorganens hälsa i egen-
skap av nationellt samarbetsorgan för medlemsorga-
nisationerna.”

Stöd- och rörelseorganförbundet kallade verk-
ställande direktör Laine-Häikiö till den nya organi-

sationens första generalsekreterare för en period på 
knappt ett år under 2005–2006; under tiden var or-
ganisationschef Lea Salminen Laines-Häikiös vika-
rie på Reumaförbundet. Laine-Häikiö hade till upp-
gift att sparka i gång förbundet och det nationella 
programmet för stöd- och rörelseorganen för åren 
2005–2009. ”Det var inte så dramatiskt som det lå-
ter. Jag tog hissen till nedre våningen, där det nya 
förbundets kontor fanns. Där satte jag i gång med 
arbetet bland papplådor”, berättar Kaarina Laine-
Häikiö.16�

Rörelseorganens årtionde pågår fortfarande och 
därför är det ännu för tidigt att utvärdera projektets 
utfall. Redan nu är det dock klart att årtiondet upp-
nått sitt tankeväckande syfte.



kommUnikAtionen UtVecklAs

74     ~      det nyA ÅrtUsendet VälkomnAs 

I 
nformationsförmedlingen har ända sedan 
starten varit en viktig del av Reumaförbun-
dets verksamhet. Målet har varit att infor-
mera såväl förbundets egna medlemmar 

som den stora allmänheten om reumatiska sjukdo-
mar och behandling av dessa. Såväl förbundets pu-
blikationer som kampanjer och andra evenemang 
har tjänat detta syfte.

Tidningen Reuma, som förbundet gett ut sedan 
år 1953 är förbundets viktigaste informationskanal. 
Före 1953 gav förbundet ut en publikation som hette 
Reumatietoutta (reumakunskap). Tidningen, som 
hade 16-24 sidor, utkom till en början fyra gånger om 
året, fem gånger år 1955 och från och med år 1956 
sex gånger om året; idag har tidningen 32 sidor och 
utkommer fyra gånger om året. Under de första åren 
varierade tidningsstorleken, men i början av 1960-
talet övergick tidningen till samma tabloidformat 
som kvällstidningarna har.

Sedan början av 1980-talet har man haft olika 
teman för varje upplaga. Nu i början av det nya år-
tusendet är upplagestorleken 61 000 exemplar. I re-
daktionen ingår representanter för organisationen, 
experter, läsarrepresentanter och utbildade journa-
lister; för innehållet ansvarar en redaktion med jour-
nalistutbildning. Föreningarnas medlemmar får tid-
ningen som medlemsförmån. Ända sedan början har 
tidningen via posten delats ut till förbundets intres-
senter. På mässor och andra publika evenemang de-
lar förbundet ut provexemplar av tidningen. Reuma-
tidningen delas bl.a. ut till riksdagens Tules-grupp 

och utöver det får hela riksdagen vanligen en gång 
per år ett nummer av tidningen.

Tidningen Reuma är en specialtidning om reuma 
och rörelseorganens sjukdomar. Den berättar om 
forskning och vårdpraxis, tjänster, social- och rätts-
skydd samt om produkter som framtagits för att be-
tjäna personer som drabbats av sjukdomar i stöd- och 
rörelseorganen. En del av tidningens material publi-
ceras på svenska. Enligt en enkät som Reumaförbun-
det i Finland lät genomföra år 2006 läser 97 procent 
av medlemmarna tidningen och 88 procent tycker om 
tidningen. Totalt 83 procent av medlemmarna anser 
att tidningen är en viktig medlemsförmån.

Den information som tidningen erbjuder komplet-
teras av de handböcker om vård och rehabilitering 
av olika reumatiska sjukdomar som förbundet gett 
ut sedan slutet av 1�40-talet. Från och med 1��0-
talet utkommer Reuma-abc – ett viktigt verktyg i 
förbundets hälsofostran – både som trycksak och i 
nätversion. Dessutom har förbundet telefonrådgiv-
ning som tillgodoser både medlemmars, insjuknade 
personers och anhörigas informationsbehov. Ungefär 
fyra gånger om året får föreningarna ett medlems-
brev från förbundet.

De nya elektroniska informationskanalerna öpp-
nade på 1��0-talet helt nya möjligheter för förbundet 
att informera och att publicera material. Reumaför-
bundet i Finland öppnade en egen webbplats under 
jubileumsåret 1997. I och med webbplatsen utveck-
lades ett helt nytt forum för publicering av organi-



Tidningen Reumas pärm 1990 (höger) och 2006.
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sationens information och hälsorelaterade material. 
Rehabiliteringscentret fi ck en egen webbplats. Sam-
tidigt blev det nödvändigt att utöka medlemskårens 
mediekunskap och färdigheter att använda elektro-
niska nätverk, varför förbundet på 2000-talet anord-
nat utbildning med utomstående fi nansiering inom 
ramen för projektet Färdigheter för informations-
samhället för alla.

Reumaförbundets viktigaste och mest synliga re-
gelbundet återkommande evenemang är den årliga 
reumaveckan. Den första nationella reumatikerda-
gen fi rades den 4 december 1949 och efter den an-
dra reumatikerdagen följande år beslöt förbundet 
att utvidga evenemanget till en hel vecka. Den för-
sta reumaveckan inföll under tiden 18–25 november 
1951. Till en början varierade tidpunkten mellan 
oktober och november, men senare befästes tidpunk-
ten, och numera börjar reumaveckan alltid den an-
dra söndagen i oktober. Under reumaveckan anord-
nar förbundet och föreningarna olika evenemang 
med reumarelaterade föredrag och fi lmer. Veckan 
har anordnats i samarbete med Reumatologiska För-
eningen i Finland och Reumatautien Tutkimussäätiö 
(en stiftelse för forskning om reumatiska sjukdomar), 
och har sedan 1�70-talet varje år ett visst givet tema 
om behandling av någon reumatisk sjukdom.

I samband med reumaveckan har Reumaförbun-
det via massmedierna velat fästa uppmärksamhet 
vid reumarelaterade frågor. Reumaveckans invig-
nings- och avslutningsceremoni anordnas storstilat 
i olika städer och veckan bidrar väsentligt till ökad 
synlighet för förbundet och medlemsföreningarna 
både lokalt och nationellt.



Från invigningen av fotouställningen Kosketan ihmistä till Reuma-

förbundets 50-årsjubileums ära i Galleria Valööri i Helsingfors.

Fr.v. fotograf Pirjo Mailammi, galleristerna Jussi Pesola och 

Pirkko Sipilä, chefredaktör Riitta Katko och redaktionssekrete-

rare Ulla Palonen-Tikkanen. Utställningen pågick under tiden 

3–22.12.2002. Efteråt cirkulerade utställningen på olika håll i 

landet under ett par års tid. Turnén avslutades i Suomussalmi.

Fotograf Pirkko Mailammi har fotograferat tidningen Reumas 

centrala reportagebilder och porträtt på 1990- och 2000-talen.

Bl.a. bilderna på sidorna 40, 51, 54, 58, 67 och 72 är tagna av 

henne.
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Reumaförbundets arkiv. RA.
30 Heikkinen 1987, s. 20–21.
31 Verksamhetsberättelse 1963. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
32 Verksamhetsberättelse 1964. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
33 Heikkinen 1987, s. 21.
34 Odaterat tidningsurklipp. Tidningsurklipp. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
35 Kvinnokommittén 1951–1952. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
36 Uusi Suomi 25.3.1957. Tidningsurklipp. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
37 Verksamhetsberättelse 1958. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
38 Verksamhetsberättelse 1965. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
39 Heikkinen 1987, s. 31.
40 Protokoll från representantmötet 24.5.1958. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
41 Uusi Suomi 13.3.1959: ”Huomiota reumaattisten 
huoltoon”. Tidningsurklipp. Reumaförbundets arkiv. RA.
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42 Päivän Sanomat 13.3.1959: ”Eeveepeet 
aikovat nyt vallata Reumaliiton”. Tidningsurklipp. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
43 Päivän Sanomat 17.3.1959. Tidningsurklipp. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
44 Helsingin Sanomat 14.4.1959: 
”Reumaliitto politisoitunut”. Tidningsurklipp. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
45 Helsingin Sanomat 17.4.1959: 
”Reumaliitto ja politiikka”. Tidningsurklipp. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
46 Reuma 2/1959: ”Vetoomus reumaväelle”.
47 Intervju med Merja Riihinen 4.1.2007.
48 Verksamhetsberättelse 1963. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
49 E-postintervju med Liisa Juusela 1.3.2007.
50 Laine 1985, s. 14–16; Reuma 3/2006: ”Manner-
heim ja reumasairaalan perustaminen” (Heikki Iso-
mäki); intervju med Heikki Isomäki 9.11.2006.
51 Lehtonen 1984, s. 431.
52 Verksamhetsberättelse 1975. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
53 Intervju med Sirpa Aalto 14.2.2007.
54 Moring et al. 1��6, s. 188.
55 Intervju med Sirpa Aalto 14.2.2007.
56 Verksamhetsberättelse 1972. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
57 Styrelseprotokoll 12.1.1976. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
58 Heikkinen 1987, s. 22.
59 Itä-Häme 18.9.1973: ”UKK avasi Reumaliiton 
neliapilakampanjan”. Tidningsurklipp. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
60 Verksamhetsberättelse 1977. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
61 Verksamhetsberättelse 1977. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
62 Heikkinen 1987, s. 23.
63 Intervju med Pauli Kurikka 4.1.2007.
64 Protokoll från representantmötet 15.1.1979 och 

en bandupptagning av det samma. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
65 Intervju med Merja Riihinen 4.1.2007.
66 Intervju med Merja Riihinen 4.1.2007.
67 Intervju med Pauli Kurikka 4.1.2007.
68 Styrelseprotokoll 28.7.1984, bilaga 3. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
69 Intervju med Merja Riihinen 4.1.2007; 
Verksamhetsberättelser 1979–1984. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
70 Styrelseprotokoll 14.5.1985. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
71 Verksamhetsberättelse 1973. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
72 Verksamhetsberättelse 1974. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
73 Styrelseprotokoll 18.10.1977, bilaga, biträdande 
avdelningschef Pekka Pitsinkis brev 6.10.1977. 
Reumaförbundets arkiv. RA.
74 Heikkinen 1987, s. 19–20.
75 Intervju med Heikki Isomäki 9.11.2006.
76 Intervju med Ritva Jokinen 1.2.2007.
77 Valtonen hade tidigare väckt uppseende genom 
att framföra synnerligen spydiga åsikter om 
ryggsjuka. Se bl.a. Reuma 3/1981.
78 Styrelsemöte 26.3.1986, bilaga 2, Helsingin 
Sanomat 3.4.1986. Reumaförbundets arkiv. Apila.
79 Styrelsemöte 26.3.1986, bilaga 2, Helsingin 
Sanomat 3.4.1986. Reumaförbundets arkiv. Apila.
80 Styrelsemöte 12.11.1986, bilaga 7. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
81 Suomen Reumaliitto ry – Reumaförbundet i 
Finland rf:s stadgar från år 1988, 2 §. PRS.
82 Styrelseprotokoll 6.11.1991. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
83 Representantmötet 1992, 
Stadgeändringskommitténs protokoll 11.2.1992. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
84 Intervju med Kaarina Laine-Häikiö 14.12.2006.
85 Intervju med Ritva Jokinen 1.2.2007.



80     ~     källhänVisningAr

86 Styrelseprotokoll 4.3.1987, bilaga 6. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
87 Pressmeddelande ”Reumaliitto 40 vuotta” 
13.11.1987. Reumaförbundets trycksaker 
1983–1987. Reumaförbundets arkiv. Apila.
88 Verksamhetsberättelse 1987. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
89 Styrelseprotokoll 29.8.1989. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
90 Verksamhetberättelse 1994. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
91 Ansökan om status som nationell 
motionsorganisation. Projektet Med värme i vattnet. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
92 Verksamhetsberättelse 1989. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
93 Verksamhetsberättelse 1989. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
94 Styrelseprotokoll 24.1.1985. 
Reumaförbundets arkiv. Apila; Verksamhetsberät-
telse 1987. Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
95 Styrelseprotokoll 17.9.1985, bilaga 11. Reumaför-
bundets arkiv. Apila.
96 Styrelseprotokoll 15.6.1986. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
97 Styrelseprotokoll 12.11.1986. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
98 Styrelseprotokoll 6.1.1987. 
Reumaförbundets arkiv. Apila; intervju med Kaari-
na Laine-Häikiö 14.12.2006.
99 Verksamhetsberättelse 1985. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån; 
intervju med Merja Riihinen 4.1.2007.
100 Intervju med Ritva Saukonpää 13.2.2007.
101 Styrelseprotokoll 26.3.1986. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
102 Intervju med Kirsti Ylikorkala 1.2.2007.
103 Intervju med Sirpa Aalto 14.2.2007.
104 Verksamhetsberättelser 1991 och 1992. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.

105 Regionstrategigruppens möte 18.1.2007, bilaga. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
106 Intervju med Kirsti Ylikorkala 1.2.2007.
107 Verksamhetsberättelser 1984 och 1991. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
108 Intervju med Sirpa Aalto 14.2.2007.
109 Intervju med Kaarina Laine-Häikiö 14.12.2006.
110 Intervju med Merja Riihinen 4.1.2007.
111 Reuma 2/2006: ”In memoriam Pirkko Kivinie-
mi”; intervju med Kaarina Laine-Häikiö 14.12.2006.
112 Kulha 2000, s. 287.
113 Reuma 1/1992: ”Ministereille kunnon juusto-
höylät, mutta niin kovin kalliit”.
114 Verksamhetsberättelse 1991. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
115 Pressmeddelande 12.2.1993. Reumaförbundets 
arkiv. Apila; Asiantuntijat äänessä 2005, s. 39–40.
116 Styrelseprotokoll 23.9.1992. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
117 Styrelseprotokoll 11.11.1992, bilaga 2. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
118 Styrelseprotokoll 11.11.1992, bilaga 2. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
119 Styrelseprotokoll 16.12.1992, bilaga 7, 
pressmeddelande 17.12.1992. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
120 Intervju med Sirpa Aalto 14.2.2007.
121 Styrelseprotokoll 25.3.1992. Reumaförbundets 
arkiv. Apila; Verksamhetsberättelse 1992. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
122 Styrelseprotokoll 11.11.1992. Reumaförbundets 
arkiv. Apila; Styrelseprotokoll 16.12.1992. Reuma-
förbundets arkiv. Apila.
123 Verksamhetsberättelse 1993. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
124 Styrelseprotokoll 25.3.1992. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
125 Verksamhetsberättelse 1992. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
126 E-postintervju med Liisa Juusela 1.3.2007.
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127 Intervju med Kaarina Laine-Häikiö 14.12.2006.
128 Intervju med Sirpa Aalto 14.2.2007.
129 Intervju med Ritva Jokinen 1.2.2007.
130 Kaarina Laine-Häikiö 1990: Mitä Tules-keskus 
voi merkitä. Reumaförbundets arkiv. Apila.
131 Regionstrategigruppens möte 18.1.2007. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
132 Reuma 2/1992: ”Reumaliiton Kuntoutumis-
laitoksella alkaa peruskorjaus ja laajennus-
rakentaminen”.
133 Verksamhetsberättelse 1996. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån; 
intervju med Teuvo Komulainen 7.2.2007.
134 Reuma 2/1992: ”Reumaliiton Kuntoutumis-
laitoksella alkaa peruskorjaus ja laajennus-
rakentaminen”.
135 Intervju med Teuvo Komulainen 7.2.2007.
136 Reuma 4/2004: ”Harvinaiset sairaudet 
sateenvarjon suojassa”.
137 Suomen Reumaliitto ry:s stadgar från år 1996. 
PRS.
138 Intervju med Teuvo Komulainen 7.2.2007.
139 Suomen Reumaliitto ry – Reumaförbundet i 
Finland rf:s stadgar från år 1998. PRS.
140 Styrelseprotokoll 13.9.2002, bilaga 3. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
141 Styrelseprotokoll 13.9.2002, bilaga 3. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
142 Styrelseprotokoll 13.9.2002. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
143 Protokoll från representantmötet 23.11.2002. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
144 Styrelseprotokoll 7.2.2003, bilaga I. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
145 Styrelseprotokoll 7.2.2003. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
146 Reuma 4/1992: ”Lempimällä letkeäksi”.
147 Styrelseprotokoll 11.11.1992, bilaga II. Reuma-
förbundets arkiv. Apila; styrelseprotokoll 26.5.1993, 
bilaga I. Reumaförbundets arkiv. Apila.

148 Verksamhetsberättelser 1997 och 1998. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
149 Promenad- och motionsrelaterat material 
från 1��0-talet. Kampanjen Motionera mera. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
150 Projektet Willit wiisikymppiset. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
151 Verksamhetsberättelse 1999. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
152 www.keltaisennauhanpaiva.fi
153 Meddelande 28.11.2006. 
www.suomenreumaliitto.fi
154 Heikkinen 1987, s. 43.
155 Verksamhetsberättelser 1964 och 1965. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
156 Verksamhetsberättelser 1965. Reumaförbun-
dets arkiv. Centralbyrån; Heikkinen 1987, s. 44.
157 Uppgifterna om Laine i Reumaförbundets 
40-årshistorik avviker från uppgifterna i diverse 
matriklar. Här stöder vi oss på matrikeluppgifterna.
158 Verksamhetsberättelse 1995. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
159 Intervju med Merja Riihinen 4.1.2007.
160 Verksamhetsberättelse 2000. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
161 Styrelseprotokoll 5.10.1988. 
Reumaförbundets arkiv. Apila.
162 Reuma 1/1992.
163 Reuma 2-3/1992.
164 Verksamhetsberättelser 2003 och 2004. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
165 Asiantuntijat äänessä 2005, s. 45.
166 Projektrapport 31.5.1999. Riksomfattande han-
dikapprådet fram till år 1999. Riksdagens Tules-
grupp. Handlingar från år 1999. Reumaförbundets 
arkiv. Centralbyrån.
167 Verksamhetsberättelse 2000. 
Reumaförbundets arkiv. Centralbyrån.
168 Intervju med Teuvo Komulainen 7.2.2007.
169 Intervju med Kaarina Laine-Häikiö 15.12.2006.
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ARKIVKÄLLOR

V 
erket baserar sig till stor del på Reu-
maförbundets arkivmaterial, som 
uppbevaras på tre olika ställen: i Riks-
arkivet, Reumaförbundets Rehabilite-

ringscenter Apila och på förbundets centralbyrå. Det 
finns en del luckor i gränsåren för de nedannämnda 
arkivhelheterna, vilket betyder att de år som nämns 
främst avser förvaltningsorganens protokollmateri-
al. För de övriga handlingarna överlappar gränsåren 
i någon mån. Detta har beaktats i källhänvisning-
arna.

Riksarkivet (RA):
Reumaförbundets arkiv 1947-1980

Reumaförbundets Rehabiliteringscenter Apila 
(Apila): Reumaförbundets arkiv 1980-1995

Reumaförbundet i Finlands centralbyrå 
(Centralbyrån): Reumaförbundets arkiv 1995-2006

Patent- och registerstyrelsen (PRH):
Reumaliitto – Reumaförbundet ry:s 
stadgar från år 1�47
Suomen Reumaliitto ry – Reumaförbundet 
i Finland rf:s stadgar från år 1988
Suomen Reumaliitto ry:s stadgar från år 1996

Privata arkiv:
Kirsti Ylikorkalas tidningsklippssamling

INTERVJUER	

Aalto, Sirpa (14.2.2007)
Isomäki, Heikki (9.11.2006)
Jokinen, Ritva (1.2.2007)
Juusela, Liisa (e-postintervju, 1.3.2007)
Komulainen, Teuvo (7.2.2007)
Kurikka, Pauli (4.1.2007)
Laine-Häikiö, Kaarina (14.12.2006)
Riihinen, Merja (4.1.2007)
Saukonpää, Ritva (13.2.2007)
Ylikorkala, Kirsti (1.2.2007)

TIDSKRIFTER

Aesculapius 1�87
Reuma 1953-2007
Suomen lääkärilehti 2003
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Reumaliitto, Helsinki 1987.
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Suomen pankkikriisi 1991-1995. 
Otava, Helsinki 2000.
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Alkuteos vuodelta 1838. Lääketieteellinen oppima-
teriaalikeskus, Tampere 1981.

Mannerheim, G: Muistelmat. 
Ensimmäinen osa. Otava, Helsinki 1951.

Moring, Beatrice et al: Syöpä voidaan voittaa. 
60 vuotta syöpätyötä. Suomen syöpäyhdistys r.y., 
Helsinki 1996.

Pentikäinen, Katja: Muurahaiskylpyjä ja kultahoi-
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ANVÄNDA	FÖRKORTNINGAR

ARI   Arthritis and Rheumatism International (Reumatikerförbundens världsorganisation)
EAPN  European Anti Poverty Network (Nätverket mot fattigdom och utslagning i Europa)
EAPN-FIN Nätverket mot fattigdom och utslagning i Finland
ELEF  European Lupus Erythematosus Federation 
  (paraplyorganisation för SLE-förbunden i Europa)
EULAR European League Against Rheumatism (Europeisk samling av reumatiker)
FRK  Finlands Röda Kors
HUCS  Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus 
  (tidigare Helsingfors universitetscentralsjukhus)
ILAR  International League of Associations for Rheumatology 
  (Internationella reumatologföreningen)
MCTD  Mixed connective tissues disease (Blandad bindvävssjukdom)
NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie 
  (Nederländernas olympiska kommitté/Idrottsförbund)
NRR  Nordiskt Reumaråd
RA  Riksarkivet 
RAY  Penningautomatföreningen
RFF  Reumaförbundet i Finland
SLE  Systemisk lupus erythematosus
SoTeKeKo Projektet för samordning av utbildningen och arbetslivet inom social- och hälsovården
TULE / tule stöd- och rörelseorgan
TULES / tules sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
WHO  World Health Organization (Världshälsoorganisationen)
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REUMAFÖRBUNDET	I	FINLANDS		
ORDFÖRANDE

FULLMÄKTIGEORDFÖRANDE

Ända sedan representantmötets stadgeändring 1�7� 
har representantmötet valt fullmäktigeordförande 
för Reumaförbundet

1979-1992 med.lic. Pentti Ruotsalainen
1992-1996  generaldirektör Jorma Rantanen
1996-2002 riksdagsledamot Kalevi Olin
2003-  riksdagsledamot Rakel Hiltunen

STYRELSEORDFÖRANDE

1951-1951 överste Eino Kuusela
1971-1971 generalskan Aune Sihvo
1988-1988 professor (h.c.) Veikko Laine
1988-1992 professor Heikki Isomäki
1992-1996 filosofie doktor Pirkko Kiviniemi
1996-2005 kommundirektör Teuvo Komulainen
2005-  personaldirektör Keijo Tauriainen

HEDERSORDFÖRANDE

1988-2001 Veikko Laine

REUMAFÖRBUNDET	I	FINLANDS		
LEDANDE	TJÄNSTEMÄN

Benämningen för Reumaförbundets ledande tjänste-
man har varierat under årens lopp. Först var benäm-
ningen verksamhetsledare och från och med år 1953 
sekreterare. Uppdraget delades år 1957 i en läkarse-
kreterar- och en sekreterartjänst. Benämningen se-
kreterare ändrades till verksamhetsledare år 1961. 
År 1962 sammanslogs sekreterar- och läkarsekrete-

rartjänsterna till en generalsekreterartjänst; under 
åren 1968-1972 var tjänstebenämningen organisa-
tionssekreterare. Benämningen ändrades år 1978 
till verksamhetsledare och år 1986 till verkställande 
direktör.

1947 verksamhetsledare, major Väinämö Volanen
1948 verksamhetsledare, serviceinspektör 
Manne Heiskanen
1948-1950 verksamhetsledare, 
överstelöjtnant i a. Väinämö Volanen
1950-1953 verksamhetsledare, 
kapten i a. Eino Jutila
1953-1957 sekreterare, medicine licentiat 
Paavo Kuusisto
1957-1962 läkarsekreterare, medicine licentiat 
Juhani Kirpilä
1957-1960 sekreterare, redaktör Väinö Salmikari
1960-1961 sekreterare, filosofie magister Matti Mela
1961-1962 verksamhetsledare, socialvårdare 
Jouko Valtimo
1962-1968 generalsekreterare, medicine licentiat 
Juhani Kirpilä
1968-1972 organisationssekreterare, 
socionom Thor Alholm
1972-1976 generalsekreterare, magister i 
samhällsvetenskaper Kalevi Miettinen
1976-1987 generalsekreterare, verksamhetsledare, 
verkställande direktör, politices magister 
Olavi Härkönen
1987- verkställande direktör, filosofie magister och 
sjukskötare Kaarina Laine-Häikiö
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Kekkonen Urho 1962
Kekkonen Sylvi 1962
Tarasti Aarne 1962
Laine Veikko 1963
Molin K. H. 1963
Sihvo Aune 1�63
Virkkunen Mikko 1964
Vainio Kauko 1968
Edström Gunnar 1969
Just-Olesen Carla 1970
Mattson Elvi 1971
Niemi Runar 1�71
Luukkonen R. K. 1971
Enckell Jorgen 1972
Lehto Arvo 1972
Nuutinen Veikko 1972
Salmikari Väinö 1972
Pääkkönen Arvo 1973
Haapamäki Veikko 1973
Nikkola Sirkka 1973
Kirpilä Juhani 1�73
Kalliomäki Sofi 1974
Taipalinen Eva 1974
Tapper Anni 1975
Sipilä Uuno 1975
Kalliomäki Juho 1975
Kuortti Helena 1975
Marttila Reino 1�76
Mattero Leamaria 1976
Salminen Vieno 1�76
Heikkilä Aira 1976

Tikka Reino 1977
Sandelin Valdemar 1�77
Ilomäki Paavo 1977
Jokela Aune 1977
Kujala Aino 1�77
Laurikainen Edith 1977
Levänen Vieno 1977
Salo Ester 1977
Koskinen Helmi 1978
Laitinen Ilmi 1978
Innilä Liisa 1978
Jalava Emil 1978
Drockila Arvi 1978
Ilmo Viljam 1978
Komppa Väinö 1�78
Ojanen Ester 1978
Salama Aune 1�78
Söderholm Alice 1�78
Virtanen Reino 1�78
Äikäs Tenho 1978
Pakarinen Lauri 1978
Henriksson Hildur 1978
Herne Martta 1978
Kaivos Anna 1�78
Rajasaari Ossi 1�78
Alanko Johannes 1979
Herranen Kaarina 1979
Kuisma Juhani 1�7�
Kujala Väinö 1�7�
Isohanni Anja 1979
Björkenheim Gösta 1979
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Repo Risto 1�7�
Anttila Matti 1�7�
Lahti Vieno 1979
Lehtinen Paavo 1979
Tirkkonen Fanny 1979
Palovesi Eino 1979
Pääkkönen Irma 1980
Ryhänen Einari 1980
Virtanen Viljo 1�80
Järvi Enne-Maija 1980
Vehanen Laina 1980
Heinonen Helvi 1980
Herttuainen Airi 1980
Hyyryläinen Helvi 1980
Moksi Helvi 1980
Nieminen Einari 1980
Savolainen Outi 1�80
Wegelius Otto 1�80
Rinne Henrik 1980
Hallila Irja 1981
Ahlskog Kirsti 1981
Kalliola Heikki 1981
Eloranta Leo 1981
Huuskonen Leena 1981
Jaakkola Erkki 1981
Johansson Lauri 1981
Lehto Hilma 1981
Munnukka Milja 1981
Noremo Vera 1�81
Taskinen Toini 1981
Pentti Jean 1982
Kaunisto Sinikka 1982
Kivi Ester 1982
Saario Urho 1982 
Rautio Timo 1982
Rautjoki Kaija 1982
Virtanen Maire 1982
Henttonen Aili 1982
Jaakkola Erkki 1982

Store John 1982
Jalava Suoma 1982
Mäkilä Anni 1982
Palo Vilho 1�83
Rautio Helena 1983
Savolainen Anna 1�83
Tamminen Aili 1983
Tapper Bertel 1983
Myllymäki Sinikka 1983
Ollikainen Anni 1983
Stenberg Hanna 1983
Nakari-Lehto Maija-Liisa 1983
Oka Martti 1983
Leskinen Helvi 1983
Salo Iris 1983
Mäkisara Paavo 1984
Pulkki Tapio 1984
Raunio Pauli 1�84
Juusela Liisa 1984
Lakkonen Jorma 1984
Sivonen Otto 1�84
Tynkkynen Erkki 1984
Harjula Aune 1984
Hintikka Irja 1984 
Komaro Kaarina 1�84
Nurmi Matti 1�84
Vehmas Kerttu 1�84
Sandström Marjatta 1�84
Wuorela Anita 1985
Laukia Lyyli 1985
Laukia Toivo 1985
Isomäki Heikki 1985
Pöyhönen Jorma 1985
Savolainen Aune 1985
Veikkolainen Emil 1985
Toivonen Veikko 1986
Härkönen Olavi 1986
Kurikka Pauli 1986
Piela Toimi 1986
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Kiviniemi Pirkko 1986
Levelä Rakel 1986
Voipio Raija 1�86
Mäkinen Anja 1986 
Paarma Kirsti 1�86
Raita Kaija 1�87
Rantanen Tarja 1987
Timonen Auli 1987
Ansavuori Liisi 1987
Epäilys Juulia 1987
Harmaala Tytti 1987
Pesonen Jyrki 1987
Rautio Salme 1�87
Nykänen Alma 1987
Pohjanvuori Martta 1�87
Kanerva Martta 1�87
Miettinen Aino 1�87
Hirvonen Elvi 1988
Hyttinen Maire 1988
Kurki Annikki 1988
Laurila Pirkko 1988
Mikkonen Helena 1988
Moisio Ann-Charlotte 1988
Mäkiö Anna-Maija 1988
Nieminen Ilma 1988
Nurminen Jaakko 1988
Penttinen Senja 1�88
Priiki Anja 1988
Ripatti Niilo 1�88
Silfverberg Sirkka-Maija 1988
Sinisalo Aune 1�88
Virtanen Salme 1�88
Kaikkonen Vilho 1989
Kilpeläinen Tyyne 1989
Laaninen Paula 1989
Martimo Marke 1989
Masalin Ruth 1�8�
Miettinen Saara 1�8�
Pekkarinen Tauno 1989

Pennanen Kirsti 1�8�
Riikonen Aune 1989
Tarkiainen Sirkka 1989
Mäkelä Anna-Liisa 1990
Ahlroos Kaarina 1��1
Huttunen Seija 1991
Juntunen Tyyne 1991
Kolu Eero 1991
Leskinen Aune 1991
Liski Sisko 1991
Nyman Håkan 1991
Pastinen Osmo 1��1
Peltoniemi Annikki 1991
Rauhala Anita 1��1
Rehnberg Veikko 1991
Riekkinen Maire 1991
Sjöström Kai 1��1
Vidgren Leena 1991
Haarnio Raija 1992
Kandell Ulla 1992
Kemppainen Annikki 1992
Kotti Pertti 1992
Kulmala Arvo 1992
Malin Ulla 1992
Nasi Eeva 1992
Rissanen Helmi 1992
Rättö Kyllikki 1992
Saarijärvi Meeri 1992
Salminen Ulla 1992
Sillman Marjatta 1992
Vilen Maija 1992
Ahlfors Irene 1993
Forsberg Sinikka 1993
Honkaharju Kaisa 1993
Kankaanpää Uolevi 1993
Kettunen Terttu 1993
Mannila Lempi 1993
Nyman Svea 1��3
Piela Anja 1��3

88     ~      förtjänsttecken i gUld 



 förtjänsttecken i gUld     ~     89     

Saarni Raija 1��3
Saastamoinen Tyyne 1993
Vauhkonen Aili 1993
Koivisto Olli 1��4
Mäki Ahti 1994
Paavola Hilkka 1994
Rosengård Stig 1��4
Seppälä Ritva 1��4
Virtanen Mauri E. 1994
Ahokas Helvi 1995
Forss Bertta 1995
Heikkinen Seija 1995
Illikainen Arja 1995
Kotila-Martti Hilkka 1995
Riihinen Merja 1995
Riikonen Helinä 1995
Ylioinas Inkeri 1995
Kyllönen Kerttu 1��6
Käyhkö Kirsti 1996
Laanti Allan 1996
Partinen Vieno 1��6
Piironen Aili 1��6
Rönkä Mailis 1996
Saarelainen Hillevi 1996
Seppänen Helmi 1996
Tahvanainen Martti 1996
Turunen Vilho 1996
Wilenius Maire 1��6
Ek Kristina 1997
Itäpalo Aune 1997
Joukanen Rauni 1997
Judén Eija 1997
Jääskeläinen Sirkka 1997
Kalajo Sanna-Liisa 1997
Karjalainen Aino 1��7
Kettunen Esko 1997
Kinnunen Irja 1997
Leino Aili 1997
Makkonen Jaakko 1997

Olin Kalevi 1��7
Rantala Irja 1997 
Roiko Bertta 1997
Ruotsi Ahti 1��7
Saastamoinen Maria 1��7
Salila Kerttu 1��7
Selin Hilkka 1997
Spännäri Hilkka 1997
Suomalainen Veli 1��7
Tainio Hilkka 1997
Tapola Ulla-Maija 1997
Tarvainen Marja 1997
Tähkäpää Ritva 1997
Valkama Erkki 1997
Vehmas Annikki 1997
Aalto Irja 1998
Coles Hannele 1998
Grönroos Judith 1��8
Guvenius Ida 1998
Haavisto Pirkko 1998
Hautamäki Mirja 1998
Heikkinen Anja 1998
Heinonen Tauno 1998
Huhtinen Ulla-Kaisu 1998
Ilmanen Tuula 1998
Isopahkala Veikko 1998
Johansson Pehr-Åke 1998
Jokinen Ritva 1998
Kerminen Seija 1��8
Koskinen Aila 1998
Kyheröinen Riitta 1��8
Maunula Hilkka 1998
Mikkola Sanni 1998
Mäkinen Eija 1998
Orenius Eeva 1998
Pakarinen Hilda 1998
Pelkonen Pirkko 1998
Santanen Kárin 1��8
Seppälä Olli 1��8



Siren Vellamo 1��8
Sjöholm Eero 1998
Skinnari Seija 1998
Suuronen Terttu 1998
Tahvanainen Aura 1998
Teini Raili 1998
Toimela Pirkko 1998
Tuomensola Maila 1998
Vahteristo Mirja 1��8
Virta Niilo 1��8
Vähä-Tahlo Saimi 1998
Hotti Sirkka-Liisa 1999
Lampinen Kalevi 1999
Lindström Anna-Liisa 1999
Pasila Antti M. 1���
Pastinen Maija-Liisa 1999
Sinervä Marja-Liisa 1999
Tuovinen Anna-Liisa 1999
Visuri Toini 1999
Kyllönen Eevi 1999
Meriläinen Rauha 1���
Nissi Anneli 1���
Pesonen Sinikka 1999
Hakala Jorma 1999
Halkosaari Eila 1999
Hietarinta Seppo 1999
Lemmetti Jouko 1999
Helin Marjatta 2000
Iskanius Raija 2000
Kokkonen Anja Elina 2000
Turunen Simo 2000
Vuori Heikki 2000
Kokkila Maire 2000
Kontola Laina 2000
Kuismin Ritva 2000
Salmijärvi Irja 2000
Välimaa Marjatta 2000
Högberg Ruth 2001
Julin Gustav 2001

Peltola Verna 2001
Ronkainen Elvi 2001
Eric Pirjo 2001
Huosianmaa Anitta 2001
Järveläinen Marjatta 2001
Lipponen Marja 2001
Hiltunen Pirkko 2001
Merivirta Pirkko 2001
Tuomainen Eeva-Liisa 2001
Komulainen Teuvo 2001
Hirvikoski Marjatta 2001
Kontiokoski Silja 2001
Känninen Pentti 2001
Waahtera Liisa 2001
Friman Claes 2001
Rauhala Unto 2001
Collin Anja 2002
Junnila Hilkka 2002
Laukkanen Aulis 2002
Nokka Raita-Maila 2002
Tuominen Maija 2002
Aho Katri 2002
Kivioja Matti 2002
Kupias Pirjo 2002
Mäkilaurila Martti 2002
Ottman Pentti 2002
Rissanen Marja-Leena 2002
Saarelainen Raija 2002
Seppänen Ilmi 2002
Tainio Paula 2002
Wallius Voitto 2002
Jyväsjärvi Simo 2002
Kivijärvi Sointu 2002
Kirjavainen Maire 2002
Mäkinen Tuula 2002
Utriainen Anja 2002
Kiiliäinen Ellen 2003
Tuukkanen Marketta 2003
Kontkanen Irja 2003
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Korkeakoski Toini 2003
Parkkinen Veikko 2003
Tenhonen Nanni 2003
Kiema Marja 2003
Laine Terttu 2003
Metsä Sirkka 2003
Hiltunen Ritva 2003
Hilden Merja 2003
Maljanen Tarja 2003
Sjöblom Alice 2004
Eskola Airi 2004
Toivanen Toini 2004
Ylä-Kotola Eeva 2004
Haanpää Anna 2004
Hakala Ritva 2004
Ilmarinen Helmi 2004
Korkeamäki Loviisa 2004
Lähdesmäki Vappu 2004
Puhakka Markku 2004
Mäkinen Hilkka 2004
Kukkonen Mirja 2004
Räisänen Lyyli 2004
Simola Elli 2004
Staaf Anni 2004
Sundberg Anni 2004
Suomela Marja-Leena 2004
Kujala Seppo 2004
Virta Pirkko 2004
Lundell Helge 2004
Hillberg Anna 2005
Pesonen Olavi 2005
Toiviainen Veikko 2005
Möttönen Timo 2005
Björklund Hilkka 2005
Joukamaa Päivi 2005
Saario Riitta 2005
Sirkiä Martti 2005
Toivanen Raija 2005
Vuori Ranni 2005

Kaski Martta 2005
Berg Kaarina 2005
Hyytiäinen Pentti 2005
Leino Aino 2005
Eerola Helga 2005
Laurila Paula 2005
Vilkman Oiva 2005
Savisilta Irja 2005
Mattila Terttu 2005
Hiltunen Rakel 2006
Helve Tapani 2006
Immonen Esko 2006
Jalava Sisko 2006
Autio Anja 2006
Hautamäki Sanni 2006
Hietala Tauno 2006
Blåfield Harri 2007
Järvelä Vappu 2007
Ahonen Hilkka 2007
Kovasini Helmi 2007
Laine Ritva 2007
Tikkanen Aimo 2007
Turunen Seppo 2007
Teivaala Kirsti 2007
Pohjola Kaija 2007
Juottonen Helena 2007
Gynther Leila 2007
Hallikas Meeri 2007
Ikonen Aini 2007
Partanen Liisa 2007
Taavila Marja-Leena 2007
Johansson Maire 2007
Melolinna Martti 2007
Suomalainen Helvi 2007
Toikka Rauno 2007
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