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Saatteeksi

S

uomen Reumaliiton historia on suomalaisen kansanterveystyön ja hyvinvoinnin historiaa. ”Pois reumapeikon
kynsistä” kuvaa liiton 60 vuoden työtä
reuman ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien
voittamiseksi.
Reumaliitto on vuonna 1987 julkaissut Sakari
Heikkisen kirjoittaman ”Reumatyötä 40 vuotta”, ja
niinpä tämän teoksen painopiste on viimeisten parin
vuosikymmenen tapahtumissa. Teoksen tavoitteena
on kertoa tiiviisti liiton historian keskeisistä kehityskuluista ja käännekohdista. Paljon jää silti vielä
kertomatta.
Reumaliiton historiaa kirjoittaessamme olemme
saaneet apua monilta ihmisiltä. Meillä on ollut ilo
saada hyviä neuvoja ja rakentavaa kritiikkiä Reumaliiton historiikkitoimikunnalta, johon kuuluvat
puheenjohtajana Kaarina Laine-Häikiö sekä
Heikki Isomäki, Ritva Jokinen, Riitta Katko,
Ulla Palonen-Tikkanen ja Ritva Pettinen. Kiitämme myös kaikkia haastateltuja avoimuudesta
ja luottamuksesta, ilman heidän apuaan moni tärkeä asia olisi jäänyt ikuisesti historian hämärään.
Haastateltujen nimet ovat kirjan lopussa.
Reumaliiton henkilökunta on työn kuluessa auttanut meitä monin tavoin ja vastannut mitä ihmeellisimpiin kysymyksiimme. Erityinen kiitos historiikkitoimikunnan sihteerille Ritva Saukonpäälle,
joka on auttanut aikaa säästämättä. Reumaliiton

arkistosta vastaavan Aila Pengerin ansiosta liiton
arkisto on ollut helppokäyttöinen.
Kollegamme Mikko Laakso Oy Spiritus Historiae Ab:ssä on lukenut käsikirjoituksen ja antanut
osuvia kommentteja ja parannusehdotuksia. Suurkiitos kaikille!
Eräänä aurinkoisena kesäkuun päivänä Helsingissä 2007
Aleksi Ahtola & Veijo Åberg

1. Aseveljien aika
”Wiiltäwä kolotus”

”

Kipiästä paikasta tutaan, liiatenki yöseutuina, pakottava, polttava, raastawa, säilästelewä, wiiltäwä kolotus”, kuvaili Elias
Lönnrot 1856 reumatautien oireita.1 On lääketieteellisesti ja etymologisesti hieman kiistanalainen kysymys, miten reumataudit määritellään. Siksi
myös täysin yksiselitteisen tautihistorian esittäminen on vaikeaa. Reuma- sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia lienee esiintynyt niin kauan kuin
ihmisiä on ollut olemassa.

Tautiryhmän merkittävin sairaus nivelreuma tuli
Eurooppaan mahdollisesti Amerikasta vasta Kristoffer Kolumbuksen mukana.2 Selkärankareuma ja
nivelrikko sen sijaan olivat tuttu vitsaus Pohjolassa
jo tuhansien vuosien takaa, samoin kuin nivelrikko.
Kihti – tunnettu ”tautien valtiaana” jo antiikin aikana – on elintasosairaus, joka levisi kohisten IsoBritannian ja Portugalin solmittua vuonna 1703
Methuenin sopimuksen. Sopimus suosi portviinejä
ranskalaisten viinien kustannuksella. Portviinejä
pullotettiin kuitenkin lyijylasista tehtyihin pulloihin, ja huomattava määrä brittiaristokraatteja sai-

C.G.E. Mannerheim kärsi
reumavaivoista ja oli hyvin
kiinnostunut reumasairauksien
hoidon kehittämisestä. Kuvassa
Mannerheim (vas.) Punaisen
Ristin hoivissa Venäjän-Japanin
sodassa 1905. (Kuva: SPR)
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rastui portviinin liiallisen nautiskelun takia lyijykihtiin. Suomessa kihti alkoi yleistyä vasta keskiolutlain
tultua voimaan vuonna 1969.3
Suomessa reumaa on hoidettu 1600-luvulta lähtien rautapitoisissa lähteissä eli ns. hapanlähteissä.
Kupittaan lähteellä toiminut vesiparantola kukoisti 1760-1770-luvuilla. Lähdehoitoon erikoistuneita
parantoloita oli myös Espoossa, Loviisassa ja Naantalissa. 1850-luvulla kylpylähoito koki uuden renessanssin ja Suomeen rakennettiin nopeassa tahdissa
kylpylaitoksia; myöhemmän kehityksen kannalta on
tärkeää, että myös Heinolaan perustettiin kylpylä
vuonna 1891.4 Ylipäätään suomalaiset kylpylät saavuttivat keisarikunnassa kuuluisuutta, ja maan eri
kylpylöihin suuntautui suoranaista terveysturismia.5
Autonomian aikana Suomen yliopistolaitos yritti
pysyä kansainvälisen reumatutkimuksen mukana.
Vuonna 1843 W.Willebrand esitelmöi Suomen Lääkäriseurassa galvanismin myönteisistä vaikutuksista
nivelreumaan. Merkittävä edistysaskel myöhemmän
lääketieteen kehityksen kannalta oli, että saksalainen kirurgi Themistokles Gluck asensi ensimmäisen
ranteen tekonivelen vuonna 1890.6 Suomessa sisätautiopin professori Hugo Holsti esitelmöi ja kirjoitti selkärankareumasta jo 1900-luvun alkuvuosina, mutta
varsinainen herääminen reumatyöhön Suomessa tapahtui 1920-luvulla. Myös muualla maailmassa 1920luku oli reumatyön ja tutkimuksen kehittymisen aikaa.
Suomessa reuman hoitoon vaikutti suuresti, että
vuoden 1918 sisällissodan voittaneen valkoisen armeijan ylipäällikkö Carl Gustaf Emil Mannerheim oli
kiinnostunut sen hoidosta (ks. sivu 20). Läheistä yhteistyötä Mannerheimin kanssa reuma-asiassa tekivät hänen ystävänsä SPR:n sairaalan ylilääkäri Simo
Brofeldt ja professori Östen Holsti. Brofeldtin ansiota

oli pitkälti, että reumasairaille tärkeä lääkintävoimistelijoiden koulutus aloitettiin 1926. Myös Östen
Holsti – Hugo Holstin poika – paneutui reumatyöhön
todellisella innolla. Hän julkaisi 1936 tutkimuksen,
jonka mukaan vuonna 1934 Suomessa oli 34 000
henkilöä, joilla oli merkkejä niveltaudeista, 25 000
henkeä sairasti taudin pitkällistä muotoa ja heistä
kaikkiaan 9 600 oli täysin työkyvyttömiä.7

ENSI ASKELEITAAN OTTAVA
REUMALIITTO

T

alvi- ja jatkosodan aikana suomalaista
yhteiskuntaa elähdytti voimakas yhteishenki. Tähän asevelihenkeen sisältyi
voimakas maanpuolustustahto, mutta
myös sosiaalinen aspekti: kaikki kansalaispiirit puolustivat maata ja kaikkien suomalaisten oloja haluttiin parantaa. Sodan jälkeen ryhdyttiin rakentamaan
määrätietoisesti hyvinvointiyhteiskuntaa. Erityisesti
eduskunnassa vahvoilla oleva vasemmisto vaati pikaisia sosiaalisia uudistuksia. Monet kansanterveysjärjestöt ja säätiöt kuten Suomen Diabetesliitto tai
Proteesisäätiö perustettiin sodan jälkeen.8 Näiden
järjestöjen joukkoon kuului myös Reumaliitto.
Sodan aikana ja erityisesti jatkosodan lopussa
Suomen reumatilanne oli pahentunut, sillä molemmilla puolilla rintamaa riehui punatautiepidemia,
jonka seurauksena suuri joukko suomalaisia sotilaita
sairastui selkärankareumaan.9 Tautitilanteen paheneminen sodan lopulla selittää osaltaan sitä räjähdysmäistä kasvua, joka reumatyössä tapahtui 1940ja 1950-luvulla. Vaikea reumatilanne nousi voimakkaasti myös julkiseen keskusteluun sodanjälkeisinä
vuosina.
Erityistä reumasairaalaa kaavailtiin Suomeen jo
1930-luvulla, mutta hanke lykkäytyi sodan vuoksi.
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Eversti Eino Kuusela oli Reumaliiton perustajia ja liiton ensimmäinen puheenjohtaja 1947-1951. Itsekin reumasairaan Kuuselan toimintaa leimasi asevelihenki ja kova auttamishalu.
(Kuva: SA-kuva)

Heinolaan vuonna 1948, ja sairaala aloitti toimintansa vuonna 1951.10
Ajatuksen reumaa sairastavien omasta yhdistyksestä kerrotaan syntyneen Lomaliiton reumaparantolan potilaiden keskinäisissä keskusteluissa pian
sodan päättymisen jälkeen. Virallinen aloite reumapotilaiden järjestäytymiseen tuli Invaliidijärjestöjen
Keskusliitolta, jonka hallitus päätti 29.8.1945 pitämässään kokouksessa ottaa yhteyttä reumasairaisiin. Alustavien yhteydenottojen jälkeen 10.5.1946
Invaliidijärjestöjen Keskusliiton hallitus päätti ryhtyä luomaan reumasairaiden omaa järjestöä.
Asiaa viriteltiin kuitenkin uudelleen vielä sodan kestäessä. Marsalkka Mannerheim kutsui syntymäpäiväkseen 4.6.1943 Suomen Punaisen Ristin keskushallitukseen vieraaksi Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Kansaneläkelaitoksen edustajia,
jotka päättivät yksimielisesti suositella Reumasairaalan perustamista. Myöhemmin marsalkka myös
auttoi hankkimalla miljoonan markan lahjoituksen
sairaalan perustamiseksi.
Sairaalahanke toteutui lopulta toista kautta
Lomaliiton ajamana. Liitto perusti viimeisenä sotavuonna 1944 Heinolaan reumaparantolan – vihkiäisiin 10.6.1944 tuli mm. pääministeri Edwin
Linkomies, sattumalta samana päivänä kuin Neuvostoliiton suurhyökkäys mursi suomalaisten rintaman Kannaksella. Varsinaisen reumasairaalan
rakentamista varten Lomaliitto kokosi laajapohjaisen Reumasäätiön, joka perustettiin vuonna 1946.
Reumasäätiö aloitti Reumasairaalan rakentamisen
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Ajatus uudesta järjestöstä päätyi keväällä 1946
myös julkiseen keskusteluun, sillä kansandemokraattien pää-äänenkannattaja Vapaa Sana kirjoitti
asiasta painavaan sävyyn 8.5.1946: ”Ylhäältäpäin
kohdistuvan avustustyön täydentämiseksi olisi
reumaattisten järjestäydyttävä muiden invaliidien
tapaan, siten vaikuttamaan alhaalta ylöspäin reumainvaliidien saattamisessa huollon kautta työkuntoiseksi. Vain täten on valtion tuki voitettavissa tehokkaasti asian taakse, koska siellä uskotaan vain
se, mikä on todistettu. Yhteistyössä Invaliidijärjestöjen Keskusliiton kanssa reumaattisten olisi perustettava paikallisia yhdistyksiä, jotka luovat perustan
maatakäsittävän Reumaliiton perustamiselle.”
Säätytalolla pidettiin 2.6.1946 neuvottelukokous, jossa asetettiin toimikunta valmistelemaan
reumayhdistyksen sääntöjä. Toimikunnan jäseniksi valittiin Einar Backman, Herman Haapaniemi,

Martta Kanerva, Toivo Paltta, Manne Pomoell, Taimi Saastamoinen ja Emma Wahlsten; kaikki jäsenet
olivat reumapotilaita. Muutaman kuukauden valmistelutyön jälkeen järjestettiin 1.9.1946 Helsingin
työväentalolla Reumayhdistys-Reumatismförening
ry:n perustamiskokous. Läsnä oli 65 henkilöä, ja
uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin lähetystöneuvos Kaarlo Ruuskanen. Seuraavan vuoden
aikana reumayhdistyksiä perustettiin Heinolaan,
Tampereen seudulle, Hollolaan ja Hämeenlinnaan.
Vuonna 1947 myös ruotsinkieliset perustivat oman
erillisen reumayhdistyksensä Helsinkiin.
Paikallisten reumayhdistysten perustaminen
synnytti tarpeen valtakunnalliselle liitolle.
Reumayhdistys muutti 28.9.1947 nimensä Helsingin Reumayhdistykseksi, ja samana päivänä pidettiin N.M.K.Y:n talossa Vuorimiehenkadulla valtakunnallisen Reumaliiton perustava kokous.11 Saapuvilla olivat Heinolan, Tampereen seudun, Hollolan, Hämeenlinnan ja Helsingin Reumayhdistysten
edustajat. Kokouksen puheenjohtajana toimi eversti
Eino Kuusela, joka valittiin myös uuden liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.12 Luultavasti Kuuselan
valintaan vaikutti se, että liiton johtoon haluttiin arvovaltainen henkilö. Kuusela oli opiskellut sotakorkeakoulussa Virossa ja komentanut jatkosodan aikana mm. virolaisista vapaaehtoisista muodostettua
Jalkaväkirykmentti 200. Hän kärsi itse reumasta ja
tunsi kovaa halua auttaa kohtalotovereitaan. Luultavaa on, että juuri Kuusela sai Reumaliiton toimintaan mukaan paljon ammattisotilaita, jotka saivat
keskeisen roolin liiton alkuvaiheissa.

Liiton viralliseksi nimeksi tuli Reumaliitto – Reumaförbundet. Sääntöjen mukaan ”Liiton tarkoituksena on toimia maamme reumayhdistysten keskuselimenä, työskennellä reumasairaisiin ja -invaliideihin
kohdistuvan huoltolainsäädännön kehittämisen ja
käytännössä toteuttamisen puolesta sekä toimia
maamme reumasairaiden ja -invaliidien taloudellisen, sivistyksellisen ja ammatillisen tason kohottamiseksi.”
Sääntöjen kolmas pykälä tiivisti toimintamuodot:
”Tarkoituksensa ja tehtävänsä toteuttamiseksi liitto kehittää ja edistää reumasairaiden ja -invaliidien
järjestäytymistä, tukee ja valvoo jäsenyhdistysten
toimintaa, järjestää kokous-, juhla- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja muulla
tapaa suorittaa valistustyötä, avustaa aineellisesti
jäsenyhdistyksiään ja niiden yksityisiä jäseniä; toimii parantolain sekä työ- ja huoltolaitosten aikaansaamiseksi reumasairaille ja invaliideille; pyrkii
parantamaan kansan yleistä elintasoa reumatismin
levenemisen ehkäisemiseksi; on yhteistoiminnassa
muiden reumasairaita ja -invaliideja huoltavien järjestöjen kanssa kotimaassa ja ulkomailla, tukee reumatautien tutkimustyötä ja edustaa reumasairaita
ja -invalideja yhteisissä asioissa.”13
Reumaliiton neliapila juontaa juurensa 1940-luvun lopulta.
Heinolan Reumayhdistyksen ensimmäiset kesäjuhlat pidettiin
1948, ja Aino Rutasen suunnittelema nelilehtiapila valittiin juhlien
tunnukseksi. Apila vakiintui nopeasti myös liiton tunnukseksi.
Nykyinen tunnus (kuvassa) on graafikko Pekka Loirin suunnittelema. Loiri on suunnitellut Reumaliiton liiton graafisen talotyylin
ja suurimpien kampanjoiden ilmeen 1980-luvulta lähtien.
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Liiton hallinto-organisaatio rakennettiin siten,
että liiton jäsenyhdistykset valitsivat edustajansa
vuosittain kokoontuvaan edustajakokoukseen, jossa
valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus. Reumaliiton hallinto vakiintui vuodesta 1952
sellaiseksi, että edustajakokous kokoontui vain joka
kolmas vuosi. Uutuutena perustettiin valtuusto, jonka edustajakokous valitsi ja joka edustajakokousten
välillä valvoi hallituksen toimintaa. Hallitus taas
toimi liiton asioiden hoitajana ja lakimääräisenä
edustajana.14
Vastaperustettu liitto hakeutui heti yhteistyöhön
kahden juuri perustetun reumayhteisön, Reumasäätiön ja myös vuonna 1946 perustetun Suomen
Reumatologisen Yhdistyksen kanssa. Reumasäätiö
rakensi sairaalaa Heinolaan, ja Reumatologinen
Yhdistys keskittyi reumasairauksien tutkimukseenReumaliitto tuki Reumasäätiötä rakentamistyössä
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”Pois Reuma-Peikon kynsistä”-mainosikkuna vuodelta 1951.

tiedottamalla ja rahankeräyksillä, mutta järjestöjen
välit kärsivät 1950-luvun alussa arvovaltakysymyksistä johtuvasta välirikosta; yhteistyösuhteet palasivat toki myöhemmin kuntoon.15 Reumatologista
Yhdistystä Reumaliitto ryhtyi vuodesta 1951 alkaen
tukemaan taloudellisesti.16

Kasvisruokaa vai kortisonia

K

ansanparantajat hoitivat reumasairauksia perinteisesti mm. muurahaiskylvyillä, kuppauksella, tervalla,
mehiläisillä, lannalla, savella ja erilaisilla taioilla.24 Yksi tehokkaimmista varhaisista lääketieteellisistä reumalääkkeistä oli kultahoito. Louis
Pasteur osoitti 1800-luvun jälkipuolella kullan olevan tehokas aine bakteereja vastaan. Ruotsalainen
A. Feldt ja tanskalainen E. Secher alkoivat kokeilla
kultaa 1920-luvulla erilaisiin tulehduksellisiin nivelsairauksiin. Nynäshamnin kylpylaitoksen ylilääkäri
Fredrik Sundelin ryhtyi laitoksessaan hoitamaan nivelreumaa kultahoidolla säännöllisesti. Suomalaiset
oppivat kultahoidon häneltä, ja Suomessa kultahoitoa käytettiin vuosikymmenien ajan enemmän kuin
muissa Pohjoismaissa. Keksintö meni kuitenkin
ranskalaisen J. Forestierin nimiin, joka julkaisi kultahoitotutkimuksensa vuonna 1929.25
Kansanparantajien käsitykset hallitsivat yleistä
tietoisuutta vielä 1940-luvun lopulla, vaikka Reumaliitto oli aloittanut valistustyönsä. Kasvisruoka
auttoi kihtiin. Niinpä huomattava osa ihmisistä kuvitteli, että kasvisruokavalio auttaisi kaikkiin reumasairauksiin. He vaativat, että Heinolan Reumaparantolassa syötäisiin vain kasviksista valmistettua
ruokaa. Veikko Laineella oli kova työ todistaa, ettei
kasvisruoka auta nivelreumaan. Hän sai muutaman
potilaan syömään ainoastaan liharuokaa kuukauden
ajan, mikä ei vaikuttanut heidän terveydentilaansa.
Kokeen seurauksensa Laine sai vegetarismin puolestapuhujat vähentämään kritiikkiään.26 Kasvisruoan

vaikutuksia reumasairauksiin on kuitenkin tutkittu
ja tutkitaan edelleen Heinolassa.
Yhdysvaltalainen kemisti Edward C. Kendall keksi
1940-luvulla kortisonin ja kokeili sitä lääkäri Philip S.
Henchin kanssa reumasairaisiin. Kokeet onnistuivat
niin hyvin, että Hench saattoi pitää 1949 New Yorkissa kuuluisan esitelmänsä nivelreuman parantamisesta kortisonilla. Hench, Kendall ja sveitsiläinen
Tadeus Reichstein saivat keksinnöstään lääketieteen
Nobelin palkinnon vuonna 1950.
Kortisoni oli sekä kallista että vaikeasti hankittavaa, ja aluksi Suomeen saatiin kortisonia vain pieniä
eriä. Esimerkiksi vuonna 1951 saatiin maahan vain
yksi 250 gramman erä. Yksi gramma maksoi 7 400
markkaa.27
1950-luvun alussa kortisoniin kohdistuivat suuret toiveet. Sanomalehti Kaleva kuvaili kortisonia
innostuneesti ”ihmelääkkeeksi”.28 Varsin pian myös
julkisuudessa ryhdyttiin pelkäämään kortisonin liikakäytön vaaroja. Professorit Nanna Swartz ja Östen Holsti käyttivät julkisuudessa puheenvuoroja
sen liikakäyttöä vastaan. Östen Holsti jopa vertasi
kortisonia dynamiittiin ja sanoi luonnon käyttävän
sitä vain pakkotilanteessa.29
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Toimintaa ja haasteita

R

eumaliiton kaavailemat uudistukset
olivat todella tarpeellisia. Reumasairauden vaikutus potilaan elämään oli
1940-1950-luvulla aivan toinen kuin
tänään. Nivelreuma oli paljon vaarallisempi tauti,
koska lääkitys oli olennaisesti huonompi.17 Sairaus
myös syrjäytti potilaan ja perheen sosiaalisesti. Sosiaalinen työ olikin alkuaikoina liiton toiminnassa
tärkeällä sijalla. Esimerkiksi vuonna 1948 Reumaliitto jakoi Suomen huollosta saatuja rahoja avustuksia 30 000 mk suurelta osalta sodassa vammaansa
pahentaneille, sotaleskille tai siirtokarjalaisille.18
Esimerkin nivelreuman sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista kertoo Suomen Sosialidemokraatissa 8.4.1951 julkaistu suorastaan sydäntä särkevä
mielipidekirjoitus: ”Kun on kova pakotus nivelissä,
on syötävä pulvereita 4-5, joskus 7-8 kappaletta vuorokaudessa.* Se tekee kuukaudessa noin 150 kpl ja
vuodessa 1.800 kpl á 5 mk eli yhteensä 9.000 mk.
Sydänkin tottuu tähän lääkemäärään ajan kanssa.
Vähintään neljä kertaa kävin lääkärissä á 1.500 mk,
lääkkeisiin 6.000 mk. Saunassa käynti maksoi kerralta 400 mk ja 8 kerrasta meni maksua siis 3.200
mk. Kroonillinen reikä jalassa aiheutti side-, salvaja rasvakuluja 1.100 mk. Hierontaan kymmenentenä kertana meni yhteensä 3.000 mk. Asunto, lämpö,
valo, ruoka, pyykki ym. maksoivat vain 7.000 mk
kuukaudessa, vuodessa yhteensä 84.000 markkaa.
Näistä menoista saamme summaksi 106.300 mk” (...)
”Meidän ammattitauti- ja tapaturmalakimme ovat
korjauksen tarpeessa, sillä esim. työmies saadessaan työssä reumasairauden, ei saa minkään lakipykälän mukaan korvausta menetetystä työajasta ja
hoitomaksuista. Minun kohtaloni on tässä suhteessa

selvä esimerkki. Työskentelin Outokumpu Oy:n varastolla 2 vuotta 3 kk ja sain tämän reumataudin,
joka kunnollisessa hoidossa olisi voinut parantuakin.
Pyysin yhtiöltä jonkinlaista huoltorahaa, mutta sain
vastauksen, ettei mikään lakipykälä pakota korvaamaan reumatautia.”19
Liiton jäsenyhdistyksiä syntyi maakuntiin kovalla tahdilla Invaliidijärjestöjen Keskusliiton sihteerin maisteri H. Katiskan alullepanemana. Vuonna 1952 rekisteröityjä reumayhdistyksiä oli jo 50 ja
henkilöjäseniä lähes 10 000 henkeä. Nyt jo varsin
laajasti maan kattava Reumaliitto esitti vuosikokouksessaan 29.4.1951 julkilausuman, jossa määriteltiin
kovat tavoitteet: ”Reumanvastustamistyön lähimpinä
tavoitteina ovat reumaklinikoiden perustaminen eripuolille maata ja fysikaalisten erikoishoitovälineiden
hankkiminen sairaaloille, varattomien ja vähävaraisten reumasairaiden hoitoonsaannin avustaminen,
lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan perehdyttäminen
reumatautien hoitoon, lakisääteisen huollon hankkiminen myös reumainvaliideille, reumavalistuksen tehostaminen sekä järjestötoiminnan voimistuttaminen
reumanvastustustyön tehostamiseksi.”20
Kasvavan järjestön johtamiseksi tarvittiin sujuvasti toimivaa toimistoa. Liiton ensimmäiseksi
toiminnanjohtajaksi valittiin vuonna 1947 majuri Väinämö Volanen, mutta hän ei paljon työtä
vaativassa tehtävässä kauan viihtynyt. 21 Volasen
jälkeen toiminnanjohtajana toimi vuonna 1948
muutaman kuukauden huoltotarkastaja Manne
Heiskanen, ja hänen jälkeensä valittiin tehtävään
taas upseeri, everstiluutnantti evp. Reino Kalervo,
joka toimi tehtävässä vuoteen 1950 asti. Kalervon
jälkeen tehtävää hoiti kapteeni evp. Eino Jutila
vuoteen 1953 asti ja sen jälkeen lääketieteen lisen-

* Kirjoittajan mainitsemat ”pulverit” viittaavat Hota-pulveriin, joka oli paljon käytetty särkylääke 1950-luvulla. Pulverin sisältämä fenasetiini saattoi kuitenkin aiheuttaa munuaisia vaurioittaneen myrkytyksen, jonka
arvioidaan johtaneen vuosien mittaan tuhansien ihmisten kuolemaan.
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siaatti Paavo Kuusisto. Toimistosihteerinä toimi
ensin Tuulikki Kesäjärvi ja hänen jälkeensä Toivo
Relander.22

Liiton ensimmäisiä suuria investointeja oli oma toimisto
Liisankadulla. Jouko Marjasen piirros talosta vuodelta 1968.

Aluksi toimisto sijaitsi Runeberginkadulla, mutta
vuodesta 1949 järjestö piti majaa osoitteessa Liisankatu 16 A 12. Vuonna 1951 Reumaliitto osti tämän
toimistohuoneiston omistukseensa. Toimiston varustelutaso oli huomattavasti vaatimattomampi
kuin tänä päivänä, mistä vuoden 1952 kalustoluettelo antaa kuvan: ”2 kirjoituspöytää toinen tammea ja
toinen koivua, 1 konekirjoituspöytä, 1 kynänteroittaja,
12 kahvikuppia, neljä erilaista kirjoituskonetta, 1 sähköpannu, 1 kaitafilmikone ”Hortson”, 1 kirjevaaka.”23
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2. Reumahoitoa rakentamassa
Reumatoimistoja perustamassa

R

eumapotilaan sosiaaliturva oli 1950luvun alussa lapsenkengissä, sairauden hoito oli melko kehittymätön, eikä
se ollut kaikkien ulottuvilla. Haasteet
olivat siis valtavat ja uudistuksiin tarvittiin paljon
rahaa. Raha-automaattiyhdistys päätti antaa liitolle
käytännössä säännöllistä tukea vuodesta 1951 alkaen.
Reumasäätiön sairaalan aloitettua toimintansa
vuonna 1951 oli luotu pohja reumasairauksien tehokkaalle sairaalahoidolle. Ongelmaksi muodostui nyt
sairaalasta palaavien potilaiden jatkohoito ja tarkkailu. Toisen ongelman muodosti eri puolilla maata
niiden reumapotilaiden hoito, jotka eivät tarvinneet
varsinaista sairaalahoitoa. Näiden epäkohtien korjaamiseksi Reumaliitto alkoi rakentaa reumatoimistojen verkostoa.
Ensimmäiset reumatoimistot perustettiin Poriin
ja Lappeenrantaan vuonna 1952. Aluksi toimistot
käyttivät nimeä reumapoliklinikka, mutta vuodesta

Reumaliiton keräyskampanjaa reumatoimistojen hyväksi 1950luvulta. Näitä mainoksia käytettiin elokuvateattereissa ns. alkukuvina.
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1954 poliklinikkojen nimi vaihtui reumatoimistoksi.
Reumatoimistoista tehtiin hoitopisteitä, joissa oli
miehityksenä lääkäri ja sairaanhoitaja. Toimistoissa
voitiin tehdä myös laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Toimistojen päätehtävä oli antaa reumaa sairastaville asiantuntevaa hoitoa lähellä heidän kotiseutuaan. Kovasta tahdista reumatoimistojen perustamisessa kertoo, että ensimmäisen kymmenen vuoden
aikana avattiin 20 reumatoimistoa, eli keskimäärin
kaksi toimistoa vuodessa.30 Reumatoimistojen rahoituksen pohjaksi muotoutui malli, jossa kunkin reumatoimiston toimialueen kunnat rahoittivat suuren
osan toiminnasta.
Reuman hoidossa reumatoimistot ja Reumasäätiö tekivät tiivistä yhteistyötä. Reumasäätiön
sairaala toimi koulutuspaikkana reumalääkäreille,
jotka työskentelivät reumatoimistoissa. Potilaiden
kannalta taas Reumasäätiön sairaala ja reumatoimistot täydensivät toisiaan: reumatoimisto oli

Hoitoa Kotkan reumatoimistossa vuonna 1954.Tohtori Kirsti
Haavikko tunnustelee Vihtori Asikaisen kipeitä sorminiveliä.
luonteeltaan poliklinikka, sairaalan roolina taas oli
vuodepotilaiden hoito. Järjestelmä oli kokonaiskustannuksiltaan varsin halpa, mutta korkeatasoinen
ja hyvin toimiva.
Suomi oli 1960-luvulla lääketieteellisesti edelläkävijämaa reuman hoidossa. Heinolan reumasairaalaa sanottiin ulkomailla ”reumatologian Mekaksi”.
Myös Reumaliitolla oli osuutensa Heinolan reumasairaalan maineeseen, sillä liiton ylläpitämät reumatoimistot vähensivät sairaalan jonoja parhaimmillaan jopa kuukausilla. Reumaliitolla oli vuonna 1963
toiminnassa eri puolella maata 20 reumatoimistoa,
jotka hoitivat vuoden aikana 9 523 potilasta. Toimistoissa kultahoitoja annettiin 1 578, kortisonihoitoja
607 ja niveleen annettuja kortisoniruiskeita 3 127
kappaletta. Lääkintävoimistelua ja muuta fysikaa-
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lista hoitoa annettiin 1 075 kertaa. Röntgenhoitoa
sai kaikkiaan 117 potilasta ja 74 kipsausta suoritettiin.31 Vuonna 1967 reumatoimistojen verkosto oli
laajimmillaan: ympäri maata oli 23 reumatoimistoa.

Rahankeräystä ja 
monitahoista toimintaa

R

Sosiaaliturvan parantuessa Reumaliiton tekemän
sosiaalisen työn tarve väheni. Tärkeä käänne oli vuoden 1964 sairausvakuutuslain voimaanastuminen.
Laki korvasi reumasairaille huomattavan osa lääke-,
hoito-, tutkimus- ja matkakuluista. Tietyissä tapauksissa laki maksoi päivärahaa reumasairaille.32

eumatoimistojen verkoston rakentamiseen tarvittiin tavattomasti rahaa.
Ensimmäisen 10 vuoden aikana Reumaliitto käytti 50 miljoonaa markkaa
pelkästään reumatoimistojen perustamiseen. Taloudelliset perusteet olivat kunnossa, mutta jatkuvaa
keräystoimintaa tarvittiin liiton toiminnan rahoittamiseksi.33

Reumaliiton lähetystö pyytämässä rouva Alli Paasikiveä reumasuurkeräyksen suojelijaksi 22.1.1951. Henkilöt vasemmalta:
rouva Martta Kanerva, majuri Matti Juntto, kenraalitar Aune
Sihvo, rouva Alli Paasikivi, rouva Toini Skog, eversti Eino Kuusela ja
tohtori Lars Eemil Tötterman.

Keväällä 1951 Reumaliitto järjesti reumasuurkeräyksen, jonka suojelijana toimi tasavallan presidentin puoliso, rouva Alli Paasikivi. Keräyksen avausjuhla järjestettiin Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa. Suurkeräyksen organisointia johti liiton
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Suurkeräysauto.Vuoden 1951 suurkeräyksen avulla liitto tavoitteli paitsi varallisuutta myös huomiota reumasairaiden ongelmiin.
Alempi kuva: Naistoimikunta keräsi 1950- ja 1960-luvuilla
Reumaliitolle rahaa erilaisten seurapiiritempausten avulla. Kuvassa vas. rouva Kerttu Ekberg, rouva Gunvor Hustich, Japanin
suurlähettilään puoliso rouva Honda sekä toimittaja Knud Möller
itämaisella teemalla vietetyssä Kirsikankukan juhlassa 1958.
tansseista Ritarihuoneella. Päätettiin pyytää Fagerholmilta lupa tarjoilla alkoholijuomia. Ja kaavailtiin
George de Godzinskya soittamaan.”35 Julkisuudessa
naistoimikunnan seurapiiritempaukset olivat näkyvästi esillä. Esimerkiksi vuonna 1956 naistoimikunta järjesti Kalastajatorpalla Serrata Italianan, jossa
Italian suurlähettiläs Filippo Zappi toimi suojelijana.36 Kahden vuoden kuluttua naistoimikunta järjesti samassa paikassa ”kirsikankukan illan”, jota
suojeli Japanin suurlähettiläs Honda.37

propagandapäällikkö majuri Matti Juntto. Keräyksen henki oli varsin sotilaallinen, sillä keräysjuhlissa
armeijan soittokunta soitti ”reippaita marsseja”34 ja
liiton johto esiintyi lehtikuvissa näkyvästi asepukuineen. Keräys tuotti erittäin hyvin, noin 20 miljoonaa
markkaa (vastaa noin 530 000 euroa vuonna 2007).
Keräyksen tuotto käytettiin paitsi reumatoimistojen
perustamiskustannuksiin myös liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen. Tuoton turvin liiton toiminta saatiin vauhtiin.
Naistoimikunta oli keskeinen rahankerääjä koko
1950- ja 1960-lukujen ajan. Toiminta oli sävyltään
yläluokkaista, mistä kertoo Museokadulla ministerinrouva Toini Skogin luona pidetty kokous, jonka
pöytäkirja toteaa lyhyesti: ”Keskusteltiin cocktail-

1960-luvulla Reumaliitto ryhtyi rahoittamaan
toimintaansa television avulla. Tesvision ”Lauantailämpimäiset” ja Tamvision ”Istu ja osta”-nojatuolikauppa tukivat Reumaliittoa taloudellisesti.38 Reumaliitto rahoitti toimintaansa myös myymällä muun
muassa adresseja, kortteja ja kasseja.
Ehkä näkyvin uuden toiminnan muoto oli vuonna 1953 perustettu Reuma-lehti, jonka ensimmäinen
vastaava toimittaja (päätoimittaja) oli liiton sihteeri Paavo Kuusisto. Ensimmäiseen toimituskuntaan
kuuluivat Aune Sihvon lisäksi ylilääkäri Veikko
Laine, oikeusneuvosmies Karl-Henrik Molin, majuri
Jooseppi Mustonen ja ylilääkäri Lars Emil Tötterman. Lehti sisälsi reumatauteja ja sosiaalihuoltoa
koskevia kirjoituksia sekä järjestöuutisia. Muutamassa vuodessa painosmäärä kohosi 18 000 kappaleeseen, ja 1960-luvun alussa levikki oli jo 30 000
(ks. artikkeli s. 70-71).39
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Kuuluisia reumapotilaita

M

aailmanlaajuisesti ehkä tunnetuimman reumapotilaiden ryhmän muodostavat kuuluisat kuvataiteilijat
kuten Peter Paul Rubens (15771640), Pierre Auguste Renoir (1841-1891) ja Paul
Klee (1879-1940). Reuma oli taiteilijoiden ammattitauti, koska väreissä oli useita reumasairauksia aiheuttavia aineita kuten lyijyä, nikkeliä ja kobolttia.

on uumoiltu. Sairaus vaikutti häneen psyykkisesti.
Ennen niin iloisesta juomaveikosta tuli äreä ja legendaarisen kitsas erakko. Lopulta hän teki itsemurhan
hirttäytymällä. Hänen viimeiseksi runokokoelmakseen jäi ”Hyvästijättö Lintokodolle”, jossa hän purkaa ahdistustaan riipaisevasti: ”Kun Styxin rannalle
joudut/ oi ihminen muistaos:/ ei liehitellen juokse/
sua vastaan Kerberos!”51

Suomen historian ehdottomasti tunnetuin reumapotilas on Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867-1951),
jonka reuman synnystä ja laadusta on erilaisia tietoja. Mannerheim oli sairastunut Venäjän-Japanin
sodassa 1905 vaikeaan kuumetautiin, joka aiheutti
reumaattisia vaivoja. Hän arveli, että myös tsaarin
hovin chevalier-kaartin kokemuksilla oli osuutensa
reumavaivojen syntyyn: univormun tiukat hirvennahkahousut sai päälle vain märkinä, ja vartiopalvelus pakkasella märissä housuissa saattoi altistaa
reumalle. Mannerheimilla oli muitakin lähinnä ratsastusonnettomuuksista aiheutuneita tuki- ja liikuntaelinvaivoja, ja myöhemmin hän sairastui myös
kihtiin. Häntä hoitanut professori Nanna Swartz kuvaili Mannerheimin selkää erittäin suoraksi, mutta
samalla erittäin jäykäksi. Swartzin mukaan sairaus
oli pitkittynyt reaktiivinen artriitti, joka oli levinnyt
myös selkärankaan.50 Mannerheim olikin kiinnostunut reuman hoidon kehittämisestä.

Juoksija Volmari Iso-Hollo (1907-1969) voitti
estejuoksun olympiakultaa Los Angelesissa vuonna 1932. Vuonna 1934 hän sairastui nivelreumaan
kilpailumatkalla Brasiliassa. Iso-Hollo kykeni sairaanakin voittamaan Berliinin olympialaisissa 1936
sekä kultaa että pronssia. Hänen oli urheilullisen
taustansa vuoksi vaikea hyväksyä sairauttaan, mutta hän viihtyi hyvin Heinolan reumasairaalassa.

Kirjailija Joel Lehtosen (1881-1934) on arveltu
sairastaneen joko nivelreumaa, kihtiä tai pesäkekovettumatautia; myös muita pitkäaikaissairauksia

Kuva oikealla: Reumaliitto keräsi varoja myymällä taiteilija Eila
Hiltusen suunnittelemaa Sylvi Kekkosen pienoisreliefiä. Reliefin
tausta on pronssia ja puku hopeoitu.
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Presidentin puoliso ja kirjailija Sylvi Kekkonen
(1900-1974) antoi reumalle kasvot. Hän hoiti edustustehtävänsä vitaalisen miehensä rinnalla, vaikka
nivelreuma esti häntä osallistumasta moniin tilaisuuksiin. Sylvi Kekkonen edisti 1970-luvulla reumatyötä antamalla Reumaliiton myydä keräystarkoituksiin muotokuvaansa, taiteilija Eila Hiltusen
tekemää pronssireliefiä.52
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Reumaliiton ristiriita
Reumaliitto sai vuonna 1952 uuden johdon, sillä
puheenjohtaja Eino Kuusela oli saanut komennuksen sotilasasiamieheksi Moskovaan. Uusi tarmokas
puheenjohtaja oli kenraalitar Aune Sihvo, jonka
mies jääkärikenraali Aarne Sihvo toimi 1950-luvun
alussa puolustusvoimain komentajana. Kenraalitar
Sihvo oli aiemmin toiminut aktiivisesti liiton naistoimikunnassa sekä toimikunnan järjestämissä rahankeräyksissä.
Aune Sihvon tultua valituksi liiton johtoon toimintatapa vaihtui ennen niin upseerihenkisessä Reumaliitossa, sillä uusi puheenjohtaja oli nainen ja puoluekannaltaan sosialidemokraatti. Hänen aikanaan
liiton toiminta siirtyi yhä enemmän siviilien käsiin.
Reumaliittoa aikaisemmin johtaneita upseereita ei
Aune Sihvon johtamistapa miellyttänyt, vaikka liitto
saavutti nopeassa ajassa kiistattomia tuloksia.
Vuonna 1958 Eino Kuusela pääsi armeijasta
eläkkeelle ja halusi takaisin liiton puheenjohtajaksi.
Hän yritti paluuta Reumaliiton sääntömääräisessä
edustajakokouksessa 24.5.1958, mutta paluuyritys
päätyi tappioon. Ennen puheenjohtajan valintaa
hallituksen lääkärijäsen dosentti Mikko Virkkunen
käytti oman ja toisen lääkärijäsenen ylilääkäri Lars
Emil Töttermanin puolesta puheenvuoron, jossa
sanoi kummankin lopettavan hallituksessa, mikäli Kuusela valitaan. Puheenjohtajan vaalissa Aune
Sihvo sai 37 ääntä, kuin taas Eino Kuusela ainoastaan 11 ääntä samoin kuin kilpaan mukaan lähtenyt
Veikko Lainekin.
Eino Kuuselaa ei valittu myöskään varapuheenjohtajaksi. Entinen varapuheenjohtaja Toivo Paltta
sai 38 ääntä ja Kuusela 21 ääntä. Lopulta Kuusela
valittiin sentään Reumaliiton hallituksen varajä-
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seneksi. Värikäs pöytäkirja sisältää sanailua ”sotaherrojen ja lääkärien välillä” sekä sosialidemokraattien ja puolueettomina esiintyvien porvarien välillä.
Kokouksen lopuksi eräs oikeiston edustaja esitti
puheenvuoron, jossa paheksui syvästi, että sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat kummatkin
sosialidemokraatteja.40
Kiista oli harvinaisen katkera ja sitä jatkettiin
lehdistössä sangen reippaaseen sävyyn pitkälle seuraavaan vuoteen. Majuri evp. Väinämö Volanen jätti
maaliskuussa 1959 lehdistölle kirjelmän, jonka muun
muassa Uusi Suomi julkaisi. Kirjelmässä hän paheksui, että Reumaliitto oli perustanut rahaston reumatutkimusta varten. Volanen halusi, että vaikeana työllisyyskautena liiton tulisi keskittyä reumaa
sairastavien huoltotyöhön.41 Vastausta ei tarvinnut
kauan odottaa, sillä samana päivänä Päivän Sanomat
otsikoi näyttävästi ”Eeveepeet aikovat nyt vallata
Reumaliiton” ja julkaisi kommentin kirjelmään Reumaliiton sihteeriltä Väinö Salmikarilta. Salmikari
kertoi liiton antaneen kuluneena vuonna reumaattisten huoltotyöhön 1 289 000 markkaa. Väinö Salmikarin vastaus huipentui tylyyn loppukaneettiin: ”Valitamme, että henkilöt, jotka tuntevat liittomme johdon
valtaamiseen enemmän kiinnostusta kuin liittomme
tarkoitusta kohtaan ovat ryhtyneet sanomalehtikirjoittelun avulla ajamaan omia tarkoituksiaan.”42
Väinämö Volanen pahoitteli vastineessaan Päivän Sanomien otsikoinnin asenteellisuutta ja sanoi,
että oli vain ”sattumalta” ehdottanut kolmea evp-upseeria Reumaliiton hallitukseen vuonna 1958. Hän
piti Reumaliiton huoltotyötä riittämättömänä, sillä
huoltoavustusta kolmena vuotena oli saanut vain
251 reumapotilasta, vaikka maassa oli noin 110 000
reumaa sairastavaa. Lopuksi Volanen toi esiin oman
käsityksensä siitä, että sosiaalisen huoltotyön tulisi
olla liiton toiminnassa ensisijalla.43

Reumaliiton voimakaksikko Aune Sihvo ja Juhani Kirpilä vierailemassa Helsingin reumayhdistyksen 10-vuotisjuhlassa 1957.
Vasemmalta rouva Niemi, Juhani Kirpilä, yhdistyksen puheenjohtaja Vilho Aalto, Aune Sihvo ja yhdistyksen varapuheenjohtaja
Runar Nyholm.
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Kirjoittelu Reumaliiton ympärillä ei vieläkään
laantunut. Vilho Aalto kirjoitti Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen 14.4.195944 , jossa hän
syytti liittoa politisoituneeksi ja vasemmistolaisesti painottuneeksi järjestöksi. Aallon mukaan Aune
Sihvo muutti sääntöjä heti tultuaan puheenjohtajaksi niin, että myös terveet pääsivät Reumaliiton
jäseniksi. Sääntömuutoksen seurauksena myös
jäsenkunnan enemmistö muodostui vasemmistolaiseksi. Aalto ei suinkaan pitänyt Sihvon voitosta
puheenjohtajan vaalissa. Erityisesti Aalto tuntui
paheksuvan, että eversti Kuusela hävisi myös äänestyksen varapuheenjohtajan paikasta ja hänet
voitti reilusti ”Helsingin työväenyhdistyksen entinen keskuslämmityksen hoitaja Toivo Paltta”.
Aalto hämmästeli, että molemmat puheenjohtajat
valittiin vasemmistosta ”vastoin kaikkia parlamentaarisia tapoja”.
Aalto myös otti suorasukaisesti kantaa hallitustyöskentelyyn: ”Reumaliiton hallituksen toimintaan
ovat tähän saakka osallistuneet säännöllisesti myös
hallituksen varajäsenet, mutta eversti Kuuselaa ei
ole käsketty hallituksen kokouksiin kuin nyt vasta muutama päivä sitten ja muutama tunti ennen
kokouksen alkua, jolloin hän ei voinut kokoukseen
mennä, koska hän oli järjestänyt menonsa muualle”.
Mielipidekirjoituksen lopussa olevat johtopäätökset
olivat todella murhaavia: ”Edellä olevasta selostuksesta käynee jo selville, että Reumaliitto on ja pysyy
vasemmistolaisena niin kauan kuin sen johdossa
ovat edellämainitut kaksi vasemmistolaista puheenjohtajaa ja sihteeri. Sääntöjäkään ei voida muuttaa
entiselleen, koska terveiden jäsenten enemmistö on
vasemmistolaisia. Poliittisen elämän ulkopuolella olevien ja porvarillisen maailmankatsomuksen
omaavien reumalaisten on joko perustettava uusi
ehdottomasti puolueeton reumasairaiden keskusjärjestö tahi siirryttävä jo valmiiseen voimaperäisesti
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toimivaan järjestöön Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien liittoon.”
Reumaliiton puheenjohtaja Aune Sihvo ja sihteeri Väinö Salmikari vastasivat Helsingin Sanomissa
kolmen päivän kuluttua. Vastineessa korostettiin,
että 1949 pidetyssä liittokokouksessa myös terveet
pääsivät jäseneksi: ”Sääntöjen ja liiton toiminnan
luonteen muuttuminen on siis tapahtunut jo sinä
aikana, jolloin eversti Eino Kuusela oli liittomme puheenjohtaja.” Sihvo ja Salmikari yrittivät häivyttää
epäilykset Reumaliiton poliittisuudesta: ”Reumaliitto on täysin epäpoliittinen kansanterveysjärjestö.
Sen toiminnassa ei milloinkaan ole kysytty jonkun
poliittista mielipidettä, eikä tulla vastedeskään kysymään.”45
Eräänlaisen pisteen keskustelulle pani Veikko
Laineen kirjoitus Reumalehdessä: ”Olen aina ilmoittanut olevani käytettävissä, missä neuvoani tarvitaan. Nyt haluaisin ensi kertaa tarjota neuvoani. Se
on: ´Vaalikaa yksimielisyyttä reuman vastustamistyössä. Älkää antako tilaa hajotustyölle. Sen avulla
korkeintaan hävitetään sekin mitä tähän asti suurin
uhrauksin on saatu rakennetuksi, eikä sen jälkeen
enää ole helppoa uutta rakentaa.´” 46
Kiistan jälkeen upseerit eivät enää hakeutuneet
yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta Reumaliiton
johtoon. Sosiaaliturvan parantuessa myös heidän
painottamansa huoltotyön tärkeys väheni liiton toiminnassa.

Hoitolaitoksia hankkimassa
Reumatoimistojen ketjun täydennykseksi Reumaliiton piirissä oli jo pitkään haaveiltu oman kuntoutuskeskuksen hankkimisesta. Tulevaa toimintaa
enteillen liitto oli ylläpitänyt vuosien 1954-1955 aikana Miehikkälässä 15-paikkaista tilapäistä toipilaskotia, mutta nyt suunnitelmat olivat muutamaa
astetta suuremmat. Liiton uusi ja aikaansaapa lääkärisihteeri Juhani Kirpilä alkoi 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa vakavissaan etsiä sopivaa paikkaa
omalle hoitokodille. Aluksi Reumaliitto suunnitteli
Kangasalan pappilan ostamista, mutta eräs toinen
ostajakandidaatti vei liitosta voiton.47 Kangasalan
kunta tuli kuitenkin apuun ja lahjoitti liitolle tontin kuntouttamislaitosta varten. 12.12.1961 saatiin
lahjakirja 2,6 hehtaarin suuruisesta alueesta Riu’n
kylästä Vesijärven rannalta.

päyhdistyksen Keski-Suomen osasto, joka luovutti
reumasairaille vuosien kuluessa yhä enemmän tilaa. Vuonna 1965 Reumaliitto osti Keski-Suomen
Hoitokodin mielestään halvalla hinnalla. Hyvistä
kaupoista huolimatta kiinteän omaisuuden hankkiminen rasitti liiton taloutta. Samana vuonna hoitokodin johtajana aloitti sairaanhoitaja Liisa Juusela.
”Mielestäni Keski-Suomen Hoitokodissa oli pitkään
hyvä henki ja erityisesti potilaat olivat tyytyväisiä.
Hyvästä hengestä kertonee sekin, että vaihtuvuus
henkilökunnassa oli varsin vähäinen. Esimerkiksi
apuhoitajat olivat samat koko Hoitokodin olemassaolon ajan. Olin vaativa johtaja. Vaadin paitsi itseltäni myös alaisiltani”, Liisa Juusela muistelee.49

Piirrokset 50-paikkaiseen hoitokotiin teki arkkitehti Terttu-Annikki Lavikainen. Vuoden 1962
marraskuussa aloitettiin rakennustyöt, ja Reumaliiton Kuntouttamislaitoksen vihkiäiset pidettiin
23.8.1963. Laitoksen johtajattareksi valittiin sairaanhoitaja Ilmi Laitinen ja vastuunalaiseksi lääkäriksi Jorgen Enckell. Kuntouttamislaitoksessa oli
tilat askartelua, voimistelua, kylpyjä, lämminvesiallasta ja savihoitoja varten.48 ”Talossa vallitsi ´Ilmin
henki´, mikä tarkoitti, että jokaista asiakasta tuli
kohdella kuin kuningasta. Toisaalta asiakkaat eivät
pitäneet laitoksen uskonnollisesta sävystä. Jokaisen täytyi esimerkiksi osallistua aamuhartauteen”,
muistelee lääkintävoimistelija-oppilaana 1960-luvulla laitoksessa toiminut Merja Riihinen.
Reumaliitolla oli käsissään myös toinen, pienempi hoitolaitos. Liitto hankki aivan 1960-luvun
alussa perustetusta Keski-Suomen Hoitokodista
kolmasosan haltuunsa. Pääosan omisti Suomen Syö-
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3. Rooliaan muuttava
Reumaliitto
Reumatoimistojen alasajo

”

Silloin 1970-luvulla oli vallalla sellainen ajatus, että kaiken terveydenhoidon pitää olla
julkista”, muistelee Reumaliiton entinen
järjestöpäällikkö Sirpa Aalto.53 Esimerkiksi syöpäjärjestöjen sairaalat – noin 400 sairaansijaa
– sulautettiin 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa keskussairaaloihin.54 Vuonna 1972 tuli voimaan
kansanterveyslaki, jonka henki oli liittää yksityisten
hoidontarjoajien kuten kansanterveysjärjestöjen poliklinikoita mahdollisimman paljon julkisen terveydenhuollon piiriin. ”Reumatoimistot omina yksiköinään
eivät sisältyneet kansanterveyslakiin, ja sen takia
niitä pidettiin kummajaisina”, kertoo Sirpa Aalto.55
Vastavetona kansanterveyslaille Reumaliitto
päätti Outokummun reumayhdistyksen ehdotuksesta ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka takaisivat
reumatoimistoille toimintaedellytykset.56 Sitkeästä edunvalvontatyöstä huolimatta viimeinen naula
maanlaajuisen reumatoimistojen verkoston arkkuun
iskettiin vuonna 1976, jolloin eduskunta hyväksyi
kansanterveyslain hengessä tehdyn valtakunnallisen
kansanterveystyön 5-vuotissuunnitelman. Suunnitel-
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maan sisältyi maininta reumatoimistojen sulauttamisesta terveyskeskuksiin.
Reumaliittoa päätös ei suinkaan miellyttänyt.
Reumaliiton hallituksen pöytäkirja referoi tyytyväisenä Suomen Lääkäriliiton lausuntoa sosiaali- ja
terveysministeriölle: ”Liitto toteaa, että reumatoimistoissa nykyisin on erityisesti reuman hoitoon perehtynyttä henkilökuntaa, mitä terveyskeskuksissa ei
useinkaan ole. Reumapotilaiden hoidon hyvän tason
jatkumiseksi olisi terveyskeskuksille näin ollen annettava mahdollisuus tarvittaessa käyttää konsulttiapua reumatoimistojen nykyisin noudattaman järjestelyn mukaisesti.”57
Vaikka ministeriön määräys ei ollutkaan mieluinen, sitä oli kuitenkin toteltava. Ensimmäisenä Hämeenlinnan reumatoimisto sulautettiin 1.1.1977 lähtien Hämeenlinnan seudun terveyskeskukseen. Kunnat,
joiden rahoituksesta reumatoimistot olivat riippuvaisia, lopettivat vähitellen tukensa, mikä johti toimistojen sulkemisiin. Seuraavan vuoden loppuun mennessä
jo seitsemän reumatoimistoa oli yhdistetty terveyskeskuksiin. Vuonna 1984 Reumaliitto hallinnoi enää neljää reumatoimistoa, ja nykyään toimii vain yksi liiton

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja rouva Sylvi Kekkonen
toimivat Reumaliiton suurkeräyksen suojelijoina vuonna 1962.
Heille myönnettiin joulukuussa 1962 Reumaliiton kultaiset ansiomerkit n:o 1 ja 2. Ansiomerkkejä presidenttiparille luovuttamassa
vas. pääsihteeri Juhani Kirpilä, varapuheenjohtaja Eero Metsola
ja puheenjohtaja Aune Sihvo.

reumatoimisto Helsingissä; toiseksi viimeinen reumatoimisto Kokkolassa lopetettiin vuonna 2006.58
Toimistojen lakkauttamisilla ja terveyskeskuksiin yhdistämisillä oli ilmeinen vaikutus reumahoidon tilanteeseen, sillä terveyskeskukset eivät pystyneet täysin täyttämään toimistojen puutetta. 1980luvun lopulla todettiin, että hoitotilanne oli yleensä
ollut muita parempi sellaisilla paikkakunnilla, joissa
oli toiminut reumatoimisto. Reumatoimistoista luopuminen merkitsi Reumaliiton roolin muuttumista erikoissairaanhoidon tarjoajasta yhä enemmän
edunvalvojaksi, kasvattajaksi, tiedottajaksi ja kuntouttajaksi.

R ooliaan

muuttava

R eumaliitto

~

27

Kampanjoita ja kasvua

V

uonna 1972 valittiin liiton puheenjohtajaksi professori (h.c.) Veikko Laine,
joka toimi Heinolan reumasairaalan
ylilääkärinä. Hänellä oli laaja kansainvälinen kokemus ja kokemusta reumatyöstä
1940-luvulta alkaen. Samana vuonna myös johtava
toimihenkilö vaihtui. Liiton toimistoa vuodesta 1968
johtaneen Thor Alholmin tilalle valittiin Kuulonhuoltoliiton entinen pääsihteeri, yhteiskuntatieteitten maisteri Kalevi Miettinen.
Vuosi 1973 julistettiin valistustoiminnan ja uusien toimintamuotojen rynnäkkövuodeksi. Syksyllä
aloitettiin neliapilakampanja varojen keräämiseksi
ja liiton toiminnan tekemiseksi tunnetuksi. Ajan
hengelle oli tyypillistä, että tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli näkyvästi esillä kampanjan
alussa. ”’Toivotaan, että se kasvaa hyvin’, lausui
tasavallan presidentti Urho Kekkonen professori
Veikko Laineelle hänen luovuttaessaan tälle ensimmäisen kappaleen Reumaliiton käynnistämän
Neliapila-kampanjan symbolia: pientä rasiaa, joka
sisältää palasen turvepehkua ja kolme neliapilan
siementä. (…) Tämän ensimmäisen neliapilapakkauksen luovutus tapahtui televisiolähetyksessä, jossa presidentti Kekkonen, professori Veikko Laine ja
reumasairaiden edustaja Tyyne Smolander istuivat
pöydän ääressä keskustelemassa reumasairaiden
ongelmista ja sairauden hoitoon kuuluvista erilaisista toimintamuodoista.”59
Vuonna 1976 liiton toiminnanjohtajaksi valittiin vakuutusalalla aiemmin toiminut valtiotieteen

Reumaliitto perusti kaikkiaan 24 reumatoimistoa, joista oli
samanaikaisesti toiminnassa enimmillään 23 toimistoa.
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Rovaniemi

Oulu

Kajaani

Ylivieska
Kokkola

Iisalmi

Lapua

Nurmes

Kuopio

Jyväskylä

Varkaus

Savonlinna

Pori
Rauma

Tampere
Valkeakoski

Imatra
Kouvola

Turku

Porvoo
Lohja Helsinki

Kotka

Lappeenranta

maisteri Olavi Härkönen, jonka johdolla Reumaliitto
ryhtyi muuttamaan ja uudistamaan entistä hoidontarjoajan rooliaan ajanmukaisemmaksi. Kampanjoista tuli entistä tärkeämpi työmuoto. Kampanjoita
pidettiin valistuksen, jäsenhankinnan, julkisuuden
ja varankeräyksen takia. Pelkästään vuonna 1977
Reumaliitto järjesti kolme erikoiskampanjaa: jäsenhankintakilpailun, listakeräyksen ja reuma-arpajaiset.60 Kuntoutumislaitoksen mittavaan laajennushankkeeseen 1980-luvun alussa taas kerättiin varoja
mm. Koppa 80 -kampanjalla, jota pidettiin näkyvästi
esillä julkisuudessa.
Roolin muuttuessa myös edunvalvonnan painoarvo kasvoi. Vuosi 1977 oli erityisen onnistunut Reumaliiton edunvalvonnan kannalta. Reumatologian
professuuri perustettiin Tampereen yliopistoon, ja
reuman hoitoon käytettävät pitkävaikutteiset asetyyli-salisyylijohdannaiset saatiin sairausvakuutuslain piiriin.61

Uusi rooli ei suinkaan merkinnyt jäsenkunnan
pienenemistä, sillä jäsenkunta ja jäsenyhdistykset
kasvoivat huimaa vauhtia. Aiemmin suuri osa reumaa sairastavista oli liittynyt Reumaliiton jäseneksi
luontevasti reumatoimistojen kautta: toimistoissa oli
tarjolla liiton materiaalia, ja yleensä yhteys paikalliseen reumayhdistykseen oli läheinen. Kun reumaa
sairastaville tärkeistä reumatoimistoista jouduttiin
vähitellen luopumaan, liitto vastaavasti voimisti jäsenhankintaansa. ”Nukahtaneita” yhdistyksiä heräteltiin uudelleen henkiin, ja liiton työntekijät kiersivät Helsingistä käsin ympäri maata vauhdittamassa
uusien yhdistysten perustamista. 1970-luvun alussa jäsenyhdistyksiä oli 75, 1980-luvun alussa 97 ja
vuonna 1985 109. 1970-luvulla ylitettiin 30 000 jäsenen raja ja vuonna 1985 jäseniä oli 40 000.62
Liiton jäsenmäärän ja jäsenyhdistysten määrän kehitys
1958–1983. Jäsenmäärästä on säilynyt yhtenäiset tiedot vasta
vuodesta 1958 alkaen.
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Liikkuva reumaklinikka

R

eumaliitto ryhtyi vuonna 1973 suunnittelemaan Liikkuvan reumaklinikan
perustamista, mistä Norjassa oli saatu
hyviä kokemuksia. Tarkoituksena oli
helpottaa erityisesti syrjäseutujen reumapotilaiden
arkea. Kirkon yhteisvastuukeräys valitsi Liikkuvan
reumaklinikan 25-vuotisjuhlakeräyksensä kotimaiseksi kohteeksi.

Keräyksestä saatiinkin varat sekä toiminnan
aloittamiseen että käyttökustannuksiin.71 Vuoden
1974 lopulla tilattiin yksikön kalusto, joka sisälsi
pakettiauton ja hoitovälineistöä. Lisäksi palkattiin
kaksi lääkintävoimistelijaa sekä aloitettiin heidän
lisäkoulutuksensa. Vuoden lopussa palkattiin myös
sivutoiminen tutkimussihteeri, jonka pääasiallisena
tehtävänä oli aluksi liikkuvaan reumaklinikkatoimintaan liittyvä tutkimustyö.72
Vuonna 1975 Liikkuva reumaklinikka aloitti
toimintansa Kainuun keskussairaalapiirissä. Hallinnollinen vastuu kuului koko ajan Reumaliitolle,
mutta lääkinnällisen vastuun kantoivat klinikan
johtava lääkäri ja Kainuun Keskussairaala. Toiminta Kainuussa loppui 1977. Syynä toiminnan lopettamiselle oli rahoituksen katkeaminen Reumaliiton
väärin laatiman avustusanomuksen takia.73 Kahden
vuoden aikana klinikka hoiti 1 016 potilasta. Kokeilun jälkeen klinikka oli vuoden 1978 heinäkuuhun
asti Reumaliiton Kuntoutumislaitoksen käytössä.
Kangasalta Liikkuva reumaklinikka lähti Nurmeksen terveyskeskuspiiriin, missä klinikka hoiti
kaikkia seudulla esiintyviä reumasairaustyyppejä.
Toimintansa aikana klinikka kuntoutti tuhansia
syrjäseutujen asukkaita. Vuonna 1984 klinikka-auto
siirrettiin liiton Kuntoutumislaitoksen käyttöön.74
Liikkuva reumaklinikka toimi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa
vuosina 1975-1984.
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Kuntouttamislaitos laajemmaksi

M

onet puolueet halusivat 1970-luvulla sulauttaa poliklinikkojen lisäksi
kansanterveysjärjestöjen omistamat hoitolaitokset julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään. Reumatoimistojen jälkeen sulauttamisuhan alla oli Kuntouttamislaitos.
Oli hyvin lähellä, ettei Reumaliiton johto myynyt
Kuntouttamislaitosta Tampereen Keskussairaalalle 1970-luvun lopulla. Laitoksen myynti kummitteli jopa Tampereen seudun lehtien otsikoissa.63
Reumaväki kuitenkin ryhmittyi rakkaan Kuntouttamislaitoksensa tueksi. Vuoden 1979 edustajakokouksessa käytiin kiivas keskustelu laitoksen
myynnistä ja päädyttiin sen säilyttämiseen.64
Luonnollista oli, että koska Kuntouttamislaitosta
ei enää suunniteltu myytävän, laitosta alettiin kehittää. Laitoksen nimi muutettiin vuonna 1978 Reumaliiton Kuntoutumislaitokseksi. Seuraavana vuonna laitoksen johtajaksi nimitettiin tarmokas nuori
lääkintävoimistelija, laitoksen fysioterapiaosaston
osastonhoitaja Merja Riihinen, joka ajoi innokkaasti
Kuntoutumislaitoksen laajentamista. ”Muistan, että
tuossa mäessä puhuin asiasta toiminnanjohtaja Olavi Härköselle, mutta hän ei ollut innostunut, vaan
sanoi hankkeen sisältävän liikaa työtä.”65 Härkönen suostui kuitenkin järjestämään puheenjohtaja
Veikko Laineen vierailun Kuntoutumislaitokseen
4.1.1980. Professori Laine innostui heti Riihisen esittelemästä ajatuksesta ja tuli talvilomalle Kuntoutumislaitokseen suunnittelemaan rakennusprojektia.
Rakentamisurakkaa varten perustettiin rakentamistoimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin

Olavi Härkönen johti Reumaliiton toimistoa vuosina 1976-1987.
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Reumaliiton hallituksen jäsen, rehtori (myöh. opetusneuvos) Pauli Kurikka Tampereelta. Rakennustoimikunta palkkasi arkkitehti Heikki Virtasen tekemään piirustuksen laajennusosasta. Urakkasopimus
allekirjoitettiin 4.1.1983, jonka jälkeen rakennustyöt
aloitettiin välittömästi. Rakennustoimikunnan sihteerinä toimi johtaja Merja Riihinen, joka oli aluksi
järkyttynyt rakentajien edustajien kielenkäytöstä ja
kovasta äänenvoimakkuudesta, mutta ymmärsi pian
tämän kuuluvan rakennusalan tyyliin. Riihinen ryhtyi luomaan yhteishenkeä hoitolaitoksen ja rakentajien välille ja järjesti muun muassa ruuan jakelun
työmaaparakkeihin.66
Kuntoutumislaitoksen laajennusosa vastaanotettiin liiton käyttöön 7.6.1984. Rakentajat olivat
vahingossa tehneet laajennusosaan kellarin, jota
ei ollut Raha-automaattiyhdistyksen hyväksymissä piirustuksissa. ”He kysyivät, että täytetäänkö se
soralla, vai annetaanko sen olla. Minä sanoin, että
annetaan olla. Rakennuksen valmistumisen jälkeen
Raha-automaattiyhdistyksen miehet tekivät tarkastuksen, mutta he eivät huomanneet mitään piirroksista poikkeavaa, koska olimme naamioineet oven.
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Reumaliiton Kuntoutumislaitoksen laajennusosan peruskivi
muurattiin 4.5.1984.Vasemmalta insinööri Juhani Uotila,
Pauli Kurikka ja Merja Riihinen.
Nyt se kellari on erittäin tarpeellinen säilytystila”,
Pauli Kurikka kertoo.67 Rakentamiskustannukset
olivat noin 21 miljoonaa markkaa.68 Liiton taloutta
uudisrakentaminen ei rasittanut kohtuuttomasti,
sillä Raha-automaattiyhdistys vastasi 80 prosentista kuluista. Laajennuksen valmistuttua kaikki toiminta siirtyi uuteen osaan ja vanhan osan saneeraus
aloitettiin samanaikaisesti.69
Kuntoutumislaitos sai vuonna 1985 uuden ohjesäännön, jonka pohjalta laitoksen johto järjestettiin
uudelleen. Johtajan tehtävän tilalle perustettiin
ylihoitajan toimi, johon Merja Riihinen siirtyi, ja
laitokseen perustettiin toimitusjohtajan toimi, joka
ohjesäännön mukaan saattoi olla myös sivutoiminen.70 Tehtävää hoidettiin 1980-luvun jälkipuolella
sijaisuus- ja sivutoimijärjestelyin, ja vuosina 19901991 tehtävä oli lisätty oman toimen ohella liiton toimitusjohtajalle. Järjestely oli voimassa runsaan vuoden, jonka jälkeen laitos sai päätoimisen johtajan.

4. Tulesko tilalle?
Reuman käsite laajenee

R

eumaliiton keskeisimmän reumasairauden, nivelreuman, vaarallisuus
väheni 1980-luvun alussa lääkityksen
parantuessa. Merkittävä innovaatio
oli, että Heinolan reumasairaalassa alettiin nivelreuman alkuvaiheessa antaa monta vahvaa lääkettä
yhtä aikaa. ”Lääkityksen piti olla niin vahvaa, että
hoitavan lääkärin hiukset nousivat pelosta pystyyn”,
kuvaili professori Heikki Isomäki. Ensimmäinen lapsipotilas, johon uutta hoitoa kokeiltiin, oli lääkärin
lapsi. Heinolan reumasairaalassa uskottiin, että mikäli potilas kuolisi liikaan lääkitykseen, lääkärivanhemmat ymmärtäisivät kuolinsyyn paremmin kuin
maallikkovanhemmat. Hoidon tulokset olivat kuitenkin kiistattoman hyviä.75 Nivelreuman pelottavuuden pienentyessä muut reumasairaudet alkoivat
saada enemmän huomiota Reumaliiton piirissä.
Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 1978
määritelmän mukaisesti myös tuki- ja liikuntaelinsairaudet sisältyivät reuman käsitteeseen, ja
1980-luvun alussa Suomessakin ryhdyttiin keskustelemaan reuman ja reumatautien määritelmästä.
Erityisesti Reumaliiton johtoelimissä vaikuttaneet
reumatologian erikoislääkärit professoreiden Veikko
Laineen ja Heikki Isomäen johdolla halusivat laajentaa käsitettä WHO:n määritelmän mukaisesti. Laine

näki tuki- ja liikuntaelinsairaudet yhtenä kenttänä
ja oli monien muiden tutkijoiden tavoin huolissaan
koko sairausryhmän aiheuttamasta kansanterveysongelmasta. Reumaliitto oli jo tuolloin kansanterveysjärjestö, ja ajatuksena oli myös vähitellen laajentaa Reumaliittoa kaikista tuki- ja liikuntaelinjärjestöistä vastaavaksi liitoksi. Vuodesta 1980 alkaen
Reuma-lehdessä alkoikin olla kirjoituksia selkäsairauksista.
Huomattava osa yhdistysväestä, varsinkin itse
nivelreumaa sairastavat, suhtautui epäluuloisesti
reuman käsitteen muuttamiseen, puhumattakaan
liiton laajentamisesta. ”Halusimme pitää Reumaliiton Reumaliittona. Kenttäväki teki yhdistystyötä
vapaaehtoisesti ilman palkkaa, korvausta ja omin
välinein. Meistä oli väärin, että meidän keräämiä
rahoja olisi käytetty kaikkien tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaiden hyväksi”, Ritva Jokinen kertoo.
Hän ei myöskään usko, että eri tuki- ja liikuntaelinsairaudet olisivat mahtuneet sopuisasti samaan
liittoon, kun resursseja olisi jaettu. Ritva Jokinen
painottaa, että osa kenttäväestä piti tulehduksellisia reumasairauksia ja nivelrikkoa liiton agendaan
kuuluvina, mutta ei sen sijaan selkäsairauksia eikä
osteoporoosia.76
Sisäisen opposition lisäksi kaikki ulkopuolisetkaan eivät nähneet agendaansa laajentavan Reuma-
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Professori Heikki Isomäki oli
keskeisesti vaikuttamassa reuman käsitteen laajenemiseen
liiton piirissä. Hän toimi liiton
puheenjohtajana 1988-1992.

liiton motiiveja puhtaina, koska samoista potilaista
kilpaili monta muutakin liittoa. Monien mielestä
tuki- ja liikuntaelinsairaita vokottelevalla liitolla
oli ketunhäntä kainalossaan. Asenteita kuvastaa
sangen hyvin keskustelu lehdistössä, jonka aloitti sangen piikikäs kirjoitus Helsingin Sanomissa
23.3.1986, joka oli otsikoitu ”Reumaliitto kosiskelee selkävaivaisia. Pienenevä yhdistys hankkii uusia jäseniä etelänmatka-arvonnoin.” Muu kirjoitus
noudatteli otsikon linjaa: ”Selkävammaiset ovat
siitä merkittävä potilasryhmä, ettei sillä ole omaa
järjestöä etuja valvomassa. Apuun on nyt rientämässä jäsenkuntansa pienenemisestä huolestunut
Reumaliitto. Se kampanjoi näkyvästi luvaten, että
hankkimalla uusia jäseniä osallistut etelämatkojen ja videonauhureiden arvontaan.”
Artikkelissa todettiin reumaan sairastuvien määrän pienenevän jatkuvasti, ja Reumaliiton haluavan
tästä syystä laajentaa jäsenhankintaa myös muita
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tuki- ja liikuntaelinten sairauksia sairastavien piiriin. ”Jo muutamia vuosia Reumaliitto on markkinoinut reumaa yleisnimikkeellä kaikille tuki- ja liikuntaelinten sairauksille vedoten vastaaviin kansainvälisiin luokituksiin. Sillä se myös perustelee jäsenkuntansa laajentumista. Ulkopuoliset taas näkevät
koko operaation osoituksena siitä, että järjestöjen on
vaikea hyväksyä toimintansa supistumista. Kansanterveysjärjestöt eivät ole poikkeus. Jos tauti vähenee, täytyy venyttää mielikuvitusta, että toimintaan
saadaan taas puhtia.”
Kirjoitukseen auktoriteetiksi värvätty HYKS:n
fysiatrian osaston ylilääkäri Erkki J. Valtonen77 sanoi artikkelissa, ettei muiden järjestöjen tarvinnut
käyttää näin järeää kampanjaa ja ohi varsinaisen
jäsenkunnan. Valtosen mielestä se antoi kuvan, että
Reumaliittoon kuuluminen olisi itsetarkoitus. ”Järjestöön kuuluminen ei saisi olla mikään sellainen
tavoite kuin tämä kampanja televisionkin kautta

antaa ymmärtää. Koko touhussa on kyllä vähän koomistakin bisneksen makua.” Valtonen ei siekaillut
kyseenalaistaa Reumaliiton tarjoamaa hoitoakaan.
”Vanhuuden kulumaviat ovat yleisiä, mutta nämä
potilaat ovat Reumaliitossa aivan väärässä kyökissä niin taudin ymmärtämisen kuin hoidonkin suhteen. Sitä paitsi tulehduksellinen reuma on vähitellen häviämässä samaan aikaan kuin muita tuki- ja
liikuntaelinten vikoja tulee lisää. Samaa osoittaa
sekin, että Reumasäätiön sairaalaan Heinolaan on
jouduttu ottamaan hoidettavaksi muitakin kuin reumapotilaita.”78
Reumaliiton hallituksen puolesta kirjoitukseen
vastasivat professorit Veikko Laine ja Heikki Isomäki Helsingin Sanomissa 3.4.1986. Heidän mielestään
Reumaliitto ei suinkaan ollut pienenevä järjestö,
vaan sai koko ajan lisää jäsenjärjestöjä ja toimi aktiivisesti. Väitteen reumatautien vähenemisestä kirjoitus kumoaa selkein sanoin: ”Myös väitteet reumatautien vähenemisestä ovat valitettavasti perättömiä
ja perustuvat asiantuntemattomuuteen. Saatavilla
olevista tilastoista voidaan osoittaa, että nivelreuman
– reumataudeista merkittävimmän – yleisyys on pysynyt pitkään samana. Lisäksi mm. kihti yleistyy koko
ajan ja suurten ikäluokkien ikääntyminen alkaa lisätä nivelrikkoa ja selkävaivoja.” Toisaalta Laine ja
Isomäki myönsivät, että nivelreuman vaarallisuus
väheni hoidon ja kuntoutuksen takia, mutta pitivät
hyvää hoitoa pitkälti Reumaliiton ansiona.
Perusteeksi Reumaliiton huolelle selkäsairaista
he esittivät määritelmän: ”Reumaliitossa nojaudutaan kansainväliseen, yleisesti hyväksyttyyn reumasairauksien luokitukseen (mm. maailman terveysjärjestön WHO/Euro/Rc 28, 1978). Sen mukaan reumaattisia tauteja ovat tulehdukselliset reumataudit
(mm. nivelreuma ja selkäreuma), nivelten ja selkärangan rappeutumissairaudet (mm. nivelrikko ja

Kampanjoiden osuus Reumaliiton toiminnassa korostui 1970luvun lopulta lähtien. Kuvassa MTV:n Toivotaan, toivotaan -konsertin kampanjamateriaalia vuodelta 1984.

T ulesko

tilalle ?

~

35

useat selkävaivat), pehmytosareuma (mm. lihasten
ja jänteiden rasitusoireet) sekä aineenvaihdunnan
sairaudet (esim. kihti). Tämän perusteella Reumaliitto on selkäsairauksien suhteen oikealla asialla ja
erityisesti siksi, että juuri pitkäaikaisista selkäsairauksista kärsivät ovat väliinputoajia terveydenhuoltojärjestelmässämme.”79
Reumaliiton lääkärijaoston kokous hyväksyi
24.4.1987 puheenjohtajansa Heikki Isomäen ehdottaman terminologian reumakäsitteistä: ”Reumasairauksia ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet WHO:n
määritelmän mukaisesti. Samoin määrittelee ILAR
reumasairauksiksi: kuumereuman, nivelten taudit,
selkäsairaudet sekä pehmytosasairaudet. Reuma
on lyhenne, jota tulisi käyttää lähinnä etuliitteenä.
Reuma ei tarkoita samaa kuin reumatoidi (= reuman
kaltainen). Reumatoidi artriitti = nivelreuma. Kansainvälisesti reumatismillä tarkoitetaan tuki- ja liikuntaelinkipua. Reumaattiset taudit = TULES. Taudeista on syytä käyttää täsmällistä nimitystä.”

Kaarina Laine-Häikiö, Reumaliiton
toimitusjohtaja vuodesta 1987.
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Reumaliitto asetti 40-vuotisjuhlakampanjan
tavoitteeksi ”1. Tehdä yleisesti tunnetuksi, että
Reumaliitto kantaa huolta kaikista tuki- ja liikuntaelinsairauksista (TULES), joista yleisimpiä ovat
erilaiset selkäsairaudet. 2. Saada mahdollisimman
moni selkäsairauksista kärsivä mukaan Reumaliiton toimintaan.” 40-vuotias Reumaliitto painottui
kainostelematta selkäsairauksiin: ”Yleisin tules on
selkäsairaudet. Siksi Reumaliitto on käynnistänyt
usean vuoden selkäprojektin, jossa kehitetään uutta hoitomallia ja julkaistaan oppaita avohoitoon.”80
Vuoden 1988 liiton sääntöihin tulivat muut tuki- ja
liikuntaelinsairaudet näkyvästi mukaan. Säännöt
totesivat: ”Liiton tarkoituksena maan reumayhdistysten keskusjärjestönä on työskennellä tuki- ja
liikuntaelinsairauksien eli reumatautien vastustamiseksi ja reumasairaiden hoidon, kuntoutuksen,

muiden palvelujen sekä elinolojen edistämiseksi ja
kehittämiseksi”.81
Jäsenistöstä suuri osa oli jo 1990-luvun alussa
muita kuin nivelreumaa sairastavia, ja niinpä esimerkiksi fibromyalgiaa sairastavia varten perustettiin liittoon vuonna 1991 oma jaosto, jonka vastuulle tulivat fibromyalgiapotilaiden tukitoiminta,
aktivointi ja edunvalvonta.82 Vuoden 1992 edustajakokousta valmisteltaessa liitossa jopa pohdittiin
sääntömuutosta, jossa liiton nimi muutettaisiin
muotoon Suomen TULES – Finn Reuma ry.83 Erityisesti yhdistysten kenttäväki kuitenkin vastusti
voimakkaasti ajatusta sääntömuutoksesta, ja liitto
säilytti perinteisen nimensä. Vastaisen varalle rekisteröitiin kuitenkin vuonna 1992 ”pöytälaatikkojärjestöksi” Suomen TULES ry, jotta mikään muu
taho ei voisi viedä potentiaalista tulevaisuuden
nimeä.84 Nimeä ei koskaan ole otettu Reumaliiton
käyttöön, mutta nimikysymykseen kiteytyvä järjestöpoliittinen jakolinja tuki- ja liikuntaelinsairauksia painottavaan suuntaukseen ja tulehduksellisia
reumasairauksia painottavaan suuntaukseen on liitossa säilynyt pääpiirteissään 2000-luvulle asti.

Yhtä juhlaa ja kampanjaa

”

Suurten kampanjoiden kuten ’Toivotaan,
toivotaan’ -kampanjan ansioista saatiin
paitsi rahaa myös näkyvyyttä. Ihmiset rupesivat tietämään Reumaliiton, koska se
oli televisiossa”, Ritva Jokinen muistelee.85 Vuonna
1984-1985 Reumaliitto sai valtakunnallista näkyvyyttä järjestämällä televisiossa ”Toivotaan, toivotaan” -keräyksen. ”Toivotaan, toivotaan” oli 1970- ja
1980-luvuilla suosittu Mainos-TV:n ohjelmasarja,
jonka avulla lukuisat sosiaali- ja terveysalan järjestöt keräsivät varoja ja tekivät työtään tunnetuksi.

Reumaliiton ”Toivotaan, toivotaan” -kampanjassa
esiintyivät monet ajan suositut solistit, kuten Marion Rung, Eino Grön ja Riki Sorsa.
Toinen Reumaliiton näkyvyyden kannalta keskeinen merkkipaalu oli Reumaliiton 40-vuotisjuhlavuosi kampanjoineen. Reuman määritelmää uudistanut
liitto otti juhlakampanjansa Tules pois -kampanjan
erityiskohteeksi selkäsairaat. Tules pois -kampanjaan laskettiin kuluvan 1 015 000 markkaa ja tavoiteltiin 1 820 000 markan tuottoa. Kampanjan nettotuotoksi arvioitiin 805 000 markkaa.86 Reumaliiton
lehdistötiedote kuvasi juhlakampanjaa seuraavasti:
’Tules pois – tuki- ja liikuntaelinsairaudet hallintaan
ja hoitoon’ -kampanja tulee näkymään voimakkaasti
juhlavuoden aikana erilaisissa yhteyksissä julkisuudessa. Reumaliitto ja sen jäsenyhdistykset toteuttavat juhlavuoden kampanjaa monin erilaisin tempauksin, mm. käynnistämällä keräyksen, myymällä
selkämerkkejä ja järjestämällä juhlia ja konsertteja.
Reumaliiton 115 jäsenyhdistystä ovat aktiivisesti
mukana kampanjassa. Tules pois -kampanja ulottuu
myös työpaikoille, joilla pyritään työsuojeluvaltuutettujen myötävaikutuksella kiinnittämään huomioita selkäsairauksien ennaltaehkäisyyn. Tuki- ja
liikuntaelinsairaudet rajoittavat liian monen viihtyvyyttä työssä ja rentoutumista vapaa-aikana. Yleisin
tuki- ja liikuntaelinsairaus on selkäsairaudet. Siksi
Reumaliitto käynnisti selkäprojektin, jossa kehiteltiin uutta mallia selkävaivoihin. Useilla paikkakunnillakin on kokeiltu selän hoitoa pienryhmissä ja tulokset ovat olleet lupaavia.”87
Lehdistötiedote lähetettiin yli 300 eri lehteen. Vakuutusyhtiö Ilmarisen 300 000 markan tuki mahdollisti näyttävät ilmoitukset maan päälehdissä. Juhlavuoden Tules pois -kampanjaan liittyen järjestettiin
myös Selkä 87 – Rygg 87 -tapahtuma Helsingissä
Vientikoulutussäätiön tiloissa. Merkittävä tapaus
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Reumaliiton oman historiantuntemuksen kannalta
oli, että liitto tilasi juhlavuoden kunniaksi filosofian
maisteri Sakari Heikkisen kirjoittaman Reumaliiton
40-vuotishistorian. Teos ilmestyi vuonna 1987 nimellä ”Reumatyötä 40 vuotta. Reumaliitto – Reumaförbundet ry:n historiikki”, ja se luovutettiin juhlavuoden suojelijalle rouva Tellervo Koivistolle.88
Vuosina 1989-1992 järjestettiin Esteettä eteenpäin -kampanja, joka pyrki nimensä mukaisesti poistamaan esteet liikunta- ja toimintaesteisten henkilöiden tieltä. Kampanja maalaili esteellistä ympäristöä:
”Turhat ympäristöesteet lisäävät voimattomuuden
ja muista riippuvuuden tunnetta. Ympäristö vaikuttaa liikuntaesteisen mielenterveyteen erityisen voimakkaasti. Jokainen on jossain elämänsä vaiheessa
liikunta- ja toimintaesteinen. Liikunta- ja toimintaesteisyyden huomioon ottaminen helpottaa kaikkien
toimimista omassa elinympäristössään.” Kampanjan
vetäjät pitivät esteetöntä ympäristöä tasa-arvokysymyksenä ja pahoittelivat, että asiaa pidettiin lähinnä kustannuskysymyksenä. Vakavimpana ongelmana pidettiin kuitenkin teeman jäämistä huomiotta:
”Suuri yleisö, päätöksentekijät, suunnittelijat ja
rakennuttajat eivät tiedosta riittävästi liikunta- ja
toimintaesteisyyden liittyviä ongelmia, joiden poistamista tasa-arvoisuuden nimissä voidaan vaatia.
Heillä saattaa olla myös yksipuolinen kuva liikuntaja toimintaesteisyydestä.”89

monet reumapotilaat olivat ns. häkkilintuja, joilla ei
ollut riittävästi tukipalveluja voidakseen liikkua ja
toimia kodin ulkopuolella.90 Tutkimus oli mittavin
liiton toteuttama tutkimushanke.
Reumaliitto järjesti vuonna 1989 Lämmöllä vedessä -kampanjan, jossa tavoitteena oli, että ”jokaisella tuki- ja liikuntaelinsairaalla on oltava mahdollisuus lämminvesiallasliikuntaan lähellä omaa
kotiaan vähintään kerran viikossa”. Lämpimän veden erikoisvaikutusta tuki- ja liikuntaelinsairaille
perusteltiin seuraavasti: ”Vaikutus: Lämmin vesi
vaikuttaa fysiologisesti: lihakset lämpenevät verenkierron vilkastuessa, lihasjännitys vähenee, ja
ihminen rentoutuu. Joustavuus kudoksissa ja liikkuvuus lihaksissa lisääntyy.”91 Kaiken kaikkiaan
Reumaliitto järjesti yhteistyössä Polioinvalidit ry:
n ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto
ry:n kanssa yhteistyössä 50 paikallistapahtumaa,
joihin osallistui noin 6 500 henkeä. Kampanjapaikkakunnilla Reumaliitto mm. keräsi adresseja lämminvesialtaiden hankkimiseksi.92
Reumaliitto myös osallistui Paritanssin tuki ry:n
kanssa 1980-luvun lopulla alkaneeseen Tanssitaito
tavaksi -kampanjaan, johon liittyi 10-osainen TV-ohjelma.93

Uusi toimisto, uusi johto
Samaan problematiikkaan pureutui 1980- ja
1990-lukujen vaihteessa toteutettu Reumaliiton monivuotinen vaikeavammaistutkimus, jonka johtajana
toimi Pirkko Kiviniemi; tutkimuksen toteutti Sirpa
Aalto. Liiton kanssa tutkimusyhteistyöhön osallistuivat Kansaneläkelaitos, Suomen Lions-liitto sekä
sosiaali- ja terveyshallitus. Syksyllä 1994 päättynyt
tutkimus, joka sai nimen ”Häkkilintu”, toi esiin kotija asuinympäristöönsä sidottujen ihmisten ongelmat:
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uodesta 1949 Liisankadulla sijainnut
Reumaliiton toimisto muutti 20.1.1986
Malminkartanoon, josta liitto oli ostanut joulukuussa 1984 kaksi kiinteistöä:
303 m² suuruisen liiketalon 1 929 500 markan summalla ja lisäksi 52 m² huoneiston 310 346 markalla.94
Uuden toimiston sisustus tehtiin Reumaliiton hoviarkkitehdin Heikki Virtasen piirustusten mukaan.95

Ylellisyyden makua sisustukseen toivat Galleria Kaj
Forsblomilta ostetut 18 grafiikanlehteä, jotka maksoivat yhteensä 31 659 markkaa.96
Pian muuton jälkeen liiton toimitusjohtaja – toiminnanjohtajan nimike muutettiin vuonna 1986 –
Olavi Härkönen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle vuoden
1987 alussa. Uuden toimitusjohtajan palkkaamista
varten valittiin raati, johon kuuluivat Veikko Laine,
Heikki Isomäki, Pirkko Kiviniemi ja Olavi Härkönen. Ilmoitus avoinna olevasta paikasta päätettiin
laittaa Helsingin Sanomiin, Reuma-lehteen ja Kauppalehteen.97
Varsinainen hakuprosessi ei tuottanut selvää
toimitusjohtajaehdokasta. Niinpä hakuprosessin
jälkeen lääkintöhallituksen terveyskasvatustoimiston ylitarkastajaa Kaarina Lainetta pyydettiin
hakemaan tehtävää; hän oli lääkintöhallituksen
TULES-asiantuntijaryhmässä tutustunut moniin
liiton edustajiin. Hallitus valitsi Laineen (myöhemmin Laine-Häikiö) toimitusjohtajaksi lopulta
yksimielisesti, ja hän aloitti uudessa tehtävässään
1.2.1987. 98
Seuraavana vuonna myös liiton luottamusjohdossa tapahtui merkittävä muutos. Vuodesta 1972 liittoa johtanut professori Veikko Laine luopui puheenjohtajan paikasta. Hänen tilalleen valittiin liiton
varapuheenjohtaja, reumatologian professori Heikki
Isomäki (s. 1935). Laine oli pyytänyt Isomäkeä ehdokkaaksi, ja hän sai edustajakokouksen yksimielisesti taakseen. Samassa kokouksessa Reumaliitto
– Reumaförbundetin nimi muutettiin muotoon Suomen Reumaliitto ry – Reumaförbundet i Finland rf
(nimi yksinkertaistettiin vuonna 1996 muotoon Suomen Reumaliitto ry ja sääntöihin merkittiin ruotsinkielinen käännös).

Liiton omistamat kiinteistöt olivat suurelta osin
loistokunnossa 1990-luvun alussa. Reumaliiton
Kuntoutumislaitoksen remontti saatiin valmiiksi,
kun vanhan puolen korjaustyöt saatiin valmiiksi
7.10.1985. Nyt Kuntoutumislaitoksessa oli käytössään 100 vuodepaikkaa sekä 16 vuodepaikkaa muille
majoittujille. Laitoksen rakennuskannan uudistamisen viimeisteli rantasaunan rakentaminen. Tuttuun
tapaan rakentamista koordinoi opetusneuvos Pauli
Kurikan johtama rakennustoimikunta ja piirrokset
teki arkkitehti Heikki Virtanen. Rantasauna valmistui vuonna 1989.99
Kauan aikaa tuliterien kiinteistöjen ketjusta ei
pystytty nauttimaan, sillä tulipalo teki tuhojaan
keskustoimistossa 1.9.1991. Keittiöstä alkunsa saanut palo aiheutti suuret savu- ja vesivahingot, ja
mm. Aune Sihvon muotokuva tuhoutui. ”Keittiöstä
ei jäänyt jäljelle muuta kuin nokinen kuoppa”, palopäivänä töissä ollut Ritva Saukonpää muistelee.
Palon seurauksena keskustoimiston henkilökunta
joutui työskentelemään kolme kuukautta hajallaan
Kuntoutussäätiön tiloissa, Reumaliiton pienemmässä toimistotilassa sekä liiton taloushallinnon yhteistyökumppanin Siemens-Nixdorfin tiloissa.100
Palo herätti osaltaan keskustelun liiton keskustoimiston paikasta. Puheenjohtaja Isomäki kannatti
toimiston muuttoa Tampereelle, mutta ei saanut riittävää kannatusta ajatukselle. Sen sijaan päädyttiin
muuttoon Helsingin keskustaan Iso Roobertinkadulle. Muutto toteutui vuonna 1994.
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Reumaliitto
onulesko
vuosien tilalle
mittaan julkaissut
runsaasti mm. reumasairauksien hoitoa,
terveyden edistämistä sekä liiton järjestötoimintaa käsitteleviä esitteitä ja opaskirjasia.
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Raskaansarjan reumaveteraanit

P

rofessori (h.c.) Veikko Laine (1911-2005)
toimi Reumaliiton puheenjohtajana
1972-1988. Hän oli myös ennen puheenjohtajaksi valintaansa monessa tärkeässä Reumaliiton luottamustehtävässä. Laine oli koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri, mutta teki
varsinaisen uransa reumatautien erikoislääkärinä.
Hän aloitti Lomaliiton reumaparantolassa vuonna
1944 ja toimi myöhemmin mm. Reumasäätiön sairaalan (Heinolan) ylilääkärinä 1950-1964 ja johtavana
lääkärinä 1964-1974. Kansainvälisissä yhteyksissä
Veikko Laine liikkui kuin kala vedessä. Esimerkkinä
hänen hyvistä suhteistaan voidaan mainita, että hän
jo 1940-luvun lopun opintomatkallaan tutustui kortisonin tärkeään kehittäjään, nobelisti Philip S. Henchiin. ”Oli helppo mennä minne vaan maailmalla, kun
kaikki muistivat, että tulen Veikko Laineen maasta. Olen tosin joutunut selittelemään, että emme ole
sukua”, Kaarina Laine-Häikiö kertoo. Veikko Laine
toimi Scandinavian Journal of Rheumatologyn päätoimittajana 1972-1982 ja European League Against
Rheumatismin puheenjohtajana 1971-1973.
Veikko Laine oli vanhanajan herrasmies, joka
oli tunnettu kellontarkasta täsmällisyydestään ja
omaperäisestä huumoristaan. ”Odotimme ministeriä Reumaliiton kesäpäivien eturivissä ja odotusaika vain venyi ja venyi. Haitarinsoittaja viihdytti
vieraita. Yhtäkkiä Veikko Laine nousi ylös, käveli
luokseni, pokkasi ja kysyi: ’Saanko luvan.’ Siinä sitä
sitten tanssittiin, vaikka tanssi ei ollut mitenkään
helppo, saksanpolkkaa tai jotain sellaista”, Kaarina
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Veikko Laine toimi Reumaliiton puheenjohtajana 1972-1988.
Laine-Häikiö muistelee.109 Vuoden 1988 edustajakokouksessa Veikko Laine nimitettiin Reumaliiton
kunniapuheenjohtajaksi, ja hän on ollut toistaiseksi
ainoa Reumaliiton kunniapuheenjohtaja. Jälkisäädöksessään Laine osoitti huomattavan testamenttilahjoituksen Reumaliitolle.
Lääketieteen lisensiaatti Juhani Kirpilä (19311988) johti Reumaliiton toimintaa vuosina 1957-

1968 useilla eri nimikkeillä kuten lääkärisihteeri,
pääsihteeri ja vt. toiminnanjohtaja. Reumaliiton hallituksessa Kirpilä istui vuosina 1967-1987. Juhani
Kirpilän ansiota oli pitkälti Reumaliiton kummankin hoitolaitoksen hankkiminen. Kirpilä istui liiton
Kuntouttamislaitoksen johtokunnassa 1968-1972 ja
johtokunnan puheenjohtajan tuolilla 1972-1978.

ohella sanelukoneen avulla, koska hänen kätensä eivät olleet toimintakunnossa.111 Kiviniemi laati myös
useita reumaa koskevia kirjoja ja oppaita koulutustarkoituksiin; näistä lienee tunnetuin yhdessä Veikko Laineen ja Pekka Wariksen kanssa toteutettu
teos ”Enemmän tietoa reumasta”.

Varakas poikamies Kirpilä ehti kerätä kotiinsa
Pohjois-Hesperiankadulle huomattavan taidekokoelman, jossa on teoksia mm. Albert Edelfeltiltä, Akseli
Gallen-Kallelalta, Eero Järnefeltiltä, Tyko Salliselta,
Jalmari Ruokokoskelta, Wäinö Aaltoselta, Essi Renvallilta ja Unto Koistiselta. ”Hän piti etäisyyttä ihmisiin ympärillään, mutta kun hän oppi tuntemaan
ja luottamaan, niin alta paljastui hyvin lämminsydäminen ja huumorintajuinen ihminen”110, Merja Riihinen kertoo. Juhani Kirpilä harrasti ulkomaanmatkoja ja oli suuri kulinaristi.
Filosofian tohtori Pirkko Kiviniemi (1930-2006)
teki työuransa Reumasäätiön sairaalan psykologina.
Kiviniemi istui Reumaliiton hallituksessa 1985-1988.
Hän toimi ensin Reumaliiton varapuheenjohtajana
1988-1992 ja sitten puheenjohtajana 1992-1996. Kiviniemi, joka oli sairastunut lastenreumaan kouluaikanaan, piti reumapotilaiden asiaa näkyvästi esillä.
Esteetön ympäristö oli hänelle sydämenasia, eikä
hän myöskään itse epäillyt vaatia kaikkia apuvälineitä, mitä sairaudessaan tarvitsi. ”Oli todellinen
show, mikäli Pirkko ei saanut sellaista erityisvalmisteista tuolia, mitä hän tarvitsi”, Kaarina Laine-Häikiö muistelee. Laine-Häikiön kanssa he muodostivat
matkoilla kaksikon, joka kutsui itseään lempinimellä ”Me huolettomat”, mikä kuvasi kummankin suhtautumista pikkupulmiin.
Pirkko Kiviniemen lannistumattomasta luonteesta kertoo, että hän teki väitöskirjansa päivätyönsä

Juhani Kirpilän (oik.) rintakuvan paljastustilaisuus Reumaliiton
Kuntoutumislaitoksessa 11.3.1988.Vasemmalla kuvanveistäjä
Panu Patomäki.

Pirkko Kiviniemi luonteenomaisessa tilanteessa, puhumassa kainalosauvoihin nojaten.
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Aluesihteerit tulevat

T

ehostaakseen jäsenpalvelujaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja erityisesti Pohjois-Suomessa Reumaliitto
aloitti vuonna 1986 aluesihteerikokeilun. Raha-automaattiyhdistys myönsi 150 000
markkaa kaksivuotista kokeilua varten, ja ensimmäiset aluesihteerin toimet perustettiin Ouluun
ja Rovaniemelle.101 Oulussa työn aloitti erikoissairaanhoitaja Kirsti Ylikorkala ja Rovaniemellä sosiaalityöntekijä Irmeli Paasivirta. Sijoituspaikkakunnilla työ alkoi aivan alusta: ”Menin Iskuun ja
valitsin huonekalut ja solmin puhelinyhdistyksen
kanssa sopimuksen”, Kirsti Ylikorkala kertoo.102
Raha-automaattiyhdistys päätti kokeilun pohjalta ryhtyä rahoittamaan maksimissaan viittä aluesihteeriä. Reumaliitto alkoi rakentaa viiden aluesihteerin verkostoa eri puolille maata. Maanlaajuisen
verkoston alueellista kattavuutta silmälläpitäen
1991 Lapin aluesihteerin tehtävä yhdistettiin Oulun aluesihteerin tehtävään.103 Seuraavana vuonna
Itä-Suomeen perustettiin aluesihteerin paikka asemapaikkanaan Joensuu.104 Itä-Suomen aluesihteerin toiminta-alueeseen kuuluivat Kuopion, PohjoisKarjalan ja Mikkelin läänit.
Keski-Suomen aluesihteerin – jonka vastuualueeseen kuului Keski-Suomen lisäksi Vaasan
lääni – toimi perustettiin Jyväskylään vuonna
1993. Tehtävään valittu fysioterapeutti Ann-Charlotte Moisio oli äidinkieleltään ruotsinkielinen, joten
myös ruotsinkieliset yhdistykset kaikkialla maassa
sisällytettiin hänen vastuualueeseensa. Länsi-Suomen aluesihteerin vakanssi perustettiin vuonna

1994, ja toiminta-alueeksi muodostui silloinen Turun ja Porin sekä Hämeen lääni. Länsi-Suomen aluesihteeri, fysioterapeutti ja terveydenhuollon maisteri
Outi Pautamo toimi aluksi Tampereen reumayhdistyksen tiloissa ja myöhemmin hänellä oli toimipiste
sekä Tampereella että Turussa, kunnes asemapaikaksi vakiintui Kuntoutumislaitos Kangasalla. Etelä-Suomeen aluesihteeri saatiin vasta vuonna 1998,
ja hänen vastuullaan olivat Uudenmaan ja Kymen
läänit. Valtakunnalliset jäsenyhdistykset tulivat
puolestaan liiton järjestöpäällikön vastuulle.105
Aluesihteeritoiminnan aloittaminen merkitsi liiton jäsenyhdistysten toiminnan aktivoitumista ja
monipuolistumista. Kirsti Ylikorkalan laskujen mukaan hän perusti 20 vuotta kestäneen uransa aikana
keskimäärin yhden yhdistyksen vuotta kohden.106
Tavoitteena oli saada reumayhdistys jokaiseen terveyskeskuspiiriin ja näin luoda maan kattava yhdistysten verkosto.
Aluesihteerien toiminta johti ajan mittaan yhdistysten ja jäsenmäärän lisääntymiseen. Reumaliitossa oli vuonna 1995 jäsenyhdistyksiä jo 162 kappaletta ja jäseniä 48 998.107
Sirpa Aallon mielestä 1980-luvun lopun toiminnan tehostumiseen oli kolme syytä: ”Ensinnäkin sisällöllinen laajeneminen. Toiseksi Raha-automaattiyhdistyksen mahdollisuudet rahoittaa toimintaa
parantuivat. Kolmanneksi uusi toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö oli idealistinen, innovatiivinen ja
omia ideoitaan ajava johtaja, kun taas Olavi Härkönen oli ollut vanhanajan perinteitä kunnioittava ja
varovainen järjestöjohtaja.”108

Liiton toiminnan laajeneminen muihin tule-sairauksiin näkyi myös
liiton kampanjoissa.Tules pois! -kampanjajuliste 1990-luvun
alusta. Julisteen suunnitteli graafikko Pekka Loiri.
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5. Lamasta lamaantumatta
Hyvinvointi  vaarassa

1

980-luku oli taloudellisen kasvun aikaa,
mutta 1990-luvun taitteessa alkoi maailmanlaajuinen taantuma. Kirjailija Paavo
Haavikon sanoin oli ”kahdenlaisia onnettomia, kahta puolta pöytää, niitä onnettomia, jotka
olivat pankeilta ottaneet lainaa ja pankkeja, jotka
ovat näille lainaa antaneet”.112 Sosiaali- ja terveyssektorilla lama kesti selvästi pitempään kuin talouselämässä, sillä kovia julkisen sektorin budjettileikkauksia tehtiin vielä lähellä vuosituhannen vaihdetta, vaikka kansantalous oli jo selvässä nousussa.
Monille oli 1990-luvun alussa järkytys, että
suurella vaivalla rakennettua hyvinvointivaltioita
alettiin purkaa. Heikentynyt yleinen taloustilanne
ja leikkaukset koskettivat rajusti sosiaali- ja terveysalaa ja myös reumapotilaita. Reumaliitto pyrki
lamassa valvomaan reumasairaiden etua mahdollisimman hyvin. Valtiovallan ja kuntien toteuttaessa
leikkauksia, jotka koskivat kipeästi reumasairaiden
sairaanhoitoon ja sosiaalietuuksiin, edunvalvonnan
osuus Reumaliiton toiminnassa kasvoi. Tavallaan
edunvalvonta liittyi kaikkeen siihen työhön, mitä
Reumaliitto teki. Edunvalvontaan pyrittiin saamaan
lisää voimaa, mutta usein tilanne oli toivoton. Reumaliiton johto osasi keventää vaikeaa tilannetta
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mustalla huumorilla: liiton lähetystö vei valtioneuvostoon tuliaiseksi juustohöylän.113
Tärkeä osuus edunvalvonnassa oli vuonna 1988
perustetulla Kansanedustajien reuma-ryhmällä,
jossa oli edustajat kaikista eduskunnassa vaikuttavista puolueista. Vuonna 1991 ryhmän nimi muutettiin Eduskunnan Tules-ryhmäksi.114 Pyrkimys
saada edunvalvontaan lisää voimaa näkyi myös Tules-liigan perustamisessa tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa työskentelevien yhteistyöelimeksi
vuonna 1993. Reumaliiton lisäksi mukana olivat
alusta asti Reumasäätiö, Invalidisäätiö, Societas
Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae,
Suomen Ortopediyhdistys, Suomen Teollisuuslääketieteen Yhdistys ja Työterveyslaitos. Liiga yhdisti
toisaalta kansanterveysjärjestöjen edunvalvonnan
ja toisaalta tutkimusyhteisön asiantuntemuksen
yhteiseen foorumiin. Tules-liiga pyrki perustamisasiakirjansa mukaan ylläpitämään tule-sairaiden
toimintakykyä ja luomaan heille mahdollisimman
suotuisan ympäristön.115
Hyvänä esimerkkinä Reumaliiton edunvalvontatyöstä oli Reumaliiton reagointi valtiosihteeri Raimo Sailaksen ehdotukseen terveyskeskusmaksuista
vuonna 1992. Ensin Kaarina Laine-Häikiö keskusteli Reumaliiton korkeimman luottamusjohdon kanssa

Reumaliiton lähetystö luovuttamassa juustohöylää maan hallitukselle lamavuonna 1992. Juustohöylän vastaanottaa ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen, luovuttajina Suomen
Reumaliiton 1. varapuheenjohtaja Pirkko Kiviniemi (oik.), toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö ja ympäristösihteeri Liisa Kiiski.
ja eduskunnan Tules-ryhmän puheenjohtajan Kirsti
Ala-Harjan kanssa asiasta. Sen jälkeen Reumaliitto tunnusteli Laine-Häikiön aloitteesta yhteistyötä
muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa.116 Tunnustelun seurauksena Reumaliitto lähetti muiden pitkäaikaissairaita edustavien liittojen kanssa vetoomuksen sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtaselle. Pitkäaikaissairaita edustavat liitot toivoivat,
että terveyskeskusmaksuja ei otettaisi käyttöön.

Mikäli terveyskeskusmaksut kuitenkin otettaisiin
käyttöön, toivoivat liitot korkeintaan 2 500 markan
maksukattoa pitkäaikaissairaille. Liittojen mielestä
samaan 2 500 markan omavastuuosuuteen tulisi sisältyä terveyskeskusten ja työterveyshuollon käyntimaksut, laboratorio- ja röntgenmaksut, sairaaloiden
poliklinikkamaksut, maksut fysioterapia- ja valohoitosarjoista sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastojen hoitopäivämaksut.117 Liittojen yhteisesiintyminenkään ei johtanut sillä kertaa tuloksiin.
Uutta Reumaliiton edunvalvontatyössä oli, että
liitto yritti yhdessä muiden Pohjoismaiden reumaliittojen kanssa vaikuttaa Suomen hallitukseen.
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Kaarina Laine-Häikiön Suomen Reumaliiton puolesta muotoilema lehdistötiedote kuvastaa hyvin
tunnelmia: ”Pohjoismaiden reumajärjestöt ovat
huolissaan talouskriisin vaikutuksista pitkään sairastavien tuki- ja liikuntaelinsairaiden kustannuksiin. Pohjoismainen Reumaneuvosto on lähettänyt
kokouksessaan 3.10.1992 kirjelmän kaikille Pohjoismaitten pääministereille. Pohjoismaissa on yli neljä
miljoonaa tuki- ja liikuntaelinsairasta, joiden osuus
on enemmistö pitkäaikaissairaista. Kaikissa Pohjoismaissa tehdään säästötoimenpiteitä. Järjestöjen
mielestä pitkään sairastavat tuki- ja liikuntaelinsai-
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raat joutuvat maksamaan säästöistä liian korkean
hinnan.”118 Liittojen tähtäimessä olivat erityisesti
kohonneet lääkekustannukset, potilasmaksut ja
muutokset sairausvakuutusjärjestelmässä. Järjestöt
vakuuttivat ymmärtävänsä, että säästöt kohdistuivat kaikkiin, mutta pelkäsivät kohtuuttomia lisäkustannuksia pitkäaikaissairaille.
Reumaliitto joutui valvomaan jäsentensä etuja myös kunnissa. Edunvalvontatyön vaikeudesta
kertovat Reumaliiton apuvälinemaksuista laatiman
lehdistötiedotteen voimattoman äkäiset äänenpainot: ”Suomen Reumaliitto ry. on huolissaan kuntien

Näkymä Reumaliiton kesäpäiviltä Lahdessa 1996. Kesäpäivät
(1960-luvun lopulle asti kesäjuhlat) on järjestetty Heinolan
reumaparantolan ylihoitaja Ester Salon aloitteesta ensimmäisen
kerran 4.7.1948 ja vuodesta 1950 lähtien vuosittain, usein liiton
edustajakokouksen yhteydessä.

vontatyöllä torjumaan kaikkia leikkauksia”, Sirpa
Aalto muistelee.120 Huolimatta Reumaliiton yhteistyöstä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa valtiovalta ja kunnat toteuttivat leikkauksiaan pääosin
järjestöjä kuuntelematta.

suunnitelmista periä apuvälineistä omavastuuosuuksista. Maksut ovat laittomia sekä voimassa
olevan vammaispalvelulain että tulossa olevan asiakasmaksulain mukaan. Apuvälineiden, myös pienten
ja halpojen, tulee olla niitä tarvitseville vammaisille
ja pitkäaikaissairaille maksuttomia.”119
Lama aiheutti jännitteitä myös Reumaliiton sisälle. Edunvalvonnan tarve kasvoi niin voimakkaasti, etteivät liiton toimiston resurssit tahtoneet riittää
kaikkeen. Tämä aiheutti jäsenten kritiikkiä liittoa
kohtaan. ”Emme kerta kaikkiaan pystyneet edunval-

Reumasairaiden edunvalvonnan lisäksi Reumaliiton toinen haaste lama-aikana oli järjestön oma
selviytyminen. Lama tuli liiton talouden kannalta
huonoon aikaan, sillä liitossa tehtiin juuri laman
alla kallis kertaluonteisen menon aiheuttanut eläkejärjestely, joka yhdessä toimiston tulipalon aiheuttamien kustannusten kanssa painoi liiton tilinpäätöksen yli 800 000 markkaa alijäämäiseksi vuonna
1991. Myös Keski-Suomen Hoitokoti tuotti tappiota, ja Reumaliiton Kuntoutumislaitoksesta saadut
tulot laskivat. Tähän oli osasyynä lama ja julkisen
talouden säästöpolitiikka, osin taas syksyllä 1991
voimaantullut kuntoutuslaki, joka vähensi Kansaneläkelaitoksen maksusitoumusten määrää Kuntoutumislaitoksessa.121
Talouden tasapainottamisessa jouduttiin turvautumaan kipeisiin säästötoimiin. Äitiyslomien,
opintovapaiden ja vuosilomansijaisia ei otettu, ja
Kuntoutumislaitoksen henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan. Liiton keskustoimistossakaan monien
määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita ei jatkettu, ja henkilökunnan palkattomia vapaita suosittiin
säästösyistä. Henkilökunnalle annettiin lomautusvaroitus neljästä päivästä 28.–31.12.1992, joka lopulta
kuitenkin peruttiin. Liiton johtoryhmä kuitenkin

L amasta

laantumatta

~

49

Reumaliiton Kuntoutumislaitoksen käsikuntosali on ainutlaatuinen Suomessa.Toimintaterapeutti Johanna Haanpää (vas.)
opastaa Tiina Mäkistä (oik.) nivelreumakäden harjoittamisessa.
Tiina Mäkinen toimi Reuma-lehden 50-vuotisjuhlavuonna lehden
avustajana,Tulppaaninantajana.Tulppaani on ollut Reuma-lehden
tunnus 40-vuotisjuhlasta lähtien.
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lomautti itsensä vapaaehtoisesti.122 Lisäksi Reumalehden ilmestymistiheyttä supistettiin vuonna 1993
viidestä neljään kertaan vuodessa.123
Laman aikana jouduttiin viimein lopettamaan
perinteikäs Keski-Suomen Hoitokoti, jonka nimi oli
vuonna 1991 muutettu Keski-Suomen Tules-Keskukseksi. Lakkauttamisperusteena mainittiin, että ”toiminta on pysyväisesti ja olennaisesti heikentynyt”.
Hoitokodin toiminta oli vuosia ollut tappiollista, ja
tilinpäätös vuodelta 1991 osoitti yli 480 000 markan
alijäämää.124 Vuoden 1992 aluksi Reumaliitto reali-

soi keskuksen alakerran
ja ryhtyi irtisanomaan
työntekijöitä. Vuoden aikana irtisanottiin yhteensä kuusi henkilöä.
Osa
henkilökunnasta joutui myös tekemään
vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta kolmipäiväistä työviikkoa.125
Hoitokodin
henkilökunta ei luonnollisesti
lainkaan pitänyt työpaikkansa lakkauttamisesta.
”Mielestäni kaikkia mahdollisuuksia ei tutkittu.
Hoitokodin ensimmäisen
kerroksen tiloihin olisi
hyvin voinut sijoittaa Jyväskylän Reumayhdistyksen kokoustiloineen ja avokuntoutuksen. Jos verrataan nykyisiin Keski-Suomen Tules-Keskuksen tiloihin, hoitokodissa fysioterapeuttien hoitotilat olisivat
olleet paljon paremmat kuin nykyisissä ahtaissa kopeissa, ja reumayhdistyksen kokoustilakin olisi ollut
suurempi”, entinen johtajatar Liisa Juusela kritisoi
lakkautuspäätöstä. Hänen mielestään hoitokodin
myynti oli hätiköity ratkaisu ja hinta huono.126 Reumaliiton näkökulmasta Hoitokodin vanha talo taas
oli varsin liikuntaesteinen ja huonossa kunnossa.127
Toiminta Jyväskylässä jatkui yhden hengen voimin,
mutta varsinainen hoitolaitostoiminta Keski-Suomen Tules-Keskuksessa päättyi.
Vuosien 1991-1993 tilanne oli Reumaliitolle täysin uusi ja vaikea. Niin keskustoimiston kuin Kuntoutumislaitoksen henkilökunta protestoi henkilöstösäästöjä vastaan. Tunnelmia kiristi osaltaan se,
että Reumaliitolla ei ollut vakiintunutta talon sisäis-

Reumaliiton Kuntoutumislaitoksessa markkinoitiin syksyllä 1998
alueelle valmistumassa olevaa Riku-ulkoilureitistöä. Kuntoutujat
sauvakävelivät laitoksen harjumaisemassa.

tä neuvottelujärjestelmää tällaisia tilanteita varten. Laman kokemusten tuloksena liitto järjestäytyi
Palvelutyönantajiin, ja liiton sisälle luotiin toimivat
neuvottelumekanismit työnantajan ja henkilöstön
välille.
Laman kokemukset johtivat osaltaan myös siihen, että Reumaliiton strateginen suunnittelu muuttui järjestelmällisemmäksi. Liitto laati vuonna 1994
– kansanterveysjärjestöjen etunenässä – ensimmäisen ns. Suunta-asiakirjan, jossa linjattiin järjestön
tulevaisuutta ja arvoja. Asiakirja on uudistettu sen
jälkeen määrävälein kolme kertaa.

L amasta

laantumatta

~

51

Alueellistuva Reumaliitto

R

eumaliitossa oli aina ollut tärkeillä luottamuspaikoilla reumasairaita,
mutta ensimmäisen puheenjohtajan,
nivelreumaa sairastaneen eversti Eino
Kuuselan jälkeen puheenjohtajat eivät sairastaneet
reumaa. Reumasairaiden osuus luottamusjohdossa
korostui 1990-luvulla. ”Reumaliiton toimiessa pääasiallisesti hoidontarjoajana puheenjohtajia olivat
lääkärit. Järjestön roolin muutos hoidontarjoajasta
kansanterveysjärjestöksi näkyy myös puheenjohtajavalinnoissa. 1990-luvulla ajateltiin, että vain vammaiset voivat ajaa vammaisten asioita”, kärjistää
Sirpa Aalto Reumaliitossa tapahtuneen ajattelutavan muutoksen.128
Reumatologian professori Heikki Isomäki luopui
1992 edustajakokouksessa Reumaliiton puheenjohtajuudesta ja hänen tilalleen valittiin lapsesta asti
nivelreumaa sairastanut filosofian tohtori Pirkko Kiviniemi (ks. artikkeli s. 42-43). Kiviniemen kannatus
edustajakokouksessa pohjautui pitkälti juuri siihen,
että reumaa sairastavat liiton jäsenet ajattelivat,
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Liiton jäsenmäärän ja jäsenyhdistysten määrän kehitys
1984-2007.
että hän itse vakavasti sairaana ymmärtäisi reumasairaiden asioita.129
1980-luvulla alkaneen aluesihteeriverkoston kehittämisen yhteydessä Reumaliiton johdossa syntyi
ajatus tules-keskuksista. Tarkoituksena oli, että
nämä aluekeskukset erikoistuvat johonkin liiton toimintaan valtakunnallisesti, toimivat kuntoutus- tai
avohoitoyksikkönä ja harjoittavat järjestötoimintaa.
Toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö laati vuonna
1990 muistion ”Mitä Tules-keskus voi merkitä”.130
Hänen mukaansa tules-keskusten tarkoituksena oli:
1) työskennellä alueella tuki- ja liikuntaelinsairauksien eli reumatautien vastustamiseksi sekä sairaiden palvelujen kehittämiseksi;
2) toimia alueen reumasairaiden tukena;
3) herättää alueen kansalaispiirien kiinnostusta
tule-sairauksien vastustamiseen;
4) tukea yhdistystoimintaa.

Kaarina Laine-Häikiö suunnitteli tules-keskuksille merkittävää roolia Reumaliiton toiminnassa
ja pyrki saamaan niille erilaiset valtakunnalliset
tehtävät eri alueiden oman asiantuntemuksen mukaan. Etelä-Suomen Tules-Keskukselle saatiin rahoitus vuosiksi 1996-1997. Toimintaan liittyi kolme
erilaista työtapaa: TULES TUTUKSI -oppimispiste, City-kuntoutus ja TULES-klubit. Etelä-Suomen
Tules-Keskuksen rahoitus loppui kuitenkin vuonna
1997. Keski-Suomen Tules-Keskuksen valtakunnallinen vastuualue oli nuoriso- ja liikuntatyö, ja sen
toivottiin tekevän läheistä yhteistyötä Jyväskylän
yliopiston kanssa. Keskus muutti 1997 uusiin tiloihin, jossa aluesihteerin lisäksi oli tarjolla lääkäri- ja
fysioterapiapalveluita. Myös Ouluun perustettiin tules-keskus.131
Taloudellisista ongelmista huolimatta liitto ryhtyi
kaukonäköisesti uudistamaan Reumaliiton Kuntoutumislaitosta, jonka kehittäminen oli tärkeää siitäkin syystä, että liiton talous riippui pitkälti Kuntoutumislaitoksen menestymisestä. Jälleen kerran primus motorina toimi opetusneuvos Pauli Kurikka.132
Vuonna 1993 saatiin valmiiksi vaikeavammaissauna
sekä kylpyläosaston peruskorjaus. Monien ongelmien ja vaikeuksien jälkeen peruskorjaus- ja laajennushankkeen harjannostajaiset pidettiin syksyllä 1996.
Uudet tilat – 20 paikkaa vaikeavammaisille, toimintaterapiatilat ja auditorio – valmistuivat seuraavana
vuonna.133 Raha-automaattiyhdistys rahoitti peruskorjaus- ja laajennushankkeesta 60 prosenttia, ja
Reumaliitto joutui maksamaan rakennustöistä omarahoitusosuutena vain neljä miljoonaa markkaa.134
Laajennushankkeen jälkeen Kuntoutumislaitoksen toiminta jatkui varsin suotuisasti, kunnes
vuoden 2003 lopussa Kelan laitokseen kirjoittamien
lähetteiden määrä romahti. Tämä johti tilanteeseen,
joka uhkasi laitoksen ja koko liiton taloutta. Luot-

tamusjohdon vaatimuksesta tilanne ratkaistiin vähentämällä irtisanomisten avulla Kuntoutumislaitoksesta 13, henkilötyövuotta, ja laitoksen toiminta
saatiin uudelleen jaloilleen.135 Seuraavana vuonna
Reumaliiton Kuntoutumislaitoksen nimi muutettiin
Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apilaksi.
Vuosien mittaan Apilan kuntoutustoiminnan
painopiste on muuttunut. Perinteisen yksilökuntoutuksen rinnalla on siirrytty kurssimuotoiseen kuntoutukseen, avokuntoutusta on kehitetty, ja myös
kuntoutuksen sisältö on muuttunut passiivisesta
kuntoutuksesta aktiiviseen kuntoutukseen. Nykyisin Apilan palvelut jakautuvat useaan lohkoon: vaikeavammaisten yksilökuntoutukseen, kuntoutus- ja
sopeutumisvalmennuskursseihin ja yksilökuntoutukseen, työkykypalveluihin, kuntolomatoimintaan
sekä muille terveysjärjestöille tarjottaviin täysihoitopalveluihin.
Apila toimii myös valtakunnallisena harvinaisten
reumasairauksien ja tulehduksellisten lihassairauksien resurssikeskuksena. Harvinaisiksi katsotaan
sairaudet, joita sairastaa alle 00 ihmistä Suomessa;
Apilan resurssikeskustoiminnan piirissä on kymmenen tällaista sairautta, mm. skleroderma, MCTD
ja polymyosiitti. Kelan ja RAY:n rahoittama resurssikeskustoiminta käsittää mm. kuntoutumis- ja sopeutumisvalmennuskursseja, sairausryhmien viikonlopputapaamisia sekä tukihenkilöpalveluja, siis
periaatteessa samankaltaisia toimintamuotoja kuin
muillekin reumasairaille. Harvinaisten sairauksien
kohdalla ehkä tavallistakin tärkeämpää on potilaiden saama tieto omasta sairaudestaan.136
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Neljä puheenjohtajaa juhlavuoden 1997 kunniaksi saman
pöydän ääressä.Vas.Veikko Laine, Heikki Isomäki,
Pirkko Kiviniemi ja Teuvo Komulainen.

tärkeyttä. Reumaliiton valtuuston ja hallituksen
välillä oli pitkään ollut kitkaa, koska työnjako oli
epäselvä. ”Minulle oli selvää, että demokraattisessa järjestelmässä valtuuston tulee olla päättävä
elin”, Teuvo Komulainen muistelee.

Valtuuston ongelma

Vuonna 1996 hyväksytyissä säännöissä valtuusto
sai vahvemman roolin: valtuusto valitsi hallituksen
jäsenet ja valtuuston koko kaksinkertaistui 26 jäseneen.137 Edustajakokous valitsi kuitenkin liiton puheenjohtajiston aiempaan tapaan. Vahvistaakseen
valtuuston asemaa Komulainen ryhtyi kutsumaan
valtuuston puheenjohtajat hallituksen kokouksiin:
”Se oli hyvä ratkaisu. Minä en nähnyt kertaakaan
hallituksen ja valtuuston välistä kitkaa.”138

P

irkko Kiviniemen seuraajaksi Reumaliiton puheenjohtajana valittiin vuoden
1996 edustajakokouksessa Padasjoen
entinen kunnanjohtaja Teuvo Komulainen (s. 1942), joka sairasti lastenreumaa. Puheenjohtaja Komulainen halusi uudessa asemassaan korostaa Reumaliiton valtuuston aseman
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Asia nousi esille syksyn 2002 edustajakokouksen lähestyessä. Vastavetona valtuustoedustuksen
puutteelle Ahvenanmaan reumayhdistys anoi vuonna 2000 Pohjoismaisen Reumaneuvoston jäsenyyttä,
mutta ei saanut sitä. Yhdistys myös antoi julkisuudessa ymmärtää, että se aikoi ehkä erota Suomen
Reumaliitosta.141 Asiasta sukeutui monipolvinen
keskustelu liiton sisällä. Liiton ruotsinkielistä toimintaa kehittävä työryhmä esitti keväällä 2001 yksimielisesti sääntömuutosta, joka olisi antanut Ahvenanmaalle kiintiöpaikan valtuustossa. Hallituksen
asettama sääntöjen tarkistustyöryhmä taas käsitteli
kevään ja kesän 2002 aikana samansisältöistä sääntömuutosta, mutta päätyi äänestyksen jälkeen esittämään, ettei sääntöjä muutettaisi.
Hieman ristiriitaisen työryhmien työskentelyn
jälkeen toimitusjohtaja Laine-Häikiö esitteli liiton
hallitukselle 13.9.2002 päätösesityksen, jossa ehdotettiin Ahvenanmaalle kiintiöpaikkaa valtuustossa.
Puheenjohtaja Teuvo Komulainen taas esitti päätösehdotuksenaan, että sääntöjä ei muutettaisi. Puheenjohtajan kanta voitti hallituksessa äänin 7-2.142
Sen sijaan valtuuston kokoonpanosta nousi
harvinainen kiista sääntöuudistuksen jälkeen.
Ahvenanmaan reumayhdistyksen (Ålands Reumaförening) edustajaa ei vuoden 1996 sääntöjen
tultua voimaan valittu valtuustoon vuoden 1999
edustajakokouksessa, vaikka valtuuston koko oli
nyt kaksinkertainen aiempaan verrattuna. Säännöt eivät tosin olleet aikaisemminkaan edellyttäneet, että Ahvenanmaan edustaja olisi valittu
valtuustoon, sillä sääntöjen mukaan edustajat
valittiin kaikista maakunnista ”lukuun ottamatta Ahvenanmaata”. 139 Tavallisesti oli kuitenkin
menetelty niin, että Ahvenanmaan reumayhdistyksellä oli valtuustopaikka ruotsinkielisessä
kiintiössä.140

Valtuusto puolestaan päätyi kokouksessaan
12.10.2002 päinvastaiseen ratkaisuun ja äänestyksen (13-8, 4 tyhjää) jälkeen esitti edustajakokoukselle
sääntömuutosta. Marraskuun 2002 edustajakokouksessa sääntömuutosta vastustanut kanta kuitenkin
voitti äänestyksessä selvästi 125-36, ja Ahvenanmaa
jäi ilman valtuustopaikkaa.143 Ahvenanmaan reumayhdistys jätti tämän jälkeen Reumaliiton hallitukselle erokirjeen. Kirjeessä yhdistys syytti Reumaliittoa syrjinnästä. Kirje loppui toteamukseen: ”Ahvenanmaan reumayhdistys haluaa tässä yhteydessä
tuoda esiin, että Ahvenanmaan maakunta on ainoa
maakunta Suomessa, jolla on itsehallinto. Olemme
pahoillamme siitä, että tässä päätöksessä meille ei

L amasta

laantumatta

~

55

annettu edes maakunnan statusta.”144 Liiton hallitus myönsi kokouksessaan 7.2.2003 eron Ahvenanmaan reumayhdistykselle.145

UUSiA idEoiTA KAMpANjoiNTiiN

R

eumaliiton kampanjoihin tuli 1990-luvulla uutta ilmettä. Luopuessaan puheenjohtajan tehtävästään 1992 professori Heikki Isomäki peräänkuulutti
luopumista tiukkapipoisuudesta ja oppimestarimaisuudesta terveysviestintäkampanjoita suunniteltaessa. Hän halusi kampanjoihin liikunnan iloa ja
radikaaleja ratkaisuja. Isomäki otti esille leikillään
keksimänsä ”lempimällä letkeäksi”-kampanjan esimerkkinä siitä, minkälaisia kampanjoiden pitää
tulisi olla.146 Isomäen ajatuksia ruvettiinkin soveltamaan käytäntöön, ja kampanjoihin tuli mukaan
lisää huumoria ja iloista ilmettä.
Liikunnan iloa hyödynnettiin poikkeuksellista
menestystä saavuttaneissa Reumaliiton kävelykampanjoissa, jotka olivat osaltaan tekemässä ensin kävelystä ja sitten sauvakävelystä koko kansan suosikkiliikuntamuotoa. Ensimmäinen valtakunnallinen kävelypäivä järjestettiin 19.9.1992, ja
vuonna 1994 aloitettiin Kävele kunnolla -kampanja yhteistyössä Valion kanssa, joka maksoi Reumaliitolle 1 100 000 markkaa. Kampanjan tavoitteena oli paitsi kävelyn myös ”ravinnon, erityisesti
maitovalmisteiden, arvostuksen lisääntyminen
sekä niiden merkityksen oivaltaminen terveyden
hoidossa ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa”.147 Liitto järjesti myös
toimittajien kävelykoulun, mikä luonnollisesti
edesauttoi kävelysanoman perillemenoa tiedotusvälineissä.
Kävele kunnolla -kampanjasta tuli lopulta suun-
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niteltua pidempi: kampanjaa jatkettiin 1990-luvun
loppuun saakka, mutta sen luonne muuttui kansainväliseksi. Viiden maan ”Walk for Health”-yhteishankkeesta, jota Reumaliitto koordinoi, tuli 1990luvun jälkipuolella osa EU:n rahoittamaa terveysliikuntahanketta. Liiton virallisina yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Suomessa UKK-instituutti
ja Alankomaissa Olympiakomitea/Liikuntaliitto
(NOC*NSF).148
Suomessa Reumaliitto koulutti kaikkiaan noin
tuhat kävelykouluohjaajaa, jotka järjestivät useita
satoja kävelykouluja eri puolella Suomea. Kävelykouluihin osallistui noin  000 suomalaista, ja niillä
arvioitiin olevan suuri osuus 1990-luvulla heränneeseen kävely- ja sauvakävelyinnostukseen.149 – Kävelykampanjat vaikuttivat osittain myös Reumaliiton
statukseen viranomaisten silmissä: opetusministeriö
hyväksyi liiton vuonna 199 valtionapuun oikeutetuksi valtakunnalliseksi liikuntajärjestöksi.
Toinen menestystarina oli Reumaliiton vuosina
1996 tehty Willit miehet -kampanja, jota pyydettiin
Suomen edustajaksi EU:n terveyden edistämisohjelmien kilpailuun. Kampanja oli myös Reumaliiton
0-vuotisjuhlien terveyden edistämishanke. Kaikki
0 vuotta vuonna 1997 täyttäneet lappeenrantalaiset miehet kutsuttiin ”villin miehen tarkastukseen”. Tarkastuksen yhteydessä muutamia miehistä siirrettiin jatkotutkimukseen. Tarkastuksen
ohessa tehtiin myös kysely, joka kartoitti miesten
terveyttä ja henkistä tilaa. Projektin huipentumana
Suomen Reumaliitto ja Lappeenrannan sosiaalitoimi järjestivät 7.11.1997 Willit Wiiskymppiset -messutapahtuman Lappeenrannan kaupungintalolla.
Media huomioi tapahtuman hyvin. Näyttelyssä oli
29 eri näytteilleasettajaa. Miesteemaa oli hyödynnetty hartiahieronnasta viinavisaan. Teemaan virittäydyttiin järjestämällä Lappeenrannan kouluissa

piirustus- ja ainekirjoituskilpailuja. Suomen Reumaliiton toisena pilottiryhmänä toimi Helsingin Puhelinyhdistys, joka järjesti samantyylisen kampanjan
50 vuotta täyttäneille miestyöntekijöilleen.150

Reumaliiton Kävele Kunnolla -kampanja teki osaltaan kävelystä
ja sauvakävelystä koko kansan suosikkia 1990-luvulla.

Juhlavuotta 1997 vietettiin muutoinkin korkealla profiililla. Juhlavuoden suojelija oli pääministeri
Paavo Lipponen, joka järjesti juhlan kunniaksi erityisen pääministerin vastaanoton. Vuoden teema oli
”50 vuotta keskellä elämää”. Juhlavuoteen liittyen
järjestettiin reumahuumoria koskeva keräys, jonka
tuloksista julkaistiin Kaija Jäppisen toimittama ”Ilo
pintaan”-kirja.

L amasta

laantumatta

~

57

Liitto kouluttaa

R

eumaliitto järjesti aluksi koulutusta
jäsenilleen lähinnä reumaviikolla ja
muissa tapahtumissa (ks. artikkeli
s. 70-71), joissa oli tarjolla reumaaiheisia esitelmiä sekä reumasta kertovia filmejä.
Tätä toimintaa täydennettiin järjestökursseilla sekä
paikallisyhdistysten järjestämällä koulutuksella.
Reumaliiton koulutustarjonta laajeni ja monipuolistui 1970- ja 1980-luvun kuluessa. Vuonna 1972
järjestettiin ensi sijassa jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille suunnattuna kolmet alueelliset
tiedotuspäivät, jotka saivat suuren suosion. Tiedotuspäivät järjestettiin vielä seuraavana vuonna ja
sen jälkeen joka toinen vuosi toimihenkilökurssin
nimellä. Kursseilla keskityttiin perusasioihin: reumasairauksiin ja niiden hoitoon sekä järjestötoimintaan ja toimistotekniseen koulutukseen yhdistystoimintaa varten. Vuodesta 1978 alkaen yhdistysten
edustajille järjestettiin vuotuisia neuvottelupäiviä,
jotka korvattiin 1990-luvulla ajankohtaispäivillä ja
myöhemmin puheenjohtajapäivillä sekä puheenjohtajien neuvoa-antavilla kokouksilla.
Järjestötyön koulutuksen ohella liitto järjesti
virkistys- ja liikuntakursseja sekä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja, jotka vakiintuivat
pysyväksi osaksi koulutustarjontaa. Kansalais- ja
työväenopistoissa pidettiin puolestaan ”Enemmän
tietoa reumasta”-kursseja, joiden oppimateriaalia
käytettiin myös sairaanhoito-oppilaitoksien koulutusaineistona sekä sairaaloiden ja terveyskeskus-

58

~

L amasta

laantumatta

ten potilasneuvonnan suunnittelussa. 1980-luvun
jälkipuolella aiemmin reumasairauksiin keskittyviä
kursseja laajennettiin tules-koulutukseen, jota tarjottiin myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
liiton ulkopuolella. Kurssitoimintaa täydennettiin
opaskirjasilla, joita Reumaliitto julkaisi yhteistyössä Terveyskasvatuksen keskuksen (nyk. Terveyden
edistämisen keskus) kanssa.
1990-luvulla Reumaliiton koulutusta kehitettiin
toisaalta liiton jäsenille, toisaalta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joiden tule-sairauksien
tuntemuksesta liitossa oltiin huolissaan. Ehkä kunnianhimoisin Reumaliiton koulutushanke oli Tulesakatemia, jossa oli määrä yhdistää sekä terveydenhuoltohenkilöstölle että muille suunnattua tuki- ja
liikuntaelinsairauksia koskevaa koulutusta. Reumasäätiön ja Heinolan kaupungin kanssa yhteistyössä
suunniteltu hanke aloitettiin vuonna 1990, mutta
rahoituksen puutteen vuoksi Tules-akatemia hiipui
parin vuoden jälkeen. Sen taustalla ollut ns. yhteishoitoajattelu, jossa potilaan ja hoitajan roolit nähdään aiempaa tasavertaisempina, näkyi kuitenkin
Reumaliiton muussa koulutustoiminnassa.
Liitto järjesti ammattilaisille suunnatut valtakunnalliset Tules-päivät ensimmäistä kertaa vuonna 1993.
Sosiaali- ja terveysministeriön myötävaikutuksella ja
rahoituksella järjestetyistä tules-päivistä tuli monivuotinen osa liiton koulutustarjontaa, myöhemmin
ne siirtyivät Tules-liigan vastuulle. Tämän jälkeen
Tules-päivät järjestettiin välivuosin Reumaliiton sosi-

aali- ja terveydenhuollon ammattilaisille järjestämän
Ajankohtaista reumataudeista -koulutustilaisuuden
kanssa. Tämä koulutustapahtuma on maamme suurin
reuma-alan ammattilaisille järjestettävä tilaisuus.
Niinikään ammattilaisille suunnattu oli Why-hanke, joka toteutettiin 1990-luvun loppuvuosina osana
ns. SoTeKeKo- eli sosiaali- ja terveysalan työelämän
kehittämis- ja koulutushanketta. Whyn tavoitteena
oli kehittää yhteistoimintamalleja, joiden avulla palvelutilanteista tulisi entistä tasavertaisempia asiakkaan ja ammattilaisen neuvottelutilanteita. Hanke,
johon kuului yhteisiä koulutustilaisuuksia, toteutettiin yhteistyössä Helsingin Sairaanhoito-opiston
sekä Kirurgisen sairaalan ja Malmin sairaalan reumaosastojen kanssa.
Jäsenistölle suunnattua koulutustarjontaa laajennettiin vapaaehtoistoimijoiden koulutukseen. Jo
1980-luvulla oli ryhdytty järjestämään koulutusta
jäsenyhdistysten tukihenkilötoimintaa varten, ja
1990-luvun alun uutuus oli koulutus potilasluennoijia varten. Vuonna 1988 jäsenistön piiristä alkaneessa potilasluennoijatoiminnassa reumatauteja sairastavat kertoivat itse terveydenhuoltohenkilöstölle ja
alan opiskelijoille kokemuksiaan sairaudestaan ja
toivat näin esiin – ensimmäistä kertaa – potilaan näkökulman sairauteen. Hyvää palautetta saanut toiminta vakiintui osaksi liiton vapaaehtoistoimintaa,
ja liitto järjesti luennoijien koulutuksen. Reumaliiton omaa koulutusta täydennettiin vuosituhannen
vaihteessa 12 kansanterveysjärjestön ”Polku”-projektilla, jossa eri pitkäaikaissairauksia sairastavia
potilasluennoijia koulutettiin välittämään tietoa
omasta sairaudestaan sosiaali- ja terveysalan sekä
lääketieteen opiskelijoille.
Monipuolisesta koulutuksesta on muodostunut
viimeisten parin vuosikymmenen aikana yksi Reumaliiton toiminnan kulmakivistä. Kurssien, luentojen

ja opintokerhojen järjestämisessä liitto on tehnyt tiivistä yhteistyötä mm. Opintotoiminnan Keskusliiton
(OK) kanssa. Nykyään liitto järjestää vuosittain useita kymmeniä erilaisia koulutustilaisuuksia, joissa on
tuhansia osanottajia. Lisäksi jäsenyhdistykset järjestävät mittavaa paikallista kurssitoimintaa. Vuonna
2006 keskustoimiston, aluetoimistojen ja Reumaliiton
Kuntoutumiskeskus Apilan järjestämiin tilaisuuksiin
osallistui yhteensä 18 015 osanottajaa.
Reumaliitto kouluttaa 2000-luvulla erilaisia vapaaehtoistoimijoita:
Palveluasiamies ohjaa ja neuvoo
reumayhdistyksen jäseniä etenkin
paikallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä.

Kuntoutusasioiden yhteyshenkilö
välittää tietoa kuntoutukseen liittyvissä
asioissa.

Tukihenkilö tukee omakohtaisen kokemuksensa perusteella vastaavassa
elämäntilanteessa olevia.Tukihenkilön
puoleen käännytään usein silloin, kun
sairaus on juuri ilmennyt tai sairauden
uusi vaihe aiheuttaa ongelmia.
Curre-liikuttaja koordinoi yhdistyksessään reumasairaiden liikuntaa,
tiedottaa liikuntaryhmistä ja innostaa
liikkumaan.

Reumaliiton piirissä toimii nykyään lähes tuhat koulutettua vapaaehtoistoimijaa.
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Reumaliiton kampanja ”Kotikunta kumppaniksi”
ei ollut yllättävä silloisen puheenjohtaja Teuvo Komulaisen taustaa ja kunnallisen terveydenhuollon
kokemusta ajatellen. Kampanja viritti sekä valtakunnallista että paikallista toimintaa. Jäsenyhdistykset pitivät teemaa onnistuneena. Vuoden 1998 aikana järjestettiin 18 maakuntaseminaaria ja niihin
osallistui edustajia suurimmasta osasta yhdistyksiä.
Lisäksi seminaarikutsun sai 700 kunnan virkamiestä ja päättäjää.151
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Kävelypäivän tapahtuma Helsingin Olympiastadionin luona
vuonna 1995.
Oik. Pohjoismaisen tules-vuoden 1992 juliste. Julisteen suunnittelusta järjestettiin pohjoismainen kilpailu, jonka voitti suomalainen
Jonni Kuutsa.
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Yksi menestyksekkäimpiä kampanjoita on ollut
Keltaisen Nauhan päivä. Ensimmäistä kertaa Keltaisen Nauhan päivää vietettiin 17.3.2004, ja siitä
alkaen päivää on vietetty joka vuosi. Tavoitteena
on nostaa esille ”tuki- ja liikuntaelinsairauksien
ehkäisy yksilön elämänlaatua ja työkykyä ylläpitävänä voimana.”152 Kampanja nojaa osaltaan ihmisten spontaaniin kiinnostukseen ja aloitteen päivän
pitämisestä voi kuka tahansa tehdä työpaikallaan.
Keltaisen Nauhan päivän kampanja palkittiin innostavasta toteutuksestaan ja raikkaasta ilmeestään
eurooppalaisten reumajärjestöjen konferenssissa
Roomassa vuonna 2006.153

Kansainväliset kontaktit

R

eumalääkäreillä oli jo 1940-luvulla ammatillisia yhteyksiä kollegoihinsa ulkomailla, mutta ehkä ensimmäinen virallinen Reumaliiton kansainvälisten yhteyksien luoja oli liiton hallituksen jäsen K.H. Molin,
joka neuvotteli vuonna 1950 Ruotsin sisarjärjestön
kanssa. Liitolle ja lääketieteelle merkitsivät paljon
myös Veikko Laineen luomat epäviralliset yhteydet.
1950-luvulla yhteistyö tiivistyi: liitto pyrki tukemaan lääkäreitä matkastipendein, ja varsinkin pohjoismaiset sisarjärjestöt vierailivat toistensa luona.
Reumaliitto lopetti kuitenkin stipendien jakamisen
vuonna 1963 ryhtyessään rakentamaan Kangasalle
Kuntouttamislaitosta.154
Erityisen tärkeä matka Reumaliiton tulevaisuuden kannalta oli vuonna 1960 Juhani Kirpilän osin
Reumaliiton varoilla tekemä matka Englantiin, josta hän sai tärkeää tietoa juuri Kuntouttamislaitoksen perustamista varten. Kansainvälisten kontaktien tärkein anti suomalaisille lienee ollutkin hyödyntää tietoa taloudellisesti kehittyneimpien maiden
reumahoidosta. Reumatologia oli kansainvälistä, ja
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esimerkiksi 1960-luvun alussa kaikki opetus Heinolan reumasairaalassa annettiin englanniksi.
1960-luvulla myös reumapotilaat pääsivät kokemaan kansainvälistymisen ilot, sillä Reumaliitto
järjesti terveysmatkoja Aurinkomatkojen kanssa.
Ensimmäiset terveysmatkat järjestettiin Juhani
Kirpilän johdolla 1.4.-15.10.1965 Baden bei Wienin
reumakylpylään Itävallassa, Piestanyyn Tshekkoslovakiassa ja Ischiaan Italiassa ja Splitiin ja Hertceg Noviin Jugoslaviassa. Kirpilä myös matkusteli
eri puolilla Eurooppaa ja Lähi-Itää etsimässä uusia
matkakohteita.155 Liitto ei saanut matkoista voittoa,
mutta Aurinkomatkat tuki liittoa rahallisesti. Myöhemmin yhteistyötä tehtiin myös muun muassa Lomamatkojen ja Keihäsmatkojen kanssa.156
Kansainvälisessä järjestötoiminnassa liitolla oli
ensimmäistä kertaa edustaja EULAR:n kokouksessa
(The European League Against Rheumatism) vuonna 1968. Veikko Laine toimi EULAR:n puheenjohtajana 1971-1973.157 Erityisen vahvasti pyrkimys kansainvälistymiseen oli näkyvissä 1990-luvulla, mikä
johtui suurelta osin Pirkko Kiviniemen ja Kaarina
Laine-Häikiön kiinnostuksesta kansainväliseen yhteistyöhön; molemmat olivat pyydettyinä kokouspuhujina EULAR:n tilaisuuksissa. Painotukseen vaikutti myös Suomen liittyminen EU:hun 1995, jolloin
Reumaliitto valitsi strategiakseen kansainväliseen
yhteistyöhön osallistumisen.158 Kaudella 2003–2007
Reumaliiton projektipäällikkö Jaana Hirvonen toimii EULAR:n terveydenhuollon ammattilaisten komitean puheenjohtajana.
Reumaliitto oli myös kahdeksan Euroopan maan
edustajien joukossa systeemistä lupus erythematosusta (SLE) sairastavien lupus-yhdistysten ensimmäisessä tapaamisessa Lontoossa vuonna 1988.
Tapaaminen sai seuraavana vuonna jatkoa Belgian

Pääministeri Paavo Lipponen tervehtii puheenjohtaja Teuvo Komulaista Reumaliiton 50-vuotisjuhlassa Helsingin yliopiston juhlasalissa. Lipposen takana vas. Reumaliiton valtuuston puheenjohtaja Kalevi Olin ja toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö.
Komulaisen vieressä oik. juhlaesitelmän pitänyt kirjailija Laila
Hietamies sekä Pohjoismaisen Reumaneuvoston puheenjohtaja,
Norjan Reumaliiton pääsihteeri Per Aage Bjørke.
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Baltian Reumaneuvosto
ja Pohjoismainen Reumaneuvosto kokoontuivat
Apilassa 16.–17.10.2004.
Kokouksen ja seminaarin
osanottajat Apilan aulaportaikossa. Edessä keskellä Pohjoismaisen Reumaneuvoston puheenjohtaja
Kaarina Laine-Häikiö.

Leuvenissä, jossa päätettiin perustaa kattojärjestö
ELEF (European Lupus Erythematosus Federation).
ELEF:n vuosittain eri jäsenmaissa järjestettävä kokous pidettiin Helsingissä 1997. Nykyisin ELEF:iin
kuuluu järjestöjä 18 maasta, ja järjestön piirissä on
edustettuna noin 30 000 SLE:tä sairastavaa.
Eurooppalaista yhteistyötä on tehty myös Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-FIN:n kautta, joka on vuonna 1990 perustetun European Anti Poverty Networkin jäsen.
Verkostosta tuli Reumaliiton ensimmäinen kontakti
Euroopan Unioniin, sillä EU:n komissio rahoittaa
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EAPN:ää. Reumaliiton osallistuminen EAPN-FIN:n
perustamiseen sai alkunsa havainnosta, että sairaus
ja syrjäytyminen ovat kytköksissä toisiinsa: pitkäaikaissairaudet muun muassa aiheuttavat helposti
taloudellisia vaikeuksia ja voivat siten johtaa syrjäytymiskierteeseen. Reumaliitolla on ollut virallinen
edustus verkostossa, ja lisäksi Kaarina Laine-Häikiö
on toiminut EAPN-FIN:n puheenjohtajana vuosina
2003-2005.
Vuonna 1991 itsenäistyneen Viron reumatyön
tukeminen nousi 1990-luvulla tärkeäksi. Virolaiset
ovat esimerkiksi ottaneet oppia Reumaliiton Kun-

toutumislaitoksesta.159 Myös paikallisyhdistykset
ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Viron Reumaliiton
kanssa. Vuosituhannen vaihteessa toteutettiin ulkoministeriön tukema yhteistyöprojekti, jonka jälkeen
Tallinnan Piritassa on pidetty joka vuosi kävelypäivä yhdistysten yhteistapaamisena. Projektin aikana
Viroon perustettiin useita paikallisia reumayhdistyksiä, ja niille saatiin kummiyhdistyksiä Suomesta.
Lisäksi 12 virolaista sairaanhoitajaa sai vuoden kestävän koulutuksen aikana perehdytystä yliopistosairaaloiden reumaosastoilla sekä Reumaliiton Kuntoutumislaitoksessa.160
Pohjoismainenkin yhteistyö tiivistyi sen jälkeen,
kun Pohjoismainen Reumaneuvosto (Nordiskt Reumaråd, NRR) perustettiin syksyllä 1988 ja aloitti
toimintansa seuraavan vuoden alussa.161 Pohjoismaisen Tules-vuoden 1992 yhteydessä järjestettiin
Suomessa ystävyysaluekongressi, jonka avasi sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski. Vuotta
juhlistaakseen Pohjoismainen Reumaneuvosto järjesti myös julistekilpailun, jonka voitti Taideteollisen
korkeakoulun opiskelija Jonni Kuutsa; palkintona oli
24 000 Tanskan kruunua eli 14 000 markkaa.162 Pohjoismaisen tuki- ja liikuntaelinvuoden tapahtumiin
osallistui 10 000 ihmistä ja aiheesta kirjoitettiin yli
300 artikkelia.163 Vuosina 2003-2004 liitto hoiti ensimmäistä kertaa Pohjoismaisen Reumaneuvoston
puheenjohtajuutta. Puheenjohtajana toimi Kaarina
Laine-Häikiö ja sihteerinä Ritva Saukonpää.164

ulottuville – kirjaimellisesti. Suomessa Reumaliiton
Pakkaushanke on kohdistunut ensi sijassa kauppaan, pakkausteollisuuteen sekä suunnittelijoihin
vaikuttamiseen.
Lähialueiden ja Euroopan ohella Reumaliitto on ollut aktiivinen Maailman reumajärjestössä
ARI:ssa (Arthritis and Rheumatism International),
joka perustettiin vuonna 1988. ARI:n ensimmäinen
yleiskokous pidettiin Helsingissä 10.-13.10.1996,
jolloin päätettiin vastaisuudessa viettää kansainvälistä reumapäivää vuosittain 12. lokakuuta. Reumaliitto on alusta asti ollut mukana ARI:n hallinnossa, ja Kaarina Laine-Häikiö valittiin järjestön
varapresidentiksi vuonna 2001.
Reumaliiton piirissä on vallinnut viime vuosikymmeninä kahdenlaista suhtautumistapaa kansainväliseen yhteistyöhön: monet syventäisivät mielellään
yhteistyötä, toiset taas haluaisivat voimakkaammin
painottaa toimintaa jäsenistön eduksi kotimaassa.
Erilaiset painotukset kansainvälisen toiminnan suhteen ovatkin ajoittain herättäneet keskustelua.

Pohjoismaisen yhteistyön konkreettinen hedelmä
on ollut vuonna 2004 Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella aloitettu ”Förpackningar för Alla”-hanke
(Pakkauksia kaikille). Ruotsin Reumatikerförbundetin hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittää
pakkausten käytettävyyttä ja pakkausstandardeja,
jotta ruoka- ym. pakkaukset tulisivat helpommin
avattaviksi ja näin myös reumaa sairastavien käsien
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6. Tules uusi vuosituhat
Tule vielä tutummaksi

V

uonna 2000 käynnistyi kansainvälinen
Tules-vuosikymmen (The Bone and
Joint Decade 2000-2010), jonka taustavaikuttajana toimi Maailman terveysjärjestö WHO. Tules-vuosikymmen on käynnissä
kaikkiaan 96 maassa, ja virallisen tuen vuosikymmenen vietolle on antanut 60 maan hallitus. Ajatus Tules-vuosikymmenestä sai alkunsa Lundin
kansainvälisestä kokouksesta jo vuonna 1998,
jossa asiasta tehtiin sopimus. Hankkeen kansainvälinen johtoryhmä nimesi Suomen kansalliseksi
koordinaattoriksi dosentti Mats Grönbladin, joka
oli Tules-liigan puheenjohtaja. Lisäksi vuosikymmenelle nimettiin eri maihin lähettiläitä.
Tules-vuosikymmenen 2000-2010 tunnus.
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Suomen Tules-vuosikymmenen tavoitteet johdettiin maailmanlaajuisista tavoitteista, jotka olivat:
1. Lisätä tietoisuutta tule-sairauksien yhteiskunnalle aiheuttamasta kasvavasta taakasta.
2. Mahdollistaa potilaiden aktiivinen osallistuminen
heidän hoitoaan koskeviin päätöksiin.
3. Pyrkiä parantamaan tule-sairauksien tuntemusta, tehostaa niiden ehkäisyä ja hoitoa tutkimuksen
keinoin.
4. Edistää tehokasta ehkäisyä ja hoitoa.
Hanke alkoi Suomessa reippaalla vauhdilla, ikään
kuin etuajassa, jo vuonna 1999. Tules-vuosikymmentä ohjasi Tules-liiga, mutta rahoituksen hankkeelle
haki Reumaliitto, joka oli Tules-liigan ainoa Rahaautomaattiyhdistyksen jäsen. Työnjakoa tarkennettiin myöhemmin siten, että Tules-liiga ohjaa hanketta ja Reumaliitto vastaa sen toteutuksesta.165

Ensimmäiseksi luotiin kansallinen verkosto Tules-vuosikymmenelle nojaten laaja-alaiseen tutkimustyöhön, moniammatillisuuteen sekä kansalaistoimintaan. Tules-teema tuotiin näkyvästi esiin medioissa, niin että kansalaiset saattoivat virittäytyä
miettimään tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä
kysymyksiä. Tules-tutkimusta ja alan tuoreinta tietoa tuotiin esille ja herätettiin keskustelua kansallisen tutkimuksen nykytilasta verrattuna muihin
maihin.166 Tarkoituksena oli, että yksittäiset ihmiset
saivat tietoa terveysvalintojensa perustaksi ja kokivat itse hyötyvänsä siitä. Ensimmäisen vuoden aikana 4 000 sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaa sai
tules-tietopaketin.167
Reumaliiton puheenjohtajalle Teuvo Komulaiselle Tules-vuosikymmenen alku synnytti merkittävän
oivalluksen: ”Tules-vuosikymmenen seminaarit ja
luennot kypsyttivät minulla sen ajatuksen, että koko
tuki- ja liikuntasairauksien elinkenttä on liian suuri meidän hallittavaksemme. Pitää perustaa kattojärjestö Tule ry, jonka osana Reumaliitto voi toimia.
Tämä on samalla vastaus meidän identiteettiongelmaamme.”168
Ajatus kytkeytyi Reumaliitossa 1980-luvulta alkaen käytyyn keskusteluun liiton roolista tuki- ja
liikuntasairauksien suhteen. Välillä Reumaliitossa
mietittiin toiminta-alueen ratkaisevaa laajentamista ja jopa muuntautumista Suomen TULES ry:ksi.
Liiton sisällä esimerkiksi toimitusjohtaja Laine-Häikiö oli aluksi enemmän tällä kannalla, koska halusi
kantaa huolta siitä osasta jäsenistöstä, joka ei sairastanut tulehduksellista reumaa. Keskustelujen tuloksena oli kuitenkin lopulta laajemman yhteistyöjärjestön perustaminen, koska Tules-vuosikymmenen katsottiin tarvitsevan Reumaliittoa ”leveämmät
hartiat”.

Henkilöstöpäällikkö Keijo Tauriainen, Reumaliiton puheenjohtaja
vuodesta 2005.
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Keltaisen Nauhan päivä eduskunnassa vuonna 2006. Reumaliiton liikuntasuunnittelija Sari Väkeväinen näyttää vasemmalla
mallia, oikealla letkaa vetää terveyspäällikkö Tita Ström perässään kansanedustajat varapuhemies Ilkka Kanervan johdolla.
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Vuodesta 2004 vietetty Keltaisen Nauhan päivä on liiton näkyvimpiä vuotuisia kampanjoita.

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule
ry perustettiin Reumaliiton aloitteesta vuonna 2000,
mutta se aloitti toimintansa varsinaisesti vasta
2003. Järjestö syntyi pääasiassa Tules-liigaan kuuluneiden yhteisöjen pohjalta; Tules-liigan ulkopuolelta mukaan tuli mm. Invalidiliitto. Uuden liiton
nimen muotoilu oli tarkka: ”tule” ilman s-kirjainta
sisälsi niin tule-terveyden, tule-sairauden kuin tulevammat, joten se oli riittävän väljä eri tavoin suuntautuneille järjestöille.
Suomen Tule ry:stä tuli kattojärjestö, johon Reumaliittokin kuuluu. Uuden järjestön säännöt eivät
kovasti eronneet Reumaliiton säännöistä eikä myöskään tarkoitusperästä: ”Liiton tarkoituksena on luoda edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten, joista käytetään nimitystä tule, terveyden edistämiseksi jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena yhteistyöelimenä.”

jaisti Reumaliitossa järjestöpäällikkö Lea Salminen.
Laine-Häikiön tehtävänä oli polkaista liitto ja sen
Kansallinen tuki- ja liikuntaelinohjelma vuosille
2005-2009 käyntiin. ”Ei se niin dramaattista ollut.
Menin hissillä alakertaan, missä Suomen Tule ry:n
toimisto oli ja aloitin työskentelyn pahvilaatikkojen
keskellä”, Kaarina Laine-Häikiö muistelee.169
Tules-vuosikymmen on edelleen käynnissä, ja sen
lopullinen arviointi on vielä varhaista. Vuosikymmen näyttää kuitenkin jo tässä vaiheessa täyttäneen
tehtävänsä uuden ajattelun herättäjänä.

Suomen Tule ry:n hallitus kutsui toimitusjohtaja
Laine-Häikiön uuden järjestön ensimmäiseksi pääsihteeriksi vajaan vuoden ajaksi 2005-2006; häntä si-
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Kehittyvä viestintä

T

iedotus on alusta alkaen ollut tärkeä
osa Reumaliiton toimintaa. Tavoitteena
on ollut jakaa tietoa reumasairauksista
ja niiden hoidosta toisaalta liiton omille
jäsenille, toisaalta suurelle yleisölle. Tätä tarkoitusta ovat palvelleet liiton julkaisut sekä kampanjat ja
muut tilaisuudet.
Liiton keskeinen viestintäväline ja tiedotuskanava on ollut Reuma-lehti vuodesta 1953 alkaen; tätä
ennen jäsenyhdistyksille toimitettiin Reumatietoutta-julkaisua. Lehti ilmestyi aluksi 16-24 -sivuisena
neljä kertaa vuodessa, vuonna 1955 viidesti ja 1956
alkaen kuusi kertaa vuodessa; nykyään lehti ilmestyy neljästi vuodessa 32-sivuisena. Alkuvuosina lehden sivukoko vaihteli, mutta 1960-luvun alussa formaatti vakiintui iltapäivälehtien tabloidi-kokoon.
Lehteä on toimitettu 1980-luvun alusta lähtien
teemanumeroina. Lehden painosmäärä on vakiintunut 2000-luvulla 61 000 kappaleeseen. Toimituskuntaan kuuluu järjestön edustajia, asiantuntijoita,
lukijoiden edustaja ja ammattitoimittajia; sisällöstä
vastaa journalistikoulutuksen saanut toimitus. Yhdistysten jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Lehteä
on alusta alkaen jaettu postin välityksellä varsin
laajasti liiton sidosryhmille sekä näytekappaleina
messuilla ja yleisötapahtumissa. Reuma-lehti jaetaan mm. Eduskunnan Tules-ryhmälle, ja lisäksi
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koko eduskunta saa tavallisesti noin kerran vuodessa Reuma-lehden numeron.
Reuma-lehti on reuma- ja tules-asioiden erikoislehti. Se kertoo mm. tutkimuksesta ja hoitokäytännöistä, kuntoutuksesta, palveluista, sosiaali- ja oikeusturvasta ja tule-sairaita palvelevista tuotteista.
Osa lehden aineistosta julkaistaan ruotsiksi. Suomen Reumaliiton vuoden 2006 jäsenkyselyn mukaan
97 prosenttia jäsenistä lukee lehden ja 88 prosenttia
pitää lehteä mieluisena. Jäsenistä 83 prosenttia pitää lehteä tärkeänä jäsenetuna.
Lehden tarjoamaa informaatiota ovat täydentäneet reumasairauksien hoitoa ja kuntoutusta käsittelevät opaskirjat, joita liitto on julkaissut 1940-luvun lopulta lähtien. 1990-luvulta alkaen on julkaistu
sekä painettuna että nettiversiona Reuma-aapista,
jolla on ollut keskeinen sija liiton terveysviestinnässä. Lisäksi liiton neuvovat puhelimet palvelevat
jäsenten ja sairastuneiden sekä heidän omaistensa
tiedon tarpeita. Yhdistykset saavat puolestaan noin
neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen.
Uudet sähköiset viestintäväylät avasivat 1990luvulla uusia mahdollisuuksia järjestöviestinnälle ja
julkaisemiselle. Suomen Reumaliitto avasi omat kotisivunsa internet-tietoverkossa 50-vuotisjuhlavuonnaan 1997.

Sivuista kehittyi uusi areena sekä järjestötiedon
että terveysaineiston julkaisuun. Hankkeille ja Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apilalle avattiin omat
sivustonsa. Samaan aikaan tuli tarpeelliseksi lisätä
jäsenistön medialukutaitoa ja sähköisten verkkojen
käyttövalmiuksia. Tätä koulutusta liitto on järjestänyt 2000-luvulla Tietoyhteiskunta kaikille -hankerahoituksella.
Reumaliiton tärkein ja näkyvin säännöllisesti järjestettävä tapahtuma on jokavuotinen reumaviikko.
Ensimmäistä valtakunnallista reumapäivää vietettiin 4.12.1949, ja seuraavana vuonna pidetyn toisen
reumapäivän jälkeen toimintamuoto laajennettiin
reumaviikoksi. Ensimmäisen reumaviikon liitto järjesti 18.-2.11.191. Viikon ajankohta vaihteli aluksi
loka-marraskuussa, ja myöhemmin ajankohdaksi vakiinnutettiin lokakuun toisesta sunnuntaista alkava
viikko. Reumaviikko koostui liiton ja yhdistysten järjestämistä tilaisuuksista, joissa pidettiin esitelmiä
sekä esitettiin reumasta kertovia filmejä. Viikko on
järjestetty yhteistyössä Suomen Reumatologisen Yhdistyksen ja Reumatautien Tutkimussäätiön kanssa, ja 1970-luvulta alkaen viikolla on ollut vuosittain
tietty reumasairauksien hoitoa koskeva teema.
Reumaviikon yhteydessä on aina pidetty reumaaihetta tiedotusvälineissä esillä. Reumaviikon avajaiset ja päätöstilaisuus on järjestetty näyttävästi
vuosittain eri kaupungeissa, ja viikolla on keskeinen
sija liiton ja jäsenyhdistysten näkyvyydelle sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Reuma-lehden kansi 1990 (oik.) ja 2006.
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Reuma-lehden 50-vuotisjuhlavuoden valokuvanäyttelyn Kosketan
íhmistä avajaiset Galleria Valöörissä Helsingissä.
Vasemmalta valokuvaaja Pirjo Mailammi, galleristit Jussi Pesola
ja Pirkko Sipilä, päätoimittaja Riitta Katko ja toimitussihteeri Ulla
Palonen-Tikkanen. Näyttely oli avoinna Valöörissä 3.–22.12.2002.
Sen jälkeen näyttely kiersi eri puolilla maata parin vuoden ajan.
Kiertue päättyi Suomussalmelle.
Valokuvaaja Pirjo Mailammi on kuvannut Reuma-lehden keskeiset reportaasi- ja muotokuvat 1990- ja 2000 -luvuilla.
Mm. kuvat sivuilla 36, 47, 50, 54, 63 ja 68 ovat Pirjo Mailammen kuvaamia.
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Lähteet ja kirjallisuus
Arkistolähteet

T

eoksen keskeisen lähdepohjan muodostaa Reumaliiton arkistomateriaali, jota säilytetään kolmessa paikassa: Kansallisarkistossa, Reumaliiton
Kuntoutumiskeskus Apilassa sekä liiton keskustoimistossa. Alla mainitut arkistokokonaisuuksien säilytyspaikkojen rajavuodet eivät ole täysin aukottomat, vaan vuodet koskevat pääosin hallintoelinten
pöytäkirjamateriaalia. Muiden asiakirjaryhmien
osalta rajavuodet menevät jonkin verran limittäin.
Tämä on otettu huomioon lähdeviitteiden merkinnöissä.

Haastattelut
Aalto, Sirpa (14.2.2007)
Isomäki, Heikki (9.11.2006)
Jokinen, Ritva (1.2.2007)
Juusela, Liisa (sähköpostihaastattelu, 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)

Lehdistö
Kansallisarkisto (KA):
Reumaliiton arkisto 1947-1980
Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila (Apila):
Reumaliiton arkisto 1980-1995
Suomen Reumaliiton keskustoimisto
(Keskustoimisto):
Reumaliiton arkisto 1995-2006
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH):
Reumaliitto – Reumaförbundet r.y:n säännöt
vuodelta 1947
Suomen Reumaliitto ry – Reumaförbundet i Finland
rf:n säännöt vuodelta 1988
Suomen Reumaliitto ry:n säännöt vuodelta 1996
Yksityisarkistot:
Kirsti Ylikorkalan lehtileikekokoelma
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Aesculapius 1987
Reuma 1953-2007
Suomen lääkärilehti 2003

Kirjallisuus
Heikkinen, Sakari: Reumatyötä 40 vuotta. Reumaliitto – Reumaförbundet ry:n historiikki. Reumaliitto, Helsinki 1987.
Helsingin Ympäristön Reumatoimen 25-vuotishistoriikki. Forssa 1981.
Hytönen, Yki – Joutsivuo, Timo: Arjen asiantuntijat
– Diabetesliiton viisi vuosikymmentä. Suomen Diabetesliitto, Tampere 2005.

Isomäki, Heikki & Laine, Veikko: Reuma.
Kirjayhtymä, Tampere 1976.

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

Jäppinen, Kaija (toim.): Ilo pintaan: reumahuumorin
kilpakeräyksen satoa. Suomen Reumaliitto,
Helsinki 1999.

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

Kulha, Keijo: Kuilun partaalla. Suomen pankkikriisi
1991-1995. Otava, Helsinki 2000.

Pentikäinen, Katja: Muurahaiskylpyjä ja kultahoitoja: kertomuksia reumasta. SKS, Helsinki 1992.

Laakso, Mikko: Liikkeelle! Proteesisäätiön 50 vuotta
1953-2003. Respecta, Jyväskylä 2003.

Sievers, Kai – Klaukka, Timo – Mäkelä, Matti:
TULES-vuori matalaksi. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kansanterveydellinen merkitys Suomessa
sekä suosituksia ongelman ratkaisemiseksi. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja ML:96, Helsinki 1990.

Laine, Veikko: Reumahoidon kehityksestä Suomessa. Katsaus aikaan ennen 17.7.1951. Reumatautien
tutkimussäätiö, Vammala 1985.
Laine-Häikiö, Kaarina – Javanainen, Marika (toim.):
Asiantuntijat äänessä. Tieteellistä pohjaa kansalliselle tuki- ja liikuntaelinohjelmalle. Suomen tuki- ja
liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry, Helsinki 2005.
Lardot, Raisa: Reumapotilaita. Asiantuntijoina Pirkko Kiviniemi ja Veikko Laine. Otava, Helsinki 1983.
Lehtonen, Joel: Runot. Otava, Helsinki 1984.
Lönnrot, Elias: Suomalaisen talonpojan kotilääkäri.
Alkuteos vuodelta 1838. Lääketieteellinen oppimateriaalikeskus, Tampere 1981.
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Kirjassa käytetyt lyhenteet
ARI
EAPN
EAPN-FIN
ELEF
EULAR
HYKS
ILAR
KA
MCTD
NOC*NSF
NRR
RAY
SLE
SoTeKeKo
SPR
SRL
TULE / tule
TULES / tules
WHO
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Arthritis and Rheumatism International (Maailman reumajärjestö)
European Anti Poverty Network (Euroopan köyhyyden vastainen verkosto)
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto
European Lupus Erythematosus Federation
(Euroopan SLE-liittojen kattojärjestö)
European League Against Rheumatism (Euroopan reumaliiga)
Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
(aiemmin Helsingin yliopistollinen keskussairaala)
International League of Associations for Rheumatology
(Kansainvälinen reumatologiayhdistysten liitto)
Kansallisarkisto
Mixed connective tissue disease (Sekamuotoinen sidekudostauti)
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
(Alankomaiden Olympiakomitea / Liikuntaliitto)
Nordiskt Reumaråd (Pohjoismainen Reumaneuvosto)
Raha-automaattiyhdistys
Systeeminen lupus erythematosus (myös hajapesäkkeinen punahukka)
Sosiaali- ja terveysalan työelämän kehittämis- ja koulutushanke
Suomen Punainen Risti
Suomen Reumaliitto
tuki- ja liikuntaelin
tuki- ja liikuntaelinsairaudet
World Health Organization (Maailman terveysjärjestö)

K irjassa

käytetyt lyhenteet

Suomen Reumaliiton 
puheenjohtajat

Suomen Reumaliiton johtavat 
toimihenkilöt

VALTUUSTON  PUHEENJOHTAJAT

Reumaliiton johtavan toimihenkilön nimike on
vaihdellut vuosien mittaan. Aluksi nimike oli toiminnanjohtaja ja vuodesta 1953 alkaen sihteeri.
Tehtävä jaettiin lääkärisihteerin ja sihteerin tehtävän välillä kahtia v. 1957. Sihteerin nimike muuttui
toiminnanjohtajaksi v. 1961. Vuonna 1962 vanhat
sihteerin ja lääkärisihteerin virat yhdistettiin uudelleen pääsihteerin tehtäväksi; vuosina 1968-1972
tehtävänimike oli järjestösihteeri. Nimike muutettiin toiminnanjohtajaksi vuonna 1978 ja toimitusjohtajaksi 1986.

Valtuuston puheenjohtaja on valittu
vuoden 1979 edustajakokouksen
sääntöuudistuksesta lähtien.
1979-1992
1992-1996
1996-2002
2003-

lääk.lis. Pentti Ruotsalainen
pääjohtaja Jorma Rantanen
kansanedustaja Kalevi Olin
kansanedustaja Rakel Hiltunen

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAT
1947-1951
1952-1971
1972-1988
1988-1992
1992-1996
1996-2005
2005-

eversti Eino Kuusela
kenraalitar Aune Sihvo
professori (h.c.) Veikko Laine
professori Heikki Isomäki
filosofian tohtori Pirkko Kiviniemi
kunnanjohtaja Teuvo Komulainen
henkilöstöpäällikkö Keijo Tauriainen

Kunniapuheenjohtaja
1988-

Veikko Laine

1947 toiminnanjohtaja, majuri Väinämö Volanen
1948 toiminnanjohtaja, huoltotarkastaja
Manne Heiskanen
1948-1950 toiminnanjohtaja, everstiluutnantti
evp. Väinämö Volanen
1950-1953 toiminnanjohtaja, kapteeni
evp. Eino Jutila
1953-1957 sihteeri, lääketieteen lisensiaatti
Paavo Kuusisto
1957-1962 lääkärisihteeri, lääketieteen lisensiaatti
Juhani Kirpilä
1957-1960 sihteeri, toimittaja Väinö Salmikari
1960-1961 sihteeri, filosofian maisteri Matti Mela
1961-1962 toiminnanjohtaja, sosiaalihuoltaja
Jouko Valtimo
1962-1968 pääsihteeri, lääketieteen lisensiaatti
Juhani Kirpilä
1968-1972 järjestösihteeri, sosionomi Thor Alholm
1972-1976 pääsihteeri, yhteiskuntatieteiden maisteri Kalevi Miettinen
1976-1987 pääsihteeri, toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja, valtiotieteen maisteri Olavi Härkönen
1987- toimitusjohtaja, filosofian kandidaatti ja
sairaanhoitaja Kaarina Laine-Häikiö
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Suomen Reumaliiton myöntämät
kultaiset ansiomerkit

Kekkonen Urho 1962
Kekkonen Sylvi 1962
Tarasti Aarne 1962
Laine Veikko 1963
Molin K. H. 1963
Sihvo Aune 1963
Virkkunen Mikko 1964
Vainio Kauko 1968
Edström Gunnar 1969
Just-Olesen Carla 1970
Mattson Elvi 1971
Niemi Runar 1971
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 1973
Kalliomäki Sofi 1974
Taipalinen Eva 1974
Tapper Anni 1975
Sipilä Uuno 1975
Kalliomäki Juho 1975
Kuortti Helena 1975
Marttila Reino 1976
Mattero Leamaria 1976
Salminen Vieno 1976
Heikkilä Aira 1976
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K ultaiset

ansiomerkit

1962–2007

Tikka Reino 1977
Sandelin Valdemar 1977
Ilomäki Paavo 1977
Jokela Aune 1977
Kujala Aino 1977
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 1978
Ojanen Ester 1978
Salama Aune 1978
Söderholm Alice 1978
Virtanen Reino 1978
Äikäs Tenho 1978
Pakarinen Lauri 1978
Henriksson Hildur 1978
Herne Martta 1978
Kaivos Anna 1978
Rajasaari Ossi 1978
Alanko Johannes 1979
Herranen Kaarina 1979
Kuisma Juhani 1979
Kujala Väinö 1979
Isohanni Anja 1979
Björkenheim Gösta 1979

Repo Risto 1979
Anttila Matti 1979
Lahti Vieno 1979
Lehtinen Paavo 1979
Tirkkonen Fanny 1979
Palovesi Eino 1979
Pääkkönen Irma 1980
Ryhänen Einari 1980
Virtanen Viljo 1980
Järvi Enne-Maija 1980
Vehanen Laina 1980
Heinonen Helvi 1980
Herttuainen Airi 1980
Hyyryläinen Helvi 1980
Moksi Helvi 1980
Nieminen Einari 1980
Savolainen Outi 1980
Wegelius Otto 1980
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 1981
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 1983
Rautio Helena 1983
Savolainen Anna 1983
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 1984
Juusela Liisa 1984
Lakkonen Jorma 1984
Sivonen Otto 1984
Tynkkynen Erkki 1984
Harjula Aune 1984
Hintikka Irja 1984
Komaro Kaarina 1984
Nurmi Matti 1984
Vehmas Kerttu 1984
Sandström Marjatta 1984
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 1986
Mäkinen Anja 1986
Paarma Kirsti 1986
Raita Kaija 1987
Rantanen Tarja 1987
Timonen Auli 1987
Ansavuori Liisi 1987
Epäilys Juulia 1987
Harmaala Tytti 1987
Pesonen Jyrki 1987
Rautio Salme 1987
Nykänen Alma 1987
Pohjanvuori Martta 1987
Kanerva Martta 1987
Miettinen Aino 1987
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 1988
Priiki Anja 1988
Ripatti Niilo 1988
Silfverberg Sirkka-Maija 1988
Sinisalo Aune 1988
Virtanen Salme 1988
Kaikkonen Vilho 1989
Kilpeläinen Tyyne 1989
Laaninen Paula 1989
Martimo Marke 1989
Masalin Ruth 1989
Miettinen Saara 1989
Pekkarinen Tauno 1989
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K ultaiset

ansiomerkit

Pennanen Kirsti 1989
Riikonen Aune 1989
Tarkiainen Sirkka 1989
Mäkelä Anna-Liisa 1990
Ahlroos Kaarina 1991
Huttunen Seija 1991
Juntunen Tyyne 1991
Kolu Eero 1991
Leskinen Aune 1991
Liski Sisko 1991
Nyman Håkan 1991
Pastinen Osmo 1991
Peltoniemi Annikki 1991
Rauhala Anita 1991
Rehnberg Veikko 1991
Riekkinen Maire 1991
Sjöström Kai 1991
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 1993
Piela Anja 1993

Saarni Raija 1993
Saastamoinen Tyyne 1993
Vauhkonen Aili 1993
Koivisto Olli 1994
Mäki Ahti 1994
Paavola Hilkka 1994
Rosengård Stig 1994
Seppälä Ritva 1994
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 1996
Käyhkö Kirsti 1996
Laanti Allan 1996
Partinen Vieno 1996
Piironen Aili 1996
Rönkä Mailis 1996
Saarelainen Hillevi 1996
Seppänen Helmi 1996
Tahvanainen Martti 1996
Turunen Vilho 1996
Wilenius Maire 1996
Ek Kristina 1997
Itäpalo Aune 1997
Joukanen Rauni 1997
Judén Eija 1997
Jääskeläinen Sirkka 1997
Kalajo Sanna-Liisa 1997
Karjalainen Aino 1997
Kettunen Esko 1997
Kinnunen Irja 1997
Leino Aili 1997
Makkonen Jaakko 1997

Olin Kalevi 1997
Rantala Irja 1997
Roiko Bertta 1997
Ruotsi Ahti 1997
Saastamoinen Maria 1997
Salila Kerttu 1997
Selin Hilkka 1997
Spännäri Hilkka 1997
Suomalainen Veli 1997
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 1998
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 1998
Koskinen Aila 1998
Kyheröinen Riitta 1998
Maunula Hilkka 1998
Mikkola Sanni 1998
Mäkinen Eija 1998
Orenius Eeva 1998
Pakarinen Hilda 1998
Pelkonen Pirkko 1998
Santanen Kárin 1998
Seppälä Olli 1998
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Siren Vellamo 1998
Sjöholm Eero 1998
Skinnari Seija 1998
Suuronen Terttu 1998
Tahvanainen Aura 1998
Teini Raili 1998
Toimela Pirkko 1998
Tuomensola Maila 1998
Vahteristo Mirja 1998
Virta Niilo 1998
Vähä-Tahlo Saimi 1998
Hotti Sirkka-Liisa 1999
Lampinen Kalevi 1999
Lindström Anna-Liisa 1999
Pasila Antti M. 1999
Pastinen Maija-Liisa 1999
Sinervä Marja-Liisa 1999
Tuovinen Anna-Liisa 1999
Visuri Toini 1999
Kyllönen Eevi 1999
Meriläinen Rauha 1999
Nissi Anneli 1999
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
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K ultaiset

ansiomerkit

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

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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