Tarinaa Reumayhdistyksen (nyk. Lohjan Reuma ja Tules ry:n)
perustamisesta Lohjalle

Reumaliitto (nyk. Suomen Reumaliitto) perustettiin vuonna 1947 ajamaan reumapotilaiden
etuja ja huolehtimaan heidän kuntoutuksensa aloittamisesta.
Muutama vuosi tämän kattojärjestön perustamisen jälkeen pidettiin Lohjan Yhteiskoululla
18.4.1952 Lohjan Reumayhdistys ry:n (nyk. Lohjan Reuma ja Tules ry:n)
perustamiskokous. Kokouksen puheenjohtajana toimi rehtori Wäinö Hirsjärvi. Läsnä oli 26
asiasta kiinnostunutta henkilöä. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin
itseoikeutetusti rehtori Wäinö Hirsjärvi. Jo perustamisvuonna järjestettiin ensimmäinen
luentotilaisuus, jossa luennoi tohtori Henrik Rinne. Näin luotiin pohja reumapotilaiden
valistustoiminnalle Lohjalla.
Vuonna 1954 yhdistys teki esityksen reumatoimiston (reumapoliklinikan) perustamisesta
Lohjan seudun sairaalaan. Tämä suunnitelma toteutui vuonna 1959. Reumatoimisto sai
tilat Lohjan uudesta sairaalasta. Reumaliitto oli omalla yhden vanhan miljoonan markan
lahjoituksellaan mahdollistanut laitteiden hankinnan. Kun kansanterveyslaki vuonna 1979
säädettiin, reumatoimiston toiminta päättyi. Potilaiden hoito siirtyi 1.9.1979 Lohjan seudun
kansanterveystyön kuntainliitolle, terveyskeskuksiin.
Kun reumatoimisto vuonna 1959 oli saatu käyntiin, yhdistyksessä toimittiin aivan
arkitasolla. Sosiaalinen turva oli melko olematon, joten yhdistys antoi pieniä avustuksia
lääkkeisiin ja sairaanhoitokuluihin. Yhteisiä retkiä alettiin järjestää ympäri Etelä-Suomea,
samoin luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Liikunnan merkitystäkään ei unohdettu.
Vesivoimistelu alkoi vanhaikodin altaassa 1982, reumajumppa 1994 Mäntynummen
seurakuntakodin liikuntasalissa. Ensimmäinen jäsentiedote lähetettiin jäsenille vuonna
1986.
Oman kokoontumistilan järjestäminen on aina tuottanut päänvaivaa. Yhdistyksen
kokoontumistiloina on toiminut mm. kaupungin vanhainkodin alakerta, uuden vanhainkodin
Tukipiste, usein saatiin käyttää myös SPR:n tiloja. Vuonna 2000 tilanne vakiintui ja saatiin
kokousten käyttöön Lohjan seurakuntakeskuksen tilat Sibeliuksenkadulta aivan kaupungin
keskustasta. Näissä tiloissa kokoonnutaan edelleen mm. Maanantaikerhon puitteissa.
Rehtori Wäinö Hirsjärvi toimi yhdistyksen puheenjohtajana 29.3.1972 saakka. Lähes 20
vuotta, pitkä taival lohjalaista reumahistoriaa. Hänen jälkeensä puheenjohtajaksi siirtyi Iris
Salo, jonka puheenjohtajakausi kesti toukokuuhun 1983. Hänkin oli siis näitä “pitkän linjan”
puurtajia, jotka toiminnallaan ja uutteruudellaan saivat tämän yhdistyksen toiminnan
käyntiin.
Yhdistyksellä on ollut lukematon nimeltä mainitsematon joukko aktiivisia vastuunkantajia,
jotka usein oman sairautensa ohella ovat jaksaneet paneutua myös yhdistystoimintaan.
Tiedon jakaminen, vertaistuki ja reumasairaiden oikeuksien ja etuuksien valvonta ovat
olleet toiminnan kivijalka Lohjan reumayhdistyksen aloittaessa toimintansa kohta 70 vuotta
sitten. Sitähän ne ovat edelleenkin.

