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1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) 38. toimintavuoden toiminnassa korostuivat rauhantyö,
terveysalan kehitysyhteistyö sekä terveyspoliittinen hanke- ja vaikuttamistyö, mukaan lukien
paperittomien terveydenhuollon edistäminen.
LSV:n jäsenmäärä kasvoi hieman vuoden aikana ja koostui hieman yli tuhannesta hammas-, eläin- ja
ihmislääkäristä sekä näiden alojen opiskelijoista. Jäsenyydestä eronneita eläköityviä jäseniä
korvaamaan tuli uusia jäseniä, erityisesti opiskelijoita.
Kehitysyhteistyötä LSV teki kahdessa hankkeessa Somaliassa: ulkoministeriön sekä Global Fund to
Fight AIDS, Tuberculosis and Malarian tukemassa tuberkuloosiohjelmassa sekä ulkoministeriön
tukemassa mielenterveyshankkeessa.
Rauhantyön jaostossa jatkui työ ydinaseita vastaan. Eduskuntavaalien alla oli ICAN:in laaja rauhan
kampanja “Selfie with Alfred”. Lisäksi ICAN tavannut ulkoministeri Haavistoa ja muita
ulkoministeriön ja ulkoasiainvaliokunnan edustajia liittyen ydinasekieltoon. ICAN Finland teetti
mielipidekyselyn ydinasekiellosta. Jaos viestitti aktiivisesti rauhantyön aiheista.
PapeTe-työssä keskityttiin Global Clinicin vapaaehtoisten sitouttamiseen sekä perehdytyksen ja
hoitoon ohjaamisen kehittämiseen. Global Clinicin toiminnassa keskityttiin paperittomien potilaiden
ohjaamiseen julkisiin terveyspalveluihin. PapeTe teki yhteistyötä kaupunkien, järjestöjen,
ammattijärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Kesällä järjestettiin Suomi Areenassa
keskustelutilaisuuden ratkaisuista paperittomien terveydenhoitoon Suomessa. PapeTe ja Global Clinic
näkyivät myös hyvin mediassa.
Terveyspoliittisen jaoston toiminta painottui PaPeTe -työn ohella sote-kysymyksiin, terveyseroihin ja
ympäristöterveyteen liittyvien koulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä mm. mielipidekirjoitusten
kirjoittamiseen terveyspoliittisista aiheista.
Vuoden
2019
eduskuntavaalit
näkyivät
LSV:n
toiminnassa.
LSV
laati
oman
eduskuntavaalitavoiteohjelmansa, jota hyödynnettiin vaikuttamistyössä. Lisäksi LSV järjesti kaksi
vaalitenttiä: sote-vaalitentin yhteistyössä Vapaus valita toisin ry:n kanssa sekä rauhantyön vaalitentin
yhdessä rauhanjärjestöjen kanssa.
OKM:n tukema yhteistyöhanke Kansanvalistusseuran ja lääketieteen opiskelijoiden Vastalääke ry:n
kanssa päättyi vuonna 2019. Hankkeessa kehitettiin tapoja, joilla nuoret lääkärit voivat osallistua
keskusteluun terveydestä ja edistää tutkittuun tietoon pohjautuvaa terveydenhuoltoa.
Vuonna 2019 alkoi myös kaksi globaalikasvatus- ja viestintähanketta, jotka toimivat yhteisen
nimikkeen “Naiset vailla vaihtoehtoja” alla. Ulkoministeriön ja Euroopan unionin hankkeissa lisätään
terveydenhuollon
toimijoiden
sekä
suuren
yleisön
tietoisuutta
seksuaalija
lisääntymisterveysoikeuksista. Hankkeissa järjestetään seminaareja, koulutuksia sekä muita
tapahtumia. Lisäksi mm. tehdään verkkokoulutusmateriaaleja, blogikirjoituksia ja podcasteja.
Hankkeet jatkuvat vuonna 2020.
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1.1 Järjestön hallinto ja sääntömääräiset yhdistyskokoukset
LSV:n toiminnan perustana ovat sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset ja niissä hyväksytyt
toimintasuunnitelmat ja talousarviot.
Vuoden 2019 aikana päivitettiin järjestön hallinnollisia ohjeistuksia osana hallinnon kehittämistyötä.
Päivitetyt ohjeistukset olivat: hallinto-ohjesääntö, henkilöstöohje ja hankintaohje.
Järjestön kevätkokous pidettiin 18.5.2019 LSV:n Malta-talolla. Syyskokous järjestettiin LSV:n
toimistolla 30.11.2019.
1.2 Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana 2019 aloitti Line Kurki (opiskelija) ja varapuheenjohtajana Immi Kormi.
Muut hallituksen jäsenet olivat: Kati Juva, Merja Metsä-Heikkilä, Heli Salmi, Matti Parry, Tuuli
Rämö (opiskelija), Emma Salusjärvi ja Anneli Milén. Varajäseniä olivat Irina Holma ja Najma Yusuf
Mohammed.
1.3 Työvaliokunta
Järjestön hallitus nimittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa työvaliokunnan. Siihen kuuluu
järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimiston edustaja –käytännössä toiminnanjohtaja – ja 1-3
muuta hallituksen jäsentä. Työvaliokunta toimii valmistelevana elimenä erityisesti taloutta ja
henkilöstöä koskevissa asioissa. Vuonna 2019 työvaliokunnalla oli 18 käsittely- tai päätösasiaa.
Päätökset ovat menneet tiedoksi hallitukselle ja ne on arkistoitu. Työvaliokunnassa toimi vuonna 2019
Line Kurki, Immi Kormi, Matti Parry ja Mariko Sato.
1.4 Jaostot
LSV toimii jaostoissa, joista tärkeimpiä ovat kehitysyhteistyöjaosto, rauhanjaosto ja
terveyspolitiikkajaosto. Kaikissa jaostoissa tehdään opiskelijatoimintaa. Ympäristötoiminta on osa
terveyspoliittista vaikuttamistyötä, samoin kuin paperittomien terveydenhuollon parissa tehtävä työ.
Tiedotteesta vastasi hallituksen jäsen Tuuli Rämö.
1.5 Toimisto
LSV:n toimistossa työskenteli vuonna 2019 seuraavat työntekijät: talouskoordinaattori Saara Hietanen
(vakituisen talouskoordinaattorin vanhempainvapaan osa-aikainen sijainen 20.6. asti); Johanna
Rosnell (vakituisen talouskoordinaattorin vanhempainvapaan osa-aikainen sijainen 12.6. alkaen);
toiminnanjohtaja Salla Nazarenko (27.1. asti); Somalia-ohjelman ohjelmapäällikkö Mariko Sato (28.1.
lähtien osa-aikaisena toiminnanjohtajana), järjestökoordinaattori Camilla Lindy (osa-aikaisena),
PaPe-Te-koordinaattori Meri Korniloff sekä kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö Meri Paunonen
(15.1. alkaen).
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2. RAUHANTYÖ
2.1 Keskeiset painopisteet
LSV:n rauhantyön keskeinen painopiste on edelleen ollut ydinaseiden vastustamisessa ja
ydinasekiellon edistämisessä.
2.2 Jaoston työskentely
Rauhanjaosto on kokoontunut vuonna 2019 vain kerran, mutta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse ja
puhelimitse.
2.3 IPPNW: Lääkärit ydinsotaa vastaan
IPPNW:llä ei ollut maailmankongressia vuonna 2019, ja järjestön hallitus (board) kokoontui
ilmastosyistä etäkokoukseen marraskuussa 2019. Kati Juva on edelleen järjestön neuvoston
(International Council) puheenjohtaja (speaker). IPPNW:n maailmankongressia suunniteltiin
toukokuulle 2020, paikkana Mombasa Kenia.
Maailman Lääkäriliitto WMA on toivonut jäsenliittojen kehottavan omia hallituksiaan tukemaan
ydinasekieltosopimusta. Kati Juva ja Line Kurki lähettivät tammikuussa asiasta kirjeen Lääkäriliitolle,
mutta liitto ei reagoinut asiaan.
Kati Juva oli puhumassa ydinaseista Global Health –kurssilla 16.1. (Anneli Milénin järjestämänä).
2.4 ICAN-verkosto
Kansainvälinen ICAN –verkosto on jatkanut työtään ydinasekiellon puolesta ja vaikuttanut eri maiden
hallituksiin, jotta ne allekirjoittaisivat sopimuksen.
ICAN Finland -verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Aseistakieltäytyjäliitto (AKL), Lääkärin sosiaalinen
vastuu (LSV), Naiset Rauhan Puolesta, PAND – Taiteilijat rauhan puolesta, Suomen Kristillinen
Rauhanliike, Suomen Sadankomitea, Suomen Rauhanliitto, Suomen Rauhanpuolustajat ja Tekniikka
elämää palvelemaan (TEP). Kati Juva toimii verkostossa LSV:n edustajana.
ICAN Finland järjesti ennen eduskuntavaaleja laajan kampanjan ”Selfie with Alfred”, jossa mm.
kansanedustajaehdokkaista otettiin valokuva ICAN:in 2017 saaman Nobelin rauhanpalkinnon replikan
kanssa. Mitali oli lainassa Ruotsin Svenska Läkare mot Kärnvapen –järjestöltä, jolla on hallussaan
yksi viidestä virallisesta replikasta. Merkittävä osa vasemmistoliiton, sosiaalidemokraattien ja
vihreiden ehdokkaista osallistui kampanjaan, jokunen muidenkin puolueiden edustaja. Lisäksi
kampanjassa oli mukana Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, Suomen Punaisen Ristin johto, Helsingin
apulaispormestareita sekä arkkipiispat Tapio Luoma ja Leo sekä Espoon piispa Kaijamari Hintikka.
Kuvia julkaistiin ICAN Finlandin ja LSV:n facebook-sivuilla sekä ICAN Finlandin instragramissa.
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Kevään hallitusneuvotteluiden yhteydessä pyrittiin saamaan hallitusohjelmaan kirjaus siitä, että Suomi
allekirjoittaisi ydinasekieltosopimuksen, mutta muotoilu jäi avoimeksi eikä hallitus tai ulkoministeriö
ole edennyt asiassa.
ICAN Finland on käynyt tapaamassa ydinasekiellon tiimoilta ulkoministeri Pekka Haavistoa 21.10.
Lisäksi on tavattu ulkoministeriön valtiosihteeri Nanna Sumuvuorta sekä eduskunnan
ulkoasiainvaliokunnan jäseniä Eva Biaudet, Inka Hopsu, Saara Hyrkkö ja Erkki Tuomioja.
ICAN Finlandin NuclearCafé ja verkostokokous pidettiin 8.10. Puhujana Claus Montonen ja teemana
Ydinohjuksia testataan – mikä Venäjällä räjähti.
ICAN Finland teetti marraskuussa 2019 Kantar Oy:llä mielipidekyselyn ydinasekiellosta. Kyselyn
mukaan 84 % suomalaisista kannattaa ydinaseiden täydellistä kieltämistä ja 84 % kannattaa, että
Suomi allekirjoittaa ydinasekieltosopimuksen. Valitettavasti tämä kysely ei saanut kovin paljoa
julkisuutta.
2.5 Viestintä sodan ja rauhan kysymyksistä
Helsingin Sanomien mielipidepalstalle saatiin 9.12. juttu ydinaseiden kasvavasta uhkasta.
Rauhanliiton rauhanpodcastissa oli jakso ydinasekieltosopimuksesta (Timo Virtala/Kati Juva).
LSV:n facebookissa julkaistiin useita päivityksiä liittyen ydinaseisiin ja Suomen asevientiin.
2.6 Muu rauhantoiminta
Syksyllä 2019 LSV esitti huolensa al-Holin leirillä olevista suomalaisista lapsista ja LSV:n artikkeli
julkaistiin Helsingin sanomien mielipide-osastolla 29.9.2019.
Kiinan elinkaupasta ja elinryöstöistä järjestettiin laajapohjainen seminaari 8.9.2019
Marja
Heinonen-Guzejev piti seminaarissa puheenvuoron LSV:n edustajana. Tilaisuus sai hyvin julkisuutta.
Nigerian pienasehankkeesta saatiin alustava raportti ja talousselvitys, mutta varsinaisen tutkimusosion
raportti puuttuu edelleen.

3. TERVEYSPOLITIIKKA
3.1 Keskeiset painopisteet
Jaoston toiminta painottui PapeTe-työhön, josta on erillinen toimintakertomus, sekä
sote-kysymyksiin, terveyseroihin ja ympäristöterveyteen liittyvien koulutustilaisuuksien
järjestämiseen. Tavoitteena oli kohdentaa voimavarat asiantuntevaan koulutukseen ja siihen liittyvään
viestintään sekä tarvittaessa järjestettäviin vaikuttajatapaamisiin, sillä näistä arvioitiin saatavan paras
hyöty järjestön tavoitteisiin ja käytettävissä oleviin voimavaroihin nähden.
LSV ry järjesti yhdessä useiden järjestöjen kanssa Sosiaalifoorumin osana ratkaisua odottaviin
Sote-kysymyksiin paneutuvan seminaarin, jossa puhuivat tutkimusprofessori emerita Elina
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Hemminki, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen sekä Talentian erityisasiantuntija Laura
Lindeberg.
Lääkäri 2019 -tapahtumassa jaos oli mukana järjestämässä paperittomien terveydenhuollon toimiviin
käytäntöihin keskittyvää koulutustilaisuutta, johon saapui luennoitsijoita myös muista Pohjoismaista.
Lisäksi käynnistettiin valmistelut Lääkäri 2020 -tapahtumaan, johon LSV ry:n terveyspoliittinen jaos
järjestää kaksi koulutusta, toisen sosioekonomisista terveyseroista ja toisen ilmastonmuutoksen
terveysvaikutuksista. Kumpikin koulutustilaisuus herätti jo valmisteluvaiheessa huomiota mediassa ja
ammattilaisten viestinnässä.
Lisäksi terveyspoliittisen jaoksen jäsen oli mukana Vastalääke -toiminnassa, jossa tuotetaan
asiantuntevaa terveystietoa erityisesti sosiaaliseen mediaan vastapainona uskomuslääketieteen ja
kaupallisten tahojen tuottamille vailla tutkimusnäyttöä oleville terveysuutisille.
3.2 Jaoston työskentely
Jaosto kokoontui kahdesti ja toimi muutoin sähköpostitse. Jaostoon liittyi vuoden aikana uusia
aktiivisia jäseniä, jotka aloittivat omien hankkeiden suunnittelun.
Vaikuttajia tavattiin etenkin osana PapeTe -hanketta. Lisäksi jaosto oli kutsuttuna mukana tapaamassa
sisäministeri Ohisaloa tilaisuudessa, jossa sisäministeri halusi keskustella Suomen
turvapaikkapolitiikasta. LSV osallistui keskusteluun etenkin turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon
saatavuutta ja laatua koskevissa kysymyksissä ja jätti kirjallisen yhteenvedon. Seurantatapaaminen
sovittiin pidettäväksi vuoden sisällä.
3.3 Health Action International (HAI)
LSV on HAI:n jäsenjärjestö. Meri Koivusalo on HAI:n hallituksen jäsen. LSV ry on seurannut viime
vuodet toimintaa, mutta v. 2019 keväällä päätettiin uudelleen aktivoitua globaaleihin
lääkesaatavuusongelmiin liittyvissä kysymyksissä ja alettiin valmistella asiasta keskustelutilaisuutta
Lääkäripäiville 2021.
3.4 Viestintä terveyspoliittisista kysymyksistä
Lääkäri 2019 -koulutustilaisuus, Sosiaalifoorumin sote-tilaisuus sekä vuoden lopulla
suunnitteluvaiheessa olleet ilmastonmuutos- ja sosioekonomiset terveyserot -seminaarit keräsivät
mediahuomiota.
Lisäksi jaoksen jäsenet julkaisivat Helsingin Sanomien mielipidepalstalla al-Holin pakolaisleirin
suomalaislasten kotiuttamista koskevan mielipidekirjoituksen. Samassa yhteydessä aiheesta virisi
keskustelua muutoinkin, ja lasten kotiuttamiseksi ryhdyttiin toimiin.
3.5 PapeTe-työ ja Global Clinic
Global Clinicin toiminnassa keskityttiin paperittomien potilaiden ohjaamiseen julkisiin
terveyspalveluihin. Muun muassa vantaalaiset potilaat hoidettiin edelleen resurssien mukaan
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klinikalla. Vuoden aikana perustettiin uusi vapaaehtoisryhmä, aulahenkilöstö, jotka keskittyvät
potilaiden vastaanottoon ja yleiseen ohjaukseen.
PapeTe-työn neljännellä toimintakaudella keskityttiin Global Clinicin vapaaehtoisten sitouttamiseen,
päivitettiin perehdytysmateriaalia ja perehdytysmallia sekä kehitettiin tukitoimia julkisiin palveluihin
ohjaamisessa. Tehtiin tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa sekä useiden muiden kuntien
kanssa paperittomien hoidon toteutumisen helpottamiseksi. Jatkettiin terveydenhuollon opiskelijoiden
kouluttamista. Sekä vapaaehtoisilta että yhteistyökumppaneilta saatiin hyvää palautetta
PapeTe-toiminnasta. Vapaaehtoiset kokivat, että työllä on merkittävästi tuettu vapaaehtoistoimintaa
sekä rakennettu viranomaisyhteistyötä. Yhteiskumppanit pitivät työtä vaikuttavana ja yhteistyötä
hyödyllisenä. Tarjottiin terveysneuvontaa (seksuaaliterveys, psyykkinen hyvinvointi ja
hengitysharjoitukset) myös ryhmämuotoisena asiakkaille. Tehtiin yhteistyötä niin järjestöjen,
ammattijärjestöjen kuin viranomaistenkin kanssa.
Vuoden aikana toimintaan osallistui 61 vapaaehtoista niin klinikkatoimintaan kuin viestintä- ja
koulutustyöhön. Potilaskäyntejä klinikalla oli vähintään 695. Potilaita ohjattiin julkisiin
terveyspalveluihin vähintään 377 kertaa. Neuvontapuhelimiin tuli yhteensä satoja yhteydenottoja.
Ammattalaisten neuvontanumeron yhteydenotot kasvoivat merkittävästi. PapeTe osallistui Lääkäri
2019 -tapahtumaan sekä alusti useissa terveydenhuollon ammattilaisten kokouksissa ja seminaareissa.
Lääkäri 2019 -tapahtumassa järjestettiin seminaari paperittomien terveyspalveluista. Kesällä
järjestettiin Suomi Areenassa keskustelutilaisuuden ratkaisuista paperittomien terveydenhoitoon
Suomessa. Tapahtuma oli onnistunut ja sen seurauksena klinikan toiminnasta tehtiin kaksi juttua
televisioon, MTV3:selle. Klinikasta oli vuoden aikana juttua myös Lääkärilehdessä sekä Helsingin
Sanomien Kuukausiliitteessä.
3.6. Media-agentit ja Vastalääke
LSV oli Kansanvalistusseuran (KVS) yhteistyökumppanina tukemassa turkulaisten lääketieteen
opiskelijoiden perustamaa Vastalääke ry:tä. KVS koulutti Opetusministeriön hanketuella opiskelijoita
kirjoittamisessa sekä perusti yhdistyksen nettisivut. Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa
lääketieteellisesti relevanttia tietoa suurelle yleisölle kulloinkin esille nousevista kysymyksistä.
Nettisivuilla julkaistiin kevään 2019 aikana useita artikkeleita, sittemmin yhdistys on tuottanut
lyhyempiä kommentteja sosiaaliseen mediaan. Jatkossa toimintaa on tarkoitus levittää muihinkin
lääketieteellisiin tiedekuntiin. Yhdistys sai paljon medianäkyvyyttä ja palkittiin mm. Vuoden
journalistinen teko -palkinnolla.
3.7. Ympäristö
LSV piti ympäristön ja terveyden teemoja esillä sosiaalisessa mediassa ja lääkärijärjestöjen
toiminnassa. Terveyspolitiikkajaos ja LSV:n hallitus valmisteli Lääkäri 2020 -tapahtumaan
ilmastonmuutosaiheisen kurssin, joka keräsi runsaasti osallistujia. Syksyllä 2019 perustettu
Ilmastolääkärit
-facebookryhmä
lisättiin
LSV:n
ympäristöasioiden
yhteydenpito- ja
viestintäkanavaksi. LSV aloitti ilmastonmuutosaiheisen podcast-sarjan valmistelun.
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3.8 Naiset vailla vaihtoehtoja -hankkeet
LSV sai ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea kaksivuotiseen projektiin ”Naiset vailla
vaihtoehtoja”. Ensimmäisenä toimintavuonna 2019 teemana oli sukupuolittunut väkivalta. Kutsuttuina
luennoitsijoina olivat pediatri Sunil Mehra Intiasta, vammaisaktiivi Jane Kihungi Keniasta ja
kurditaustainen lääkäri Nemam Ghafouri Ruotsista. Sunil Mehra luennoi Suomen
Gynekologiyhdistyksen syyskoulutuspäivillä sekä TYKSin, TaYSin ja HYKSin naistenklinikoiden
aamumeetingeissä teemanaan naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta ja raiskaukset Intiassa. Nemam
Ghafouri vieraili luennoimassa OYSin ja KYSin naistenklinikoiden meetingeissä, aiheena oli ISISin
harjoittama yesidityttöjen seksiorjuutus. Jane Kihungi puhui vammaisten naisten asemasta ja heidän
kohtaamastaan väkivallasta Keniassa vammaisjärjestöjen tilaisuudessa ja vieraili aiheen tiimoilta
THL:ssa.
Tampereella ja Kuopiossa järjestettiin lisäksi luentotilaisuudet terveydenhuoltoalan opiskelijoille ja
Helsingissä yleisötilaisuus, jossa puhujana Nemam Ghafourin lisäksi oli Anna Nuotio
(Maahanmuuttajanaisten kokeman väkivallan erityispiirteitä) ja Leena Laitinen (SERI-keskuksen
toiminnasta). David Livingstone -seuran tilaisuudessa puhui Sunil Mehra. Vuoden teemasta on
valmistumassa yhteistyössä Skholen kanssa opetusvideoita.

4. KEHITYSYHTEISTYÖ
4.1 Keskeiset painopisteet
LSV:n kehitysyhteistyötoiminta koostuu hanketyöstä, koulutustoiminnasta ja kehityspoliittisesta
vaikuttamistyöstä. Keväällä 2020 avautuvan hankehakukierroksen vuoksi panostettiin myös uusien
vapaaehtoisten toimintaan sitouttamiseen sekä kerättiin hankeideoita ja uusia mahdollisia
kumppaneita.
4.2 Jaoston työskentely
Jaosto kokoontui vuonna 2019 yhteensä kuusi kertaa. Tapaamisista yksi oli uusien vapaaehtoisten
tapaaminen ja yksi oli hankehakukoulutus. Jaoston toiminta vuonna keskittyi hankehallinnon lisäksi
uusien hankkeiden suunnitteluun ja vapaaehtoisten toimintaan sitouttamiseen. Yhteensä jaoston
toiminnassa oli mukana 38 vapaaehtoista.
4.2.1 Hankeryhmät
Vuonna 2019 kehitysyhteistyöhankkeita oli kaksi, molemmilla hankkeilla oli nelivuotisen
hankekauden ensimmäinen vuosi: Somalian tuberkuloosiohjelma (2019-22) ja Somalian
mielenterveyshanke (2019-22). Vuoden aikana toimi kolme muuta hankeryhmää, jotka keskittyivät
uusien hankkeiden suunnitteluun: Nepal mielenterveys, Nepal erityislapsi ja Perun seksuaaliterveys.
Tämän lisäksi vuoden 2019 aikana Nepalin erityislapsihanketta tuettiin edelleen pienimuotoisesti
Kapua-kampanjasta ylijääneillä varoilla.
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4.3 Kehitysyhteistyöhankkeet
4.3.1 SOMALIA: mielenterveyshanke
Somalian mielenterveyshankkeen rahoittajana on Suomen ulkoministeriö ja vuosi 2019 oli
nelivuotisen hankkeen ensimmäinen. Yhteistyökumppanina toimii General Assistance and Volunteer
Organisation (GAVO), jolla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä Somalimaassa. Yhteistyötä tehtiin
myös Somalimaan terveysministeriön kanssa, jossa sekä GAVO että LSV ovat mielenterveyden
koordinaatioryhmän jäseniä. Yhteistyötä tehdään tämän lisäksi Psykologien sosiaalinen vastuu ry:n ja
Helsingin diakonissalaitoksen kanssa.
Hankkeen pääpaino on yhteisöperustaisten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä, tietoisuuden
lisäämisessä ja stigman vähentämisessä, paikallishallinnon kapasiteetin vahvistamisessa sekä
terveysalan työntekijöiden kouluttamisessa. Hankkeen keskiössä ovat ihmisoikeusperustaisuus sekä
tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen.
Vuoden 2019 aikana aloitettiin yhteisössä toimivien mielenterveystyöntekijöiden kouluttaminen, jotka
tulevat työskentelemään mm. äiti-lapsi-terveysasemilla. Lisäksi on koulutettu poliiseja, yksityisten ja
perinteisten mielenterveysklinikoiden, vankiloiden ja julkisen sektorin työntekijöitä. Maailman
mielenterveyspäivän aikaan järjestettiin koko viikon ajan tapahtumia ja tiedotusta (radio ja tv) yhdessä
muiden järjestöjen ja terveysministeriön kanssa. Somalimaan terveysministeriön kapasiteettia tuettiin
osallistumalla aktiivisesti “Somaliland Mental Health Policyn 2020” päivittämiseen, sekä
mielenterveyspalvelujen koordinointiin ja suunnitteluun.

4.3.2 SOMALIA: Tuberkuloosiohjelma
Somalian tuberkuloosiohjelmaa tuki vuonna 2019 kaksi päärahoittajaa: ulkoministeriö ja Global Fund
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Lisäksi toimintaa tuki Nummelan parantolan tutkimussäätiö
ja potilaiden ruokatukea tuki Maailman ruokaohjelma (WFP). Vuosi 2019 oli nelivuotisen
UM-hankkeen ensimmäinen vuosi. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malarian tuki oli
samalla tasolla kuin edellisvuonna.
Hankkeen perustavoitteena on Somalian kansallisten tuberkuloosiohjelmien tukeminen. Vuonna 2019
LSV vastasi Somaliassa kahdesta tuberkuloosipoliklinikasta Hargeisassa ja Mogadishussa.
Poliklinikoiden ohella LSV jatkoi Hargeisan kansallisen viitelaboratorion toiminnan kehittämistä
yhteistyössä mm. paikallisten terveysviranomaisten ja Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa.
Hargeisan laboratorio tuki Mogadishuun perustettua kansallista laboratoriota koulutuksella ja
laadunvarmennuksella.
Yhteensä vuoden aikana LSV:n klinikoilla hoidettiin yli 9000 potilasta, joista 660 todettiin
tuberkuloosi, kun vuonna 2018 tapauksia oli 663. Yhteensä 1 potilaalla todettiin tuberkuloosin ohella
HIV-tartunta (9 potilasta vuonna 2018). Potilaista, joiden hoito päättyi vuoden 2019 aikana, 84%
hoidettiin menestyksekkäästi (82,5% vuonna 2017). Vuoden 2019 aikana tehtiin yhteensä 5635
GeneXpert-testiä (1 846 vuonna 2018). GeneXpertillä löydettiin 61 rifampisiinille vastustuskykyistä
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tapausta (154 vuonna 2017). Näitä ei pystytty testaamaan yhtä paljon kuin edellisvuonna reagenssien
puutteen vuoksi.
LSV:n perustama Somalian potilasfoorumi jatkoi toimintaansa vuonna 2019. Foorumin tavoitteena on
edistää potilaiden mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin paikallisesti, vähentää tuberkuloosiin
liittyvää sosiaalista stigmaa, sekä lisätä tietoisuutta potilaiden oikeuksista. Tietoisuuden lisääntymistä
todennettiin myös kyselyselvityksellä, jossa huomattiin tuberkuloositietoisuuden pääasiassa
lisääntyneen hyvin edellisestä vuodesta.
Hankkeessa jatkettiin myös yhteistyötä äiti-lapsi-terveysasemien kanssa ja yhteisötoimintaa
tuberkuloosityön integroimiseksi laajempaan terveydenhuollon infrastruktuuriin Hargeisassa. Lisäksi
aloitettiin yhteistyö yksityissektoreiden terveystoimijoiden kanssa – heille tarjottiin koulutusta ja
järjestettiin yhteistapaamisia tietoisuuden ja yhteistyön lisäämiseksi. Etsivää potilastyötä tehtiin myös
vankiloissa, yksityisissä mielisairaaloissa ja maan sisäisten pakolaisten pakolaisleireillä.

4.4 Viestintä kehitysyhteistyön kysymyksistä
Kehitysyhteistyöstä viestittiin aiempien vuosien tapaan mm. LSV-tiedotteessa, LSV:n verkkosivuilla
sekä sosiaalisessa mediassa. Tiedottamista hankematkoilta vahvistettiin. Työpäivä maailmalle
-kampanjan kohteena oli Somalian tuberkuloosihanke ja keräsi hyvin lahjoituksia. Hankkeiden
kuukausilahjoittajille lähetettiin yksi lahjoittajakirje.

5. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
5.1 Keskeiset painopisteet
Keväällä 2019 laadittiin LSV:n viestintä- ja vaikuttamistyön strategia vuosille 2019-2020, jossa
painopisteiksi määriteltiin:
● Toimivien hankeviestintäjärjestelmien rakentaminen
● Viestintä- ja vaikuttamistyön tehostaminen:
○ proaktiivinen ja aktiivinen kannanotto yhteiskunnallisiin kysymyksiin
○ LSV:n nimen esiintuominen vieraskynissä ja kannanotoissa
○ yhteistyökumppanuuksien luominen ja LSV:n asiantuntija-aseman edistäminen
○ LSV:n vapaaehtoisten aktivointi viestintätyössä
○ Viestinnän koulutuksen tarjoaminen vapaaehtoisille, työntekijöille ja hallitukselle
(suunnitteilla vuodelle 2020)

5.2 Jaoston työskentely
Vuonna 2019 LSV:llä ei ollut varsinaista tiedotusjaostoa, vaan panostettiin kehittämään viestintää ja
tiedotusta osana kaikkea LSV:n toimintaa. Keväällä 2019 tehtiin jäsenkysely, jonka vastauksia nousi
toive vahvemmasta järjestön näkyvyydestä ja aktiivisemmasta julkaisutoiminnasta mm.
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ammattilehdissä, yleismediassa, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla, suoraa yhteydenottoa
päätöksentekijöihin sekä lääkärikunnan tiedottamista vaikuttamisen keinona.
Toiminnanjohtajan, puheenjohtajan ja tiedotusvastaavan toimesta laadittiin järjestölle
viestintästrategia, jonka mukaisesti tiedotus- ja viestintätyön roolia on pyritty vahvistamaan muun
toiminnan rinnalla kaikissa jaostoissa. Jokaiselta toiminta-alueelta nimettiin tiedotuksesta vastaava
henkilö, joko hallituksen jäsen tai toimistohenkilökunnan edustaja, tiedotustyön tehostamiseksi ja
tiedotusmateriaalien keruun sujuvoittamiseksi.
Hallituksen tiedotusvastaava Tuuli Rämö toimi LSV-tiedotteen päätoimittajana ja kokosi
LSV-tiedotteen yhdessä toimistohenkilökunnan (erityisesti toiminnanjohtajan) ja puheenjohtajan
kanssa.
5.3 Sisäinen viestintä
LSV:n jäsenistölle suunnatun viestinnän keskeinen kanava on perinteisesti ollut LSV-tiedote, joka
aikaisemmin on ilmestynyt 4 kertaa vuodessa. Vuonna 2019 päätettiin uudistaa LSV-tiedotetta ja sen
ilmestymisaikataulua siten, että tiedote ilmestyy kahdesti vuodessa hieman aiempaa isompana ja
värillisenä ja mahdollisimman kattavasti eri toiminta-alueita käsittelevänä. Ajatuksena oli kehittää
tiedotteesta myös LSV:n esitteitä täydentävä järjestön toimintaa esittelevä painotuote. Samaan aikaan
ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista tiedottaminen siirtyi entistä enemmän sosiaaliseen
mediaan ja LSV:n nettisivuille, jossa viestintä on muutenkin joustavampaa, ja todennäköisesti
tavoittaa suuremman yleisön lisäten samalla LSV:n näkyvyyttä. LSV-tiedote postitettiin aiempaan
tapaan jäsenille, ja julkaistiin nettisivuilla sähköisenä. Lisäksi nettisivuilla julkaistiin erikseen
LSV-tiedotteen artikkeleita jaettavuuden parantamiseksi.
LSV:n jäsenille tarkoitettua sähköpostilistaa käytetään harkiten ja säästeliäästi sen vuoksi, ettei listalla
olemista koettaisi kuormittavaksi. Vuonna 2019 LSV lähetti jäsenlistalle 4 sähköistä uutiskirjettä,
joissa tiedotettiin kevät- ja syyskokouksista sekä muista järjestön tapahtumista, sekä jäsenkyselystä ja
Työpäivä maailmalle -kampanjasta.

5.4 Ulkoinen viestintä ja mediatyö
Tiedotus- ja viestintästrategian mukaisesti vuonna on lisätty yleisönosastokirjoitusten ja muiden
kannanottojen määrää, ja rohkaistu hallituksen jäseniä ja aktiiveja tekemään kannanottoja
nimenomaan LSV:n nimissä järjestön hallitusta konsultoiden. Näistä lisää esim. rauhanjaoston
osuudessa toimintakertomuksesta. LSV osallistui lääkärin näkökulmasta keskusteluun myös muiden
kuin suoraan jaostojen alaisuuteen liittyvistä aiheista, mm. ottamalla mielipidekirjoituksen muodossa
kantaa transsukupuolisten lasten ja nuorten tutkimusten ja hoidon turvaamisen puolesta Helsingin
sanomissa.
LSV panosti vuonna 2019 myös järjestön tunnettuuden lisäämiseen erityisesti opiskelijoiden joukossa.
Tapahtumista tiedotettiin aktiivisesti kaikkien lääketieteen tiedekuntien opiskelijoiden
sähköpostilistoilla, jonka seurauksena jokaiseen LSV:n tapahtumaan osallistui joitakin opiskelijoita.
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Lisäksi käynnistettiin syksyllä 2019 Otto Malm -säätiöltä saadun apurahan avulla uusi podcast-hanke,
jossa LSV:n vapaaehtoiset tuottavat podcast-jaksoja LSV:n jäsenille ja suurelle yleisölle. Projektiin
ilmoittautui mukaan 11 vapaaehtoista lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa eri kaupungeista.
Koulutuksen vaihe vaihteli preklinikan opiskelijasta dosenttiin. Lokakuussa järjestettiin
podcast-työpaja, johon osa hankkeeseen ilmoittautuneista pääsi osallistumaan, jonka jälkeen osa
osallistujista on jo päässyt toteuttamaan omia suunnitelmiaan.
LSV:n verkkosivu-uudistus alkoi vuonna 2018 ja uudet sivut valmistuivat alkuvuodesta 2019.
Uudistuneilla verkkosivuilla painotettiin visuaalista selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Erillinen Työpäivä
maailmalle -verkkosivu yhdistettiin LSV:n omiin sivuihin ja samassa yhteydessä uudistettiin
verkkokauppaa ja sähköistä lahjoittamista toimivammaksi.

6. TALOUS
6.1 Toimintavuoden talous
Vuosi 2019 oli LSV:n talouden näkökulmasta ennakoitua parempi. Hankevolyymin pienentyminen
sekä vuodesta 2018 että vuoden 2019 talousarviosta, sekä toisaalta henkilöstövaihdoksista aiheutuneet
lisäkustannukset, asettivat vuodelle 2019 taloudellisia haasteita. Merkittävien menoleikkausten
ansiosta tilikauden tulos pysyi kuitenkin positiivisena ja jäi 3 991,42 euroa ylijäämäiseksi.
Tilikaudet 2017 ja 2018 ovat olleet vahvasti ylijäämäisiä (2017: 28 321 euroa ja 2018: 27 849 euroa
ylijäämäinen. Vuoden 2019 tilikauden ylijäämän jälkeen LSV:llä on edelleen hyvä taloudellinen
puskuri, joka antaa taloudellista turvaa seuraaville vuosille.
LSV:n tuotot koostuivat aikaisempien toimintavuosien tapaan pääosin valtionavustuksista,
ulkomaisista avustuksista, säätiöavustuksista sekä jäsenmaksuista ja muista oman varainhankinnan
tuotoista. Ulkoministeriöltä saatiin vuonna 2019 kehitysyhteistyön hanketukea Somalian
mielenterveyshankkeelle ja Somalian tuberkuloosihankkeelle, sekä viestintä- ja globaalikasvatustukea
LSV:n Suomessa toteutettavalle kaksivuotiselle (2019-2020) Naiset vailla vaihtoehtoja
-viestintähankkeelle. Tätä hanketta täydensi pienimuotoisesti toinen samanniminen EU-rahoitteinen
Frame, Voice & Report -hanke (FVR, 2019-2020). LSV:n tuberkuloosiohjelmalle saatiin
kansainvälistä tukea Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria -säätiöltä, jonka lisäksi
Somalian ohjelmaa tuki toimintavuoden aikana kotimainen Nummela sanatoriums stiftelse för
medicinsk forskning. STEA:lta saatiin kohdennettua toiminta-avustusta LSV:n ja Global Clinicin
yhteiselle PapeTe-toiminnalle.
LSV:n itse ja yhdessä hankekumppanien kanssa toteuttama kehitysyhteistyö oli edelleen rahallisesti
suurin toimintamuoto muodostaen 68% LSV:n kokonaiskuluista (2018: 80%). Ulkoministeriön
hanketukia käytettiin tilikaudella yhteensä 357 088 euroa, mikä on 34% edellisvuotta vähemmän
(2018: 478 578 euroa). Kansainvälisiä avustuksia (Global Fund, FVR) käytettiin vuonna 2019
yhteensä 100 272 euroa (2018: 83 022 euroa) ja STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta 125 694
euroa (2018: 122 327 euroa).
LSV:n koordinoimissa kehitysyhteistyöhankkeissa valtaosa rahoituksesta kanavoidaan kohdemaiden
toimintaan. Kehitysyhteistyöhankkeiden kohdemaiden kulut olivat 313 005 euroa (2018: 396 691
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euroa) sisältäen sekä ulkoministeriön että kansainvälisten rahoittajien hankkeista aiheutuneet kulut
kohdemaissa. Kohdemaan kulujen ohella hanketyöstä aiheutui LSV:lle matka- ja monitorointi-,
palkka-, hallinto- sekä tiedotuskuluja, joiden yhteismäärä (ilman vapaaehtoistyön ja tavaralahjoitusten
laskennallista arvoa) oli 148 513 euroa (2018: 209 382 euroa).
6.2 Taloushallinto
Vuonna 2019 uudistettiin hallinto-ohjesääntö ja henkilöstöohje. Muilta osin toimeenpantiin vuonna
2018 uusittuja ohjesääntöjä.
6.3 Varainhankinta
LSV:n varainhankinnan tuotoista valtaosan muodostavat jäsenmaksut, Työpäivä maailmalle
-kampanjatuotot sekä muut yksityiset lahjoitukset. Vuodelle 2019 kirjatut, eli suoriteperusteiset
varainhankinnan tuotot olivat kokonaisuudessaan 101 079 euroa (2018: 96 392 euroa). Tämän lisäksi
kohdennettuja lahjoituksia siirtyi vuodelle 2020 yhteensä 104 336 euroa (2018: 103 551 euroa, 2017:
69 454 euroa).
Edellisvuoteen verrattuna tilikaudelle kirjatut varainhankinnan tuotot kasvoivat noin 5%, mikä johtui
edeltävää vuotta suuremmasta hankkeiden rahoitustarpeesta. Etenkin Global Clinic toiminnan kulut
kasvoivat edellisestä vuodesta (2018: 14 519 euroa; 2019: 24 531 euroa), josta syystä tälle hankkeelle
kohdennettuja lahjoituksia on kirjattu vuodelle 2019 vuotta 2018 enemmän.
TPM-kampanjatuotot olivat maksuperusteisesti vuonna 2019 33 268 euroa (2018: 35 924 euroa), josta
kirjattiin 17 913,71 euroa vuonna 2019 käytetyksi. Maksuperusteisesti TPM-kampanjatuotot siis
laskivat vuodesta 2018 hieman, vaikka suoriteperusteisesti vuodelle 2019 on kirjattu vuotta 2018
enemmän TPM-kampanjatuottoja – TPM-kampanjatuottoja tarvittiin vuonna 2019 vuotta 2018
enemmän kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen. Vuonna 2018 merkittävä
osa kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoituksesta katettiin Oma Kapua -tuotoilla, josta syystä
TPM-rahoituksen tarve vuonna 2019 oli vuotta 2018 suurempi, vaikka hankevolyymi vuonna 2019
sinänsä oli vuotta 2018 pienempi.
Vuoden 2019 laskelmassa esiintyvä 6 534,97 euron kapua-keräystuotto on vuoden 2018 taseesta
tuloutettu ja hankkeelle vuonna 2019 siirretty lahjoitus, eikä LSV:llä ollut maksuperusteisia
kapua-tuottoja vuonna 2019.
Varainhankinnan tuotot jakautuivat seuraavasti:
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LIITTEET
Liite 1: Jäsenyydet ja edustukset
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
Health Action International (HAI)
Fingo ry
Suomen Somalia-verkosto
Somalia NGO Consortium
INSO Somalia
Lääkäriseura Duodecim

Liite 2: Kehitysyhteistyöhankkeiden hanketyöryhmät
SOMALIA: Tuberkuloosihanke
Meri Paunonen, ohjelmapäällikkö
Tuuli Heinikari
Tarja Lounasvaara
Terhi Tiittanen
SOMALIA: Mielenterveyshanke
Meri Paunonen, ohjelmapäällikkö
Fardowsa Kahiye
Mohamed Madar Jamac
Kaija-Liisa Bruun
Anu-Liisa Moisio
Laura Happonen (PSV)
Sirkku Kivistö (PSV)
Wiam Elfadl
Ferdinand Garoff (PSV)
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Liite 3: Hallitus toimintavuonna 2019
Hallituksen puheenjohtaja Line Kurki
Varapuheenjohtaja Immi Kormi
Varsinaiset jäsenet:
Merja Metsä-Heikkilä
Heli Salmi
Emma Lommi
Tuuli Rämö
Kati Juva
Matti Parry
Anneli Milén
Varajäsenet:
Irina Holma
Najma Yusuf Mohammed

Liite 4: Toimisto ja palkattu henkilöstö toimintavuonna 2019
Helsingissä:
● Mariko Sato, osa-aikainen toiminnanjohtaja (Salla Nazarenko 27.1.2019 asti)
● Saara Hietanen, osa-aikainen talouskoordinaattori (Sini Karuston äitiysvapaan sijainen) 20.6.2019
asti, Johanna Rosnell 12.6.2019 alkaen.
● Camilla Lindy, osa-aikainen järjestökoordinaattori
● Meri Paunonen, kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö 15.1.2019 alkaen (osa-aikainen alkuvuodesta,
täysiaikainen 1.5.2019 alkaen)
● Meri Kornilofff, suunnittelija PapeTe-työ
LSV:llä on lisäksi ollut Somaliassa yhteensä 34 työntekijää osana Somalian tuberkuloosiohjelmaa .
Esimiesasemassa toimivien Somalian työntekijöiden tiedot esitetty alla:
● Dr. Ismail Adam, TB-koordinaattori
● Dr. Idiris Hassan Dahir, johtava lääkäri, Finsoma Hargeisa TB Center
● Mr. Farhan Osman, johtava laboratorioteknikko, Hargeisa TB Culture
Laboratory
● Dr. Hafsa Abdulaahi Ahmed, johtava lääkäri, Finsoma Mogadishu TB Center

Liite 5: Kannanotot ja tiedotteet
-

-

LSV:n hallitus tavoiteohjelma
Kannanotto terveyssektorin kehitysyhteistyön puolesta
HS-kirjoitus transnuorten oikeuksista 10.6.2019 Line Kurki, Kati Juva, Setan Sakris Kupila:
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006137017.html?fbclid=IwAR2XYvxXpDXXdZdsjA4l
Q76YNwlE-O31EfrX3q4z8HDzds2RyO1Z_TydINs
HS-kirjoitus Al-Holin leirin lapsista 29.9.2019 Line Kurki, Heli Salmi, Emma Salusjärvi:
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-

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006254561.html?share=865c59a751bf7249763807ae911
8f4f2&fbclid=IwAR1Zy9dPc--9jEeuF7hd84ilTMUZLHbmKH8KpZhLOSY9oKDzm5m3aEf
1IFo
HS-kirjoitus ydinaseista 9.12.2019 Kati Juva ja Claus Montonen:
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006336537.html?fbclid=IwAR033b8slnlowpFHPaHxBZ
IkEaH5e0IB4v3F9xhqmvnnrlIuA-F31MGctME

Liite 5: Tapahtumat
9.-11.1.2019 Lääkäri 2019, Messukeskus, Helsinki (LSV järjesti kaksi kurssia: terveyden
sosioekonomisista eroista sekä ilmastonmuutoksesta)
14.-15.2.2019 Lastenlääkäri, Clarion Hotel Helsinki
28.2.2019 Terveyskahvila,Turku.
25.3.2019 Mitä seuraavaksi Sotessa?-seminaari, Porthania, Helsinki
28.3.2019 Rauhanliikkeen vaalitentti – rauha, ilmasto, solidaarisuus, Vanha Ylioppilastalo, Helsinki
4.5.2019 Mitä ongelmia tulevan sote-uudistuksen pitäisi ratkaista?, Suomen sosiaalifoorumi, Arbis,
Helsinki
18.5.2019 LSV:n kevätkokous ja “Tiedät kai-mikä” -jäsenseminaari stigmasta ja terveydestä,
Malta-talo, Helsinki
18.7.2019 SuomiAreena: Ratkaisuja paperittomien terveydenhoitoon, Pori
18.9.2019 Keskustelutilaisuus Kiinan elinryöstöistä, Helsinki (Marja Heinonen-Guzejev osallistui
LSV:n edustajana paneelikeskusteluun)
27.9.2019 Kansainvälinen ilmastolakko, Helsinki
18.11.2019 LSV:n illanvietto Rauhanasemalla jäsenistölle ja aktiiveille Naiset vailla
vaihtoehtoja-luentovieraisiin tutustumista varten, Helsinki
15.-22.11.2019 Naiset vailla vaihtoehtoja - luentokiertue seksuaaliterveydestä viidellä eri
paikkakunnalla: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio
30.11.2019 LSV:n syyskokous, LSV:n toimisto, Helsinki
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