
Tule mukaan!
Voit tukea LSV:n kehitysyhteistyötä  
osallistumalla vuosittaiseen Työpäivä 
maailmalle- kampanjaamme, kerta-
lahjoittamalla tai ryhtymällä hanke-
kummiksi valitsemallesi hankkeelle. 

Tilinumeromme on:

Danske Bank FI47 8000 1901 1818 76

Hankkeiden viitteet:

Nepal mielenterveyshanke   3007
Nepal erityislapsihanke    3010
Somalia tuberkuloosihanke   4433
Tansania sukupuolittuneen  
väkivallan ehkäisyhanke   3023
Yleinen kehy-toiminta   5005
Rauhantyö    5115
LSV:n yleinen toiminta   13013

Työpäivä maailmalle -kampanjaan  
voit lahjoittaa suoraan kampanjatilille:

FI88 8000 1400 6023 56
Viestiksi: TPM 2017 /oma nimesi

Lisätietoa: 

www.lsv.fi 
www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle 
tai lähetä sähköpostia: lsv@lsv.fi

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalai-
nen vapaaehtoisuuten perustuva järjestö. LSV:n ta-
voitteena on edistää lääkärikunnan valveutuneisuutta 
ihmiskuntaa koskevissa eettisissä ja sosiaalisissa kysy-
myksissä sekä omalla toiminnallaan edistää turvallista 
elinympäristöä, tasa-arvoa ja rauhaa. Järjestön tärkeim-
piä toiminta-alueita ovat rauhantyö, terveyspolitiikka ja 
kehitysyhteistyö. Vuonna 1982 perustettuun järjestöön 
kuuluu noin tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja 
eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa. 

LSV koordinoi Suomen ulkoasiainministeriön tukemia 
terveyssektorin kehitysyhteistyöhankkeita, joita paikal-
liset kumppaniorganisaatiot toteuttavat. Hankkeissa 
hyödynnetään suomalaisten lääkäreiden asiantunte-
musta ja ne perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan 
tutkimustietoon pureutuen kohdemaan keskeisimpiin 
terveysongelmiin. 

LSV:n hankkeet pohjautuvat suomalaisten lääkärien va-
paaehtoistyöhön. LSV ei maksa konsulttipalkkioita lääkä-
reille, vaan Suomen pään kulut ovat hallinnon,viestinnän 
ja tukitoiminnan kuluja. Ulkoasiainministeriö rahoittaa 
hankkeista 85 % ja loput 15 % katetaan vapaaehtoistyöllä 
ja yksityisin keräysvaroin.

www.lsv.fi
lsv@lsv.fi

Poliisihallituksen rahankeräysluvan numero ja myöntämispäivä: 

RA/2016/426, myöntämispäivä 25.8.2016.  

Toimeenpanoaika ja -alue 1.1.2017-31.12.2018 koko  

Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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NEPAL:  

Erityislapsihanke kuulo- ja 
näkövammaisten lasten terveyden  
ja koulunkäynnin edistämiseksi

Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei tällä hetkellä seulo-
ta rutiininomaisesti ja yleinen tietoisuus kuulon ja näön 
terveydestä on heikko. Vammaisuuteen maassa liittyy 
edelleen suuri stigma ja vaikka suurin osa nepalilaisista 
lapsista aloittaa nykyisin koulun, näkö- ja kuulovammaiset 
lapset jäävät edelleen vaille koulutusta ja ovat suuressa 
syrjäytymisriskissä. Erityislapsihankkeen tavoitteena on 
lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edes-
auttaa kuulo- ja näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten 
mahdollisuuksia koulunkäyntiin Baran piirikunnassa Ete-
lä-Nepalissa. Koulua käymättömien lasten osuus alueella 
on suuri koko Nepalin mittakaavassa ja väestö on köyhää.

Hanke toteutetaan kaksivuotisena pilottiprojektina. 
Ruohonjuuritason vapaaehtoisia koulutetaan tunnista-
maan lapsia, joilla on kuulon tai näön ongelmia. Seulon-
noissa löydetyt lapset lähetetään leireille, joissa lapset 
tutkitaan tarkemmin kuulo- ja näköongelmien diagnosoi-
miseksi. Suurimmalla osalla seulonnoissa löydetyistä 
lapsista kuulon tai näön ongelmat ovat helposti hoidet-
tavissa tai kuntoutettavissa. Osalla lapsista on kuitenkin 
kuulo- tai näkövamma, jonka vuoksi he tarvitsevat eril-
lisen 4-6 kuukauden pituisen hoito- ja kuntoutusjakson 
kodin ulkopuolisen elämän ja koulunkäynnin mahdollis-
tamiseksi. Hoidon ja kuntoutuksen avulla varmistetaan 
lasten mahdollisuus koulunkäyntiin. Leirien yhteydessä 
alueen asukkaille järjestetään tietoiskuja kuulon ja näön 
terveydestä ja vammaisten lasten oikeuksista.

Yhteistyökumppanina hankkeessa on nepalilainen 
kansalaisjärjestö B.P. Eye Foundation, jolla on vahva 
asema maan näön ja kuulon terveyden edistämisessä ja 
vammaisten lasten oikeuksien ajamisessa jo vuodesta 
1990 lähtien.

NEPAL:  

Mielenterveyshanke

Konflikteista ja maanjäristyksestä toipuvassa Nepalissa mie-
lenterveysongelmat ovat tavallisia. Yleisimpiä ovat masen-
tuneisuus, ahdistuneisuus ja traumaperäiset oireet. Mielen-
terveyspalveluita on saatavilla erittäin vähän ja harvoista 
ammattilaisista suurin osa työskentelee pääkaupungissa. 
Kauempana sijaitsevissa maakunnissa ei mielenterveys-
palveluita ole usein lainkaan. Hankkeen tavoitteena on 
tarjota Dangin maakunnassa laadukkaita neuvontapalve-
luja yleisiin mielenterveysongelmiin. Hankkeessa annetaan 
julkisen terveydenhuollon työntekijöille koulutusta mie-
lenterveysongelmien tunnistamisesta ja hoidosta, kehite-
tään hoitoonohjausjärjestelmää sekä lisätään tietoisuutta 
mielenterveysongelmista esimerkiksi radiokampanjan ja 
yhteisöllisten työpajojen avulla. Lisäksi annetun mielenter-
veysneuvonnan vaikuttavuutta tutkitaan kontrolloidussa 
tutkimusasetelmassa. Nepalin mielenterveyshanke päättyy 
vuoden 2017 lopussa. 

SOMALIA:  

Tuberkuloosin torjuntaa

Tuberkuloosi on edelleen yksi kehitysmaiden merkit-
tävimmistä kansanterveysongelmista. Somaliassa tauti 
on yleinen etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien ihmisten keskuudessa, joista esimerkkeinä voi-
daan mainita kouluttamattomat ihmiset, lapset ja maan 
sisäiset pakolaiset. Terveydenhuollon parantaminen 
vaatii teknistä ja taloudellista tukea maan ulkopuolel-
ta. Hankkeessa koulutetaan laboratoriohenkilökuntaa, 
tuetaan Somalimaan Hargeisassa toimivaa tuberkuloo-
silaboratoriota ja luodaan pohjaa koko maan kattavalle 
laboratorioverkostolle. 

Hankkeella on Mogadishussa ja Hargeisassa tuberku-
loosiklinikat, joissa hoidetaan vuosittain noin 1000 poti-
lasta WHO:n suositusten mukaisesti DOTS-protokollalla. 
Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikön hanketu-
kea saavien toimintojen lisäksi hanke saa osan rahoituk-
sestaan WHO:n alaiselta The Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria-järjestöltä. 

TANSANIA: 

Seksuaalisen väkivallan  
ja silpomisen ehkäisyhanke

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan vuosittain noin 
kolme miljoona tyttöä tai naista maailmanlaajuisesti on 
vaarassa joutua ympärileikatuksi. Tansaniassa noin 15 
prosenttia tytöistä ympärileikataan ja Kilimanjaron maa-
kunnassa osuuden on raportoitu olevan vielä tätäkin 
korkeampi (21 %). BIMWILI-hankkeen tavoitteena on tai-
teen ja kulttuurin keinoin voimaannuttaa Kilimanjaron 
alueen tyttöjä ja naisia, suojata heitä ympärileikkaukselta 
ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä pyrkiä muuttamaan 
taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia asen-
teita. Projekti tehdään yhteistyössä paikallisen KWIECO 
(Kilimanjaro Women Information Exchange and Consul-
tancy Organization) -järjestön kanssa.Hankkeen pääasi-
allisena kohderyhmänä on sukupuoli- ja perheväkivaltaa 
paenneet naiset ja lapset ja välillisesti myös alueen laa-
jempi yhteisö. Naisten ja tyttöjen traumoja käsitellään 
narratiivisuuden ja taiteen keinoin taiteilijakirjatyöpa-
jassa, jossa LSV:n edustajina toimintaa on ohjaamassa 
kuvataiteilija Tatjana Bergelt ja lääketieteen kandidaatti 
Tanita Lehtonen. Kyseessä on pilottiprojekti, jota seura-
taan ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan jatkossa.


