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Shipibo-projekti etenee

hyvinvointia perun vanhuksille
-hankkeessa opittua
mielenterveysalan
kehitysyhteistyötä nepalissa
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Kepan syksyn koulutuskalenteri on
julkaistu netissä: https://www.kepa.fi/
tapahtumakalenteri/kepan-koulutus.
Tarjolla on paljon kiinnostavia ja
hyödyllisiä koulutuksia. kehyjaosto
korvaa LSVn jäsenten koulutuskustannuksia mahdollisuuksien
mukaan. hyväksymiset ja
ilmoittautumiset tulisi tehdä
keskitetysti toimiston kautta (lsv@lsv.fi).
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onko sinulla idea kehitysyhteistyöprojektiksi? uusien kehy-hankkeiden
ideapapereita otetaan vastaan jatkuvasti
(paula.tiittala@lsv.fi). Ehdoton deadline
vuoden 2014 hakukierrokselle on
31.1.2014.

LSV on edustettuna helsingin Lääkäripäivillä 8.-10.1.2014 ja järjestää
Lääkäri yhteiskunnallisena vaikuttajana
-puolipäiväseminaarin 9.1. Lääkäripäivillä
lanseerataan myös vuoden 2014
työpäivä maailmalle -kampanja.
Lisätietoja sekä ilmoittautuminen messuvapaaehtoiseksi: lsv@lsv.fi.
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T

ätä kirjoittaessani jään kaipaamaan sopivaa suomennosta englanninkieliselle termille “disability”. UNICEF:n
vuosittain ilmestyvä raportti “State of the World’s
Children” käsittelee tänä vuonna vammaisten lasten asemaa.
Kuitenkin raportin otsikko “Children with Disabilities” on paljon monisyisempi kuin suomenkielinen vastine antaa ymmärtää.
Lasten pärjäämistä tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä
– tai peräti eloonjäämistä – rajoittavat maailman eri kolkissa
erilaiset yhteiskunnalliset normit. Siinä missä meillä lapsen
astma tai diabetes on hoidettavissa oleva sairaus, voi muualla
tämä sairaus rajata lapsen täysin koulunkäynnin ja oman elannon ansaitsemisen ulkopuolelle. Älyllinen kehitysvammaisuus
(varsinkin liittyessään ulkoisesti havaittaviin piirteisiin) on
suuressa osassa maailmaa vielä stigma, joka voi luoda varjon
koko perheen ylle.
Varovaisen, lähinnä tilastoihin perustuvan arvion mukaan
jokin terveydellinen rajoite haittaa lähes sadan miljoonan
alle 14-vuotiaan lapsen elämää. Yhtymäkohtia Suomeen tässä
UNICEF:n raportissa saattaa olla vaikea havaita, sillä meillä
lainsäädäntö turvaa heikompien asemaa ja sitä pyritään noudattamaan. Valitettavasti ei kuitenkaan tarvitse mennä paljon
omaa takapihaa pidemmälle huomatakseen, että myös meillä
kehitysvammaisuus on pelottava asia – ainakin monen espoolaisen mielestä, joiden naapurustoon esitettyä kehitysvammaisten asuntolaa on äänekkäästi vastustettu.
Tuorein UNICEFin raportti on luettavissa
osoitteessa www.unicef.org/sowc2013.

Kannen graﬁikka mukailtu perun shipibo-kansan perinteisestä ornamentista

Tom Sundell
Puheenjohtaja
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L S V: n T O I M I S T O
E S I T T E Ly S S ä

L

ämmin elokuinen tervehdys toimistolta. Olen aloittanut LSV:n Somaliahankkeista vastaavana koordinaattorina kesäkuun alussa. LSV:llä on Somaliassa
kolme tavallaan erillistä tuberkuloosihanketta, jotka kuitenkin muodostavat yhtenäisen ohjelman. Vaikka etenkin heinäkuu on
yleensä hiljaista aikaa töiden saralla, ainakin
minulla kesä on mennyt nopeasti lukuisten
työtehtävien parissa.
Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri ja työskennellyt kehitysyhteistyön parissa noin kuusi vuotta. Olen iloinen siitä, että
voin LSV:ssä työskennellä terveydenhuollon
tematiikan parissa. Olen aikaisemmin hallinnoinut HIV/AIDS- ja ravitsemuspainotteisia hankkeita toimiessani YK:n ruoka- ja
maatalousjärjestö FAO:n palveluksessa Nepalissa. Tämän lisäksi vastuullani Nepalissa
oli maaseudun kehitykseen ja ympäristöön
liittyviä hankkeita.
Plan Suomi Säätiön palveluksessa taas
hallinnoin lasten oikeuksiin liittyvää ohjelmaa Aasiassa. Maantieteellisesti suurin osa
kokemuksestani liittyy siis Aasian maihin,
mutta myös Peru ja eteläinen Afrikka ovat
minulle töiden kautta tuttuja.

Etenkin Planilla perehdyin läheisesti institutionaaliseen varainhankintaan, tuloksellisuuden kehittämiseen ja ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan soveltamiseen.
Toivon, että voin soveltaa näitä taitojani
myös LSV:n palveluksessa.
Somalia on toimintaympäristönä luonnollisesti vaikea. Kapasiteetin, resurssien ja
turvallisuuden alhainen taso yhdistettynä
köyhyyteen tekee toiminnasta melkoisen
haasteellista. Siitä huolimatta työmme siellä
on ollut erittäin tärkeää, ja sitä arvostetaan
eri toimijoiden keskuudessa. Mielestäni panostamme siellä tarvitaan myös jatkossa.
Neuvottelen syksyn aikana Global Fund
-kumppaneidemme kanssa mahdollisuudesta saada jatkorahoitusta tuberkuloosityöllemme. Toteutuessaan se mahdollistaisi
toiminnan jatkamisen vähintään samassa
mittakaavassa myös ensi vuonna.
Toivottavasti tapaan mahdollisimman
monia teistä tulevien
kuukausien aikana. Samalla toivotan omasta
puolestani kaikille hyvää alkavaa syyskautta.
Erkki Kumpula
Ohjelmakoordinaattori

k E h I T y S y h T E I S T yö

sHiPibo-Projek ti e tenee

L

SV:n ja perulaisen yhteistyökumppanin Flora Tristánin toteuttama
Shipibo-kansan lisääntymis- ja seksuaaliterveysprojekti alkoi heinäkuussa 2012.
Projekti toimii neljässä Shipibo-alkuperäisväestön asuttamassa kylässä Ucayali-joen varrella Perun Amazonin alueella. Kätilön, sai4
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raanhoitajan ja kahden tulkin muodostama
mobiilitiimi vierailee säännöllisesti kohdekylissä ja tarjoaa lisääntymisterveyteen liittyviä
palveluita ja koulutusta niin kylien asukkaille, alueen opettajille kuin terveydenhuollon
työntekijöillekin. Paikallinen koordinaattori
ohjaa projektia Pucallpan kaupunkiin perus-

tetusta toimistosta ja Flora Tristánin Liman
päätoimistosta käsin. LSV:n projektitiimi on
tiiviisti yhteydessä Peruun ja monitoroi projektin sujumista.
Ensimmäisen vuoden aikana projekti on
käynnistynyt vaihe vaiheelta. Alkukartoituksessa loppuvuodesta 2012 todettiin, että
terveystiedot ovat alueen kylissä valitettavan
heikoissa kantimissa ja tietämättömyyttä
esimerkiksi sukupuolitaudeista ja ehkäisymahdollisuuksista esiintyy laajasti. Kuitenkin kyläläiset ovat toistuvasti ilmaisseet
kiinnostuksensa kyseisiä aiheita kohtaan, ja
projektitiimi on saanut myönteisen vastaanoton kylissä.
Liikkuvan terveysyksikön tärkeitä tehtäviä ovat olleet muun muassa raskaana
olevien terveystarkastukset sekä kylien väestölle, paikallisten koulujen opettajille ja
alueen terveysaseman henkilöstölle pidetyt
koulutukset. Nämä aktiviteetit ovat hyvässä
vauhdissa, ja niiden on tarkoitus jatkua myös
vuoden 2014 ajan. Pitkäkestoista hyötyä on
lisäksi odotettavissa siitä, että mobiilitiimin
avustuksella yli 150 kyläläiselle on hankittu

henkilökortit, joiden turvin he pääsevät kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin.
Projektin aikana todettuja epäkohtia ovat
olleet muun muassa terveydenhuoltohenkilöstön riittämätön määrä kylissä ja toisaalta
se, että kyläläiset ovat olleet haluttomia hakeutumaan terveysasemalle hoitoon. Projektin lobbauksen ansiosta Nuevo Paraison
kylään, missä aiemmin oli vain yksi teknikko
hoitamassa kylän yli tuhannen asukkaan terveyspalveluita, saatiin pysyvä toimi kätilölle.
Tämä mahdollistaa paremman seurannan ja
hoidon raskaana oleville. Lisäksi paikallisesta terveyskeskuksesta on projektin esimerkin
innostamana tehty kenttävierailuja muihin
kolmeen kylään. Näin on saatu vahvistettua yhteistyötä projektitiimin, paikallisen
terveydenhuoltojärjestelmän ja kyläläisten
välillä, mikä toivottavasti johtaa pysyviin parannuksiin alueen ihmisille tarjolla olevissa
terveydenhuollon palveluissa.
Raija Auvinen
Hankekoordinaattori

TyöpäIVä MaaILMaLLE -kaMpanja 2013
LSV:n Työpäivä maailmalle -varainkeruukampanjassa nostettiin kuluvana vuonna
esille perun Shipibo-hanke. kampanja
on järjestön toiminnalle erittäin tärkeä,
sillä pitkälti sen avulla katetaan ulkoasiainministeriön hanketuen edellyttämä rahallinen omavastuuosuus. Lahjoitusvarat
käytetään kaikkien LSV:n koordinoimien
hankkeiden hyväksi.
heinäkuun loppuun mennessä kampanjaan oli osallistunut 372 henkilöä ja keräystuotot olivat noin 52 000 euroa. Lämpimät
kiitokset kaikille osallistuneille! Tämä hieno keräyspotti jäi kuitenkin melko kauas
tarvittavasta omavastuuosuudesta.

LSV pystyy jatkamaan kehitysmaiden
terveydenhuoltoa tukevaa työtä vain yksityisten lahjoittajien tuella, sillä riippumattomana järjestönä emme ota lahjoituksia
vastaan esimerkiksi lääkeyrityksiltä. Tue
LSV:n kehitysyhteistyötä lahjoittamalla
LSV:n tilille FI47 8000 1901 1818 76
(Danske Bank). Viestiksi riittää ”lahjoitus”.
Ensi vuonna LSV jatkaa Työpäivä maailmalle -kampanjaperinnettä ja parrasvaloihin pääsee nigerian Ibadanissa toteutettava kouluterveydenhuoltohankkeemme.
kampanja käynnistyy helsingin Lääkäripäivillä 8. –10.1.2014 – osallistuthan kampanjaan myös ensi vuonna!
kiitos tuestasi!
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H y v i n vo i n t i a P e r u n
va n h u ks i l l e - h a n k k e e s s a
o p i t t ua
LSV:n vuosina 2010–2012 Perussa toteuttaman Hyvinvointia vanhuksille -hankkeen
aktiviteetit saatiin pienten viivästysten jälkeen päätökseen heinäkuussa 2013, ja on
aika tarkastella hankkeen tuloksia ja hankkeen aikana opittua.

H

ankkeen tavoitteena oli lisätä yli
60-vuotiaiden trujillolaisten terveyttä ja toimintakykyä erilaisten
aktivoivien kurssien avulla sekä kouluttamalla terveydenhuollon ammattilaisia geriatrian saralla. Lisäksi tuettiin pienen vanhusten kansalaisjärjestö APROPAM:n kasvua ja
kehitystä.
Koska kyseessä oli budjetiltaan ja toiminnoiltaan melko pieni hanke, ei pidetty järkevänä tehdä laajamittaista alku- ja loppukartoitusta. Näkyvän tuloksen saavuttaminen
vanhusten yleisessä terveydentilassa olisikin ollut melko kunnianhimoinen tavoite.

2512 vanhusta
osallistui
hankkeen työpajoihin,
kulttuuriesityksiin, retkiin
ja terveyttä käsitteleviin
luentoihin.
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Hankkeessa järjestettiin ammattimaisesti
toteutettu ulkopuolinen loppuarviointi, jossa
haastateltiin hankkeessa toimineita ja hyödynsaajia.
M itä h a n k k eess a
s a av u t e t t i i n ?

Arvioinnissa todettiin hankkeen onnistuneen tavoitteissaan hyvin: kaikkiaan 2512
vanhusta osallistui hankkeen työpajoihin,
kulttuuriesityksiin, retkiin ja terveyttä käsitteleviin luentoihin. 20 terveydenhuollon
ammattilaista kävi Trujillon yliopistossa
geriatrian diplomikurssin ja osa heistä osallistui hankkeeseen pitämällä luentoja. 20
APROPAM:n jäsentä kävi maallikoille suunnatun itsehoidon kurssin yliopistolla, ja he
ovat jakaneet tietoa edelleen muille vanhuksille ja omaishoitajille luentotapahtumissa.
Hankkeen puitteissa on tavattu useita terveydenhuollon ja kuntahallinnon toimijoita ja
tuotu esille vanhustenhoidon ja ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyttä maassa, joka
talouskehityksen myötä vähitellen on kohtaamassa myös väestön ikääntymiseen liittyviä haasteita.

Suurin hanketta
kohdannut vaikeus oli
jo ensimmäisenä vuonna
tapahtunut varojen
kavallus.

M i tä i t s e o p i mm e ?

Hankkeen koordinaattoreina olemme arvioineet hankkeen haasteita ja saavutuksia myös
henkilökohtaisella ja järjestön tasolla. Hankkeen alkaessa meillä oli kokemusta kehitysyhteistyöstä, mutta ei hankekoordinaattorina
toimimisesta, ja saavutukseksi on luettava
ainakin se, että olemme oppineet paljon –
joiltain osin enemmän kuin olisimme halunneetkaan.
Suurin hanketta kohdannut vaikeus oli jo
ensimmäisenä vuonna tapahtunut varojen
kavallus. Kolmen vuoden aikana tämän selvittely on vienyt ison osan koordinaattoreiden ajasta ja energiasta. Viime vuonna pitkä
oikeusprosessi saatiin päätökseen ja syylliset
tuomittiin, joten enää on jäljellä maksujen
suoritus kahden vuoden aikana.
Pienempiäkin varkauksia projektissa on
sattunut: heti ensimmäisellä reissulla siivooja nappasi muutaman satasen ja pari
iPodia hotellihuoneestamme. Viime vuonna APROPAM:n toiminnanjohtajan autoon
murtauduttiin ja läppärin kanssa samassa
laukussa sattuivat olemaan ensimmäisen
puolen vuoden kuitit, joiden katoamista saa-

tiin taas selvittää ulkoministeriön kanssa.
Suomen suurlähetystössä kyseltiinkin kerran, onko se Trujillon alue niin vaarallinen
kuin puhutaan, mutta muuten olemme kokeneet olomme siellä hyvin turvalliseksi.
Rikollisuuden lisäksi hanketta on rasittanut osapuolten kokemattomuus, joka
perulaisten osalta on näkynyt lähinnä hankehallinnossa – varsinaiset tapahtumat järjestettiin asiantuntevasti. Nuukat hankesuunnittelijat tekivät budjetin niin tiukaksi,
että solen kurssin heilahtaessa kokousten
keksipaketit piti laskea uudelleen. Oli selvä
virhe myös laskea sen varaan, että perulaiset
toteuttaisivat hankkeen suomalaisten tavoin
vapaaehtoistyönä. Innokkaat kumppanimme ovat kyllä tehneet työnsä sovitusti, mutta aina kun perhettä on kohdannut kriisi tai
palkkatyössä on ollut kiirettä, ovat hankkeen
toiminnot viivästyneet.
Kokonaisuudessaan hanke on ollut erittäin
opettavainen kokemus niin meille koordinaattoreille, LSV:lle kuin perulaiselle kumppanillemmekin.
Niina Markkula
Hyvinvointia vanhuksille –hankkeen
koordinaattori 2009-2013
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Projektin koordinaattori
ja psykososiaaliset
työntekijät onnistuneen
koulutuspäivän jälkeen.

Ke h it y s y h teist yö

Mielenterve ysal an
k e h i t y s y h t e i s t yötä N e pa l i s s a

E

pävakaat olot lisäävät riskiä mielenterveyshäiriöiden kehittymiselle ja
heikentävät mahdollisuuksia järjestää
tarvittavaa hoitoa. Nepalissa pitkään jatkunut sisäinen konflikti sekä sen molempien
osapuolten harjoittama kidutus ja muu väkivalta ovat lisänneet väestön psyykkistä oireilua : masennus- ja ahdistusoireet ovat tavallisia etenkin niillä alueilla, joilla konfliktin
vaikutus oli suurempi. Myös traumaperäisen
stressihäiriön oireet ovat yleisiä.
Vaikka Nepalissa on saavutettu rauha,
konfliktin jälkeinen poliittinen epävakaus
ja maan köyhyys ovat vaikeuttaneet terveyspalvelujen järjestämistä, eikä mielenterveysongelmista kärsiville ole tarjolla riittävää
hoitoa. Maassa on yksi ainoa psykiatrinen
sairaala, joka sijaitsee pääkaupunki Katmandussa. Tämän lisäksi psykiatrisia palveluita
on satunnaisesti saatavilla aluesairaaloissa ja
yksityissektorilla sekä kansalaisjärjestöjen ja
kansanparantajien tarjoamana. Viimeisimpien arvioiden mukaan lähes 30 miljoonan
asukkaan maassa toimii noin 70 psykiatria
ja 50 psykologia, joista suuri osa on muussa
Yhteistyökumppanimme
CVICT tarjoaa
hoitoa, kuntoutusta
ja oikeusapua
kidutuksen uhreille
ja toimii monin tavoin
mielenterveyden
ja ihmisoikeuksien
edistämiseksi
Nepalissa.
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kuin potilastyössä ja valtaosa työskentelee
pääkaupungissa.
LSV on vuonna 2012 aloittanut nepalilaisen kansalaisjärjestön CVICT:n (Centre for
Victims of Torture) kanssa kolmivuotisen
yhteistyöhankkeen ulkoasiainministeriön
tuella. Hankkeen tavoitteena on kehittää
perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluita konfliktista pahoin kärsineessä Dangin maakunnassa. Hankkeessa koulutetaan
perusterveydenhuollon henkilökuntaa, tarjotaan keskusteluapua, järjestetään yhteisötason toimintaa ja kehitetään alueen hoitoonohjausjärjestelmää.
Koulutusta järjestetään perusterveydenhuollon toimipisteissä työskenteleville
terveystyöntekijöille, joista parhaitenkin
koulutetut ovat saaneet osana peruskoulutustaan vain kahden tunnin koulutuksen
mielenterveysasioista. Hankkeen aloitusvaiheessa terveystyöntekijöille tehdyn kyselyn
perusteella heistä suurin osa ei tunnistanut
yksinkertaisista potilastapauksista manian ja
masennuksen kaltaisia psykiatrisia häiriöitä
ja koki, että hoidon jälkeenkin olo mielenter-

veysongelmasta kärsineen kanssa olisi tukalaa. Alle puolet terveystyöntekijöistä oli sitä
mieltä että ihmiset Dangin alueella saavat
tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja, ja kolmannes koki että mielenterveysongelmia jää
hoitamatta sen vuoksi, ettei terveystyöntekijöiden asiantuntemus riitä ongelmien tunnistamiseen. Alle puolet terveystyöntekijöistä
koki osaavansa hoitaa esimerkiksi uniongelmista kärsiviä. Yli puolet arvioi potilaidensa käyttävän myös perinteisten parantajien
tarjoamia palveluja mielenterveysongelmien
hoidossa.
Alueelle on palkattu neljä CVICT:n kouluttamaa paikallista psykososiaalista työntekijää, jotka tarjoavat keskusteluapua ja
kiertävät kyläyhteisöissä pitämässä mielenterveyshäiriöihin liittyvän stigman vähentämiseen ja mielenterveyteen liittyvän tiedon
lisäämiseen tähtääviä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Yhteisötason tapahtumat
ovat olleet siinä määrin suosittuja, että niitä
on alettu toteuttaa myös kouluikäisille. Keskustelutukea ovat tarvinneet masennuksesta
ja traumaperäisistä oireista kärsivien lisäksi
arjessaan perheväkivaltaa ja alkoholismia
kohtaavat. Hankkeen aloitusvuoden 2012
aikana 365 eri henkilöä haki keskusteluapua
projektin työntekijöiltä. Hankevalvontamat-

kalla tämän vuoden huhtikuussa työntekijät
toivat esiin kuormittuneisuuttaan työssään;
on tavallista, että erityisesti naispuolisen
työntekijän kotiin hakeutuu apua tarvitsevia naisia vuorokaudenajasta riippumatta.
Asiaan puututtiin ja käytiin läpi vaihtoehtoisia tapoja rajata työtä työajalla ja -paikalla
tehtäväksi, mutta tämä tuntui nepalilaisessa
hoitokulttuurissa vaikealta. Hankkeessa on
lisäksi pyritty luomaan konsultaatiomahdollisuuksia terveystyöntekijöiden, paikallisen
sairaalan sekä naapurimaakunnan sairaalassa työskentelevän psykiatrin välille.
Terveystyöntekijöiden koulutuksesta huolimatta asiantuntemuksen säilymistä alueella on vaikea taata. Vakituistenkin terveystyöntekijöiden toimipisteet voivat yllättäen
muuttua, ja hankkeen varoilla palkattujen
mielenterveystyöntekijöiden tarjoama keskusteluapu on vaarassa loppua, mikäli vastuuta ei saada siirrettyä terveystyöntekijöille. Jatkuva huolenaihe on myös psykiatrisen
erikoissairaanhoidon puute maaseudulla.
Näitä haasteita ei saada kolmessa vuodessa
ratkaistua, ja hyvin toimineelle hankkeelle
sekä yhteistyölle CVICT:n kanssa ollaankin
suunnittelemassa jatkoa.
Essi Salama,
Niina Markkula ja Venla Lehti
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L ambarenen
saira al a
10 0 v u ot ta

L

ambarene ja Albert Schweitzer, kuinka moni nykyisistä nuorista medisiinareista edes tuntee tuon sanaparin?
Meille 1950-luvun nuorille Albert Schweitzer
oli kaukainen idoli, tulevaisuuden roolimalli,
joka sai lääkärin ammatin hohtamaan eettisesti tärkeänä ratkaisuna. Schweitzer oli saksalainen maailmanluokan urkuri ja filosofi,
jonka filosofinen pääteos ”Kysymys historiallisen Jeesuksen elämästä” pysyi tieteellisessä
keskustelussa pitkään. Hän päätti omistaa
elämänsä 30 ensimmäistä vuotta filosofialle
ja kulttuurille ja opiskella sitten lääkäriksi
auttaakseen niitä, joille apua ei ollut tarjolla.
Albert Schweitzer syntyi vuonna 1875 ja
valmistui lääkäriksi 1913, jolloin hän vaimoineen lähti Gaboniin ranskalaisen lähetysseuran asemalle Lambareneen kolmensadan
kilometrin päähän nykyisestä pääkaupungista Librevillestä perustamaan sairaalaa.
Ensimmäisen maailmansodan syttyessä hänet internoitiin Ranskaan, olihan hän saksalainen ranskalaisella maaperällä, mutta hän
palasi sitkeästi takaisin ja pysyi sairaalassaan
elämänsä loppuun. Vuonna 1952 hänelle
myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto, jonka
hän käytti perustaakseen sairaalaan leprayksikön.
Aiempi IPPNW:n toiminnanjohtaja Lachlan Forrow kutsui Lambarenen sairaalan
johtokunnan puheenjohtajana meidät sairaalan 100-vuotisjuhlille. Juhlien koordinaattorina oli Richard Attiasin säätiö ja paikalla oli
nelisensataa kansainvälistä vierasta. Osana
juhlia oli korkeatasoinen malaria-tubi-HIV/
AIDS- seminaari Librevillessä.
10
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M at k a s a ir a a l a a n

Gabon itsenäistyi 1960 ja on onnistunut elämään rauhassa siitä asti. Maa omaa merkittävät luonnonvarat mutta pieni, 1,9-miljoonainen kansa elää köyhyydessä. Ajettaessa
Lambarenen tietä maan suuri koko ja vähäinen väestö käy ilmeiseksi. Pitkään on vain
vihreää metsää, sitten tulee pieniä asutustihentymiä. Täällä asutaan ankean näköisissä
taloissa, jotka on rakennettu puusta tai pellistä. Kaikissa on tyhjät ikkuna-aukot, jotka
öisin suojataan puisilla luukuilla. Malariaverkkoja on jaossa, mutta lapsia kuolee malariaan enemmän kuin Afrikassa keskimäärin.
Lambarenen vanha osa tekee vaikutuksen.
Miten Schweitzerin sitten olikaan nuorena
kuvitellut tekevän työtään keskellä viidakkoa, tämä oli jotakin toista. Schweitzer oli
tietoinen sairaaloiden yleisestä tasosta eikä
huonompi ilmeisesti kelvannut Lambarenessakaan. Vuonna 1928 rakennettu, nyt
museona oleva sairaala antaa täyden kuvan
hänen kunnianhimostaan. Schweitzerillä
oli jopa pienoisrautatie, jonka veturi seisoo
nyt keskellä museoaluetta. Kaikki, mikä oli
mahdollista Euroopassa, oli täälläkin: röntgenlaitteet, laboratoriot, synnytystilat, hoitohenkilökunnan lepohuoneet ja potilaiden
odotustilat. Ja tietenkin leikkaussali, melkein
paremmin varustettu kuin Pohjois-Koreassa
näkemämme vuonna 2011. Schweitzerhän oli
kirurgi, muusikon käsineen.
Sairaala muutti useamman kerran, mutta
se rakennettiin aina ehommaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi. Schweitzer oli rakentajakin – hän kaipasi käytännön toimintaa
filosofoinnin ja musiikin ohella. Aiemmin
kuvittelimme, että hän nääntyi potilastulvaan. Ruotsalainen epidemiologi Hans Rosling on kuitenkin laskenut, että hänen vastuualueellaan asui 15 000 ihmistä pienissä kylissä
hajallaan. Näin hän ehti istua terassillaan iltaisin joelta tulevan tuulen vilvoitellessa häntä kirjoitustyön ääressä. Sinne joenrinteeseen
hänet on haudattu vaimonsa ja muutamien
uskollisten työntekijöiden viereen.

Kuva: Becky Wai

Entä nykyisin? Kaupunki on kasvanut ja
väestö edelleen köyhtynyt. Nykyiseen sairaalaan pitää tulla taksilla. Lachlan Forrowin ja
Schweitzerin perillisten välillä oli suuret ristiriidat. Lachlan vaati, että nykyisen sairaalan pitäisi palvella väestöä. Schweitzerin tyttärentytär Christiane Engel vetoaa isoisänsä
kirjoitukseen vuodelta 1961: hallituksella ei
saa olla mitään tekemistä Lambarenen kanssa, mieluummin hän sulkee koko sairaalan.
Mutta se oli itsenäistymisen ensi vuosina, ja
nyt tilanne on toinen.
Paluumatka on öinen. Lambarenen kuski
ottaa meidät pikkubussin etupenkille, taakse
11 paikallista aikuista ja lasta tavaroineen ja
sitten mennään! Parhaimmillaan paahdetaan
120 km/t, huonoimmillaan tie vaatii parinkympin vauhdin. Seitsemän tietullia matkalla, jotkut helppoja, joissain ehkä vaihdetaan
rahaa, toiset vaativat paljon puhumista ja
yhdestä selvitään keitetyllä munalla, jonka
kuski sujauttaa eväistään vartijalle käteen.
S c h w eit z er j a y di n a seet

Miksi Schweitzer on kiinnostava henkilö
IPPNW:lle? Hän oli ensimmäisiä ydinaseiden vastustajia. Kun hän vastaanotti Nobelin
rauhanpalkinnon, hänen puheensa teema oli
” Rauhan ongelmasta”. Vuonna 1954 hän kirjoitti Daily Heraldiin ydinaseita vastustavan
artikkelin ja jatkoi tällaisia mielipiteen ilmai-

suja. Vuonna 1958 hän yhdessä Linus Paulingin, toisen nobelistin kanssa vaati ydinkokeiden lopettamista YK:lle jätetyllä adressilla,
jonka oli allekirjoittanut 9235 tieteen edustajaa eri maista. Hänen puheensa ja radioohjelmansa tulivat tunnetuiksi, ja Schweitzer
profiloitui ydinkokeiden vastustajaksi.
Mitä seurasi? Tulkintoja on monia. Häntä
alettiin kritisoida aikaisemman palvonnan
jälkeen. Hänet kuvattiin kolonialistiksi, joka
valkoisessa puvussaan ja hellekypärässään
kulkee mustien parissa ylemmyydentuntoisena. Hänen kirjoistaan etsittiin lauseita,
jotka todistaisivat hänet rasistiksi. Monet
uskovat, että parjauskampanja oli niiden
tuotetta, joita häiritsivät miehen voimakkaat
mielipiteet ydinaseita ja -kokeita vastaan.
Meidän suomalaisten on helppo tarkistaa
hänen mielipiteitään, onhan moni hänen kirjoistaan käännetty suomeksi, kuten ”Aarniometsän lääkärinä” (WSOY 1922), ”Piirteitä
elämästäni ja ajattelustani” (WSOY 1950) ja
”Elämän kunnioitus”, (WSOY) 1965.
Nuorille lääkäreille tiedoksi: Lambareneen
pääsee kuudeksi kuukaudeksi töihin vapaaehtoisena, ja siellä on jatkuvasti nuorta kansainvälistä joukkoa paikalla.
www.peaceandhealthblog.com (23.7.)
www.schweitzerlambarene100.com
Vappu ja Ilkka Taipale
L S V -T I E D O T E 4 / 2 0 1 3
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M at k a r a p o r t t i I P P N W : n
h a l l i t u ks e n ko ko u ks e s ta j a
H u m a n Ta r g e t – ko n g r e s s i s ta

I

PPNW:n hallituksen kokous ja pienaseväkivaltaa sekä kansainvälistä asekauppaa
käsitellyt kongressi järjestettiin VillingenSchwenningenissä Lounais-Saksassa 29.30.5.2013. LSV:stä kongressiin osallistuivat
allekirjoittanut kansainvälisen neuvoston
puhujan (Speaker) roolissa, Vappu ja Ilkka
Taipale sekä opiskelijajäsenistä Antti Junkkari, joka keväällä valittiin IPPNW:n hallituksen Euroopan opiskelijaedustajaksi, Era
Mikkonen ja Juha Gogulski.
Sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi
kokouksessa käsiteltiin laajalti muita asioita,
esimerkiksi julkaistuja raportteja ja menneitä tapahtumia. Yksi merkittävimmistä oli
ICAN-kampanja (International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons), jonka tiimoilta
maaliskuussa Norjassa järjestettiin onnistunut kansalaisjärjestöfoorumi (ks. LSV-tiedote 3/2013). Oslon kokouksen seurantakokous
on suunnitteilla Meksikoon talvella 2014.
Pienaseväkivallan vastaisessa toiminnassa
iloittiin YK-tason asekauppasopimuksen
solmimisesta, vaikka itse kaupan hillitseminen tulee vaatimaan vielä paljon työtä. Keskusteltiin myös IPPNW:n jäsenjärjestöjen
tilanteesta Väli-Amerikassa, jonne Vappu ja
Ilkka Taipale olivat matkanneet tapaamaan
paikallisia IPPNW-toimijoita. Eräissä maissa oli havaittavissa vahva ristiriita vanhojen
toimijoiden ja nuorten aktiivien välillä. Uudet toimijat kokivat vaikeaksi päästä mukaan
paikallisten järjestöjen toimintaan. Hallitus
päättikin, että Väli-Amerikan alueelle voidaan perustaa alueellinen IPPNW-järjestö,
johon voi liittyä jäseniä useista eri maista.
Kokoukseen oli saapunut myös nk. CIS-
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maiden alueen varapresidentti Vladimir
Garkavenko esittelemään elokuussa 2014
Kazakstanissa järjestettävän IPPNW:n maailmankongressin suunnitelmia. Kongressi järjestettäneen Ashtanassa ja virallisen
osuuden jälkeen osallistujilla on mahdollisuus päästä tutustumaan Semi-Palatinskin
ydinkoealueeseen. Lopuksi käsiteltiin suomalaisten aloitteesta syntynyttä Peace House
–keräystä, jolla kerätään rahaa vakavaraisilta
IPPNW-aktiiveilta järjestön keskustoimiston
toimitaloa varten.
Hallituksen kokouksen jälkeen järjestettiin Human Target -kongressi. Kokoontumispaikka oli valittu lähistöllä sijaitsevan
Saksan suurimman asetehtaan, Heckler &
Kochin vuoksi. Kongressissa pidettiin myös
työryhmiä, joista LSV:n rauhanryhmä järjesti yhdessä nigerialaisten ja sambialaisten
kollegojen kanssa työpajan nimeltä “Reaching across the airwaves to bring peace to the
people”. Ryhmässä suunniteltiin yhteistyöhanketta pienaseisiin liittyvien radio-ohjelmien lähettämisestä Nigeriassa ja Sambiassa,
johon rahoitusta on tarkoitus hakea Suomen
ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista.
Kongressin puhujat olivat korkeatasoisia
ja teemoja käsiteltiin monipuolisesti. Kaiken
kaikkiaan kokoukset, tapaamiset ja kongressi olivat erittäin antoisia ja korkeatasoisia.
Myös iltaisin käytiin monia tärkeitä keskusteluja, verkostoiduttiin sekä tietenkin tanssittiin joukolla afrikkalaisten rytmien tahdissa.
Kongressi päättyi symbolisesti We shall overcome -yhteislauluun.
Kati Juva
Rauhanjaoston puheenjohtaja

S

aavuin kongressipaikalle pitkän
ja monivaiheisen matkanteon jälkeen. Oli vaikea kuvitella, että kyseisen idyllisen maaseutukylän läheisyydessä sijaitsi asetehdas. Oloni oli toiveikas;
tiesin, että edessä oli äärimmäisen kiinnostava viikonloppu.
Kongressi käynnistyi paikallisen musiikkiakatemian nuorten kitaraesityksellä
ja jopa Villingen-Schwenningenin kaupunginjohtaja oli mukana toivottamassa meitä
tervetulleiksi. Alkujuhlallisuuksia seurasi
IPPNW:n toiminnan esittely. Walter Odhiambon esitys käsitteli pienaseongelmaa
Saharan eteläpuoleisen Afrikan kannalta.
Illan mieleenpainuvin esitys oli Andrew
Feinsteinin puhe. Feinstein ruoti kutkuttavan mielenkiintoisella tavalla retorisia
taitojaan käyttäen laillisen ja laittoman asekaupan harmaata rajaa ja sisällytti esitykseensä surullisia kertomuksia asekaupan
kieroutuneisuudesta.
Perjantaiaamuna käsittelimme pienaseiden vaikutusta väkivaltatilastoihin ja ihmisten terveyteen maailmanlaajuisesti.
Tämän jälkeen osallistuin työpajaan, jossa
käsiteltiin Yhdysvaltojen aseväkivaltaepidemiaa. Päivän aikana kuulimme myös
mielenkiintoisen puheenvuoron Thomas
Reiferilta, kuulimme El Salvadorin tilanteesta ja LSV:n Suomi-delegaatio piti epävirallisen yhteisen kokouksen. Vaikutuin
Ilkka ja Vappu Taipaleen sekä Kati Juvan
tosielämän kertomuksista. Minussa heräsi
vahvasti tunne, että itsellänikin on mahdollisuus tehdä rauhantyötä lääkärin ammattia hyödyntäen. Vapaa-ajalla ehdimme
myös tutustumaan kaupunkiin ja saksalaisiin isäntiimme.
Juha Gogulski

L

auantaina kongressin pääpaino
siirtyi yleisestä asekaupan analyysistä paikalliselle tasolle. Jürgen
Grässlin (German Peace Society, Arms
Information Office) avasi kuulijoille Saksan asevarustelua ja –politiikkaa. Useat
valtiot (ml. Saksa) ja asevalmistajat liikkuvat usein laillisen ja laittoman kaupan
välisellä harmaalla alueella tarkasteltaessa kauppaa globaalien periaatteiden ja
lainsäädännön mukaisesti. Myös aselisensseihin pureuduttiin perusteellisesti
ja tämän teeman ympärillä Grässlin keskittyi esimerkkitapauksena paikalliseen
Heckler & Koch-yritykseen (H&K). Seuraavana vuorossa olikin H&K:n Oberdorfissa sijaitsevalle tehtaalle siirtyminen ja
rauhanomaisen mielenilmauksen järjestäminen. Vaikka itseäni mielenosoitukseen liittyminen epäilyttikin, oli tilaisuus
sateesta huolimatta kaunis hetki kuorolauluineen ja valkoisine ilmapalloineen.
Iltapäivällä oli vuorosssa paneelikeskustelu aseteollisuuden konvertoimisesta, sen poliittisista haasteista ja konfliktien ratkaisuista rauhanomaisin keinoin
panelisteina mm. Paul Schäfer Saksan
vasemmiston edustajana. Keskustelu oli
hienoinen pettymys, sillä se keskittyi
ratkaisumallien sijasta liiaksi paikallispolitiikkaan. Osallistuin myös LSV:n
Sambiaan ja Nigeriaan kaavaillun kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelukokoukseen, joka oli erittäin antoisa.
Illan kulttuuriohjelman aikana satapäinen konferenssiyleisö riehaantui
Burundista ja Rwandasta lähtöisen rumpaliryhmän, Akarangan, mukaansatempaavan esityksen aikana ja lopulta kaikki
nuorista vanhimpiin osallistujiin tanssivat yhdessä.
Antti Junkkari
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V

iikonlopun viimeinen istunto käsitteli ratkaisuja ja toimintamalleja.
Jasmine Glacen esitelmä oli inspiroiva ja positiivisella energialla latautunut.
Omien kokemuksiensa kautta hän kertoi,
miten joskus jopa banaalilta tuntuvin keinoin saatiin aikaan muutoksia paikallisesti ja
laajemminkin.
Itseeni teki vaikutuksen myös Philip Alpersin tiivis infopaketti Australian 90-luvun
radikaalista päätöksestä rajoittaa aseväkivaltaisuuksia ostamalla suuri osa yksityisesti
omistetuista aseista. Ottaeen huomion Australian silloisen ja Suomen tämän hetkisen

aseväkivaltaprofiilin pidin tätä esitystä hyvin
mielenkiintoisena.
Konferenssi oli kokonaisuudeltaan mieltä
avartava ja mielenkiintoinen. Koin etuoikeudekseni osallistua LSV:n opiskelijajäsenenä
kansainväliseen toimintaan. Jo yksinään mahdollisuus tavata lääkäreitä muista maista ja
kuulla näille ominaisista terveydellisistä, sosiaalista ja poliittisista haasteista oli mahtavaa.
Kansanterveydellisen ja epidemiologisen
lähestymistavan käyttökelpoisuus haettaessa ratkaisumalleja monimutkaisiin ongelmiin oli samalla häkellyttävää ja palkitsevaa.
Olemme niin monin tavoin riippuvaisia toisistamme, ettei monotieteellisyys ole enää
mahdollista tai edes suotavaa.
Era Mikkonen

R A U HAN T YÖ

M at k a r a p o r t t i :
23 . E u r o o pa n I P P N W : n
o p i s k e l i j a ko n f e r e n s s i , S e r b i a
Vuotuinen IPPNW:n opiskelijakonferenssi järjestettiin Belgradissa
5.−7.4.2013. Suomea edusti neljän opiskelijan tiimi eri lääketieteellisistä tiedekunnista: Antti Junkkari (Kuopio),
Juha Kauppi (Turku) sekä Anna Kärki
ja Kristiina Sippola (Helsinki).

T

apaaminen alkoi torstai-iltana kanadalaisella dokumenttiesityksellä
”The Weight of Chains”. Dokumentti
kuvasi Jugoslavian historiaa ja Balkanin sotaa sekä länsimaiden ja median roolia näissä.
Elokuva herätti hyvin erilaisia tunteita katsojissa ja keskustelu kävi vilkkaana esityksen
jälkeen. Dokumentti sivusi läheltä koko konferenssin teemaa, joka tänä vuonna oli ”media aktivismin välineenä”.
Itse konferenssin alettua perjantaina kuu14
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limme puheenvuorot Serbian IPPNW:n
Dragan Veljkovćilta ja Belgradin yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan ja Saksan opiskelija-IPPNW:n Carlotta Conradilta. Erik
Warborn luennoi ydinaseiden tuhovoimasta
ja niiden vaikutuksista ihmiseen. Opimme
perusteita ydinenergiasta sekä ydinaseiden
suorista ja epäsuorista ympäristö- ja terveysvaikutuksista.
Esiintymisvalmennusta veti median ja politiikan kouluttaja Sunãca Mitić. Hänen karismaattisen esiintymisensä seuraaminen oli
jo sinänsä opettavaista, mutta saimme myös
konkreettisia harjoitustehtäviä. Laadimme
mm. pienryhmissä tietyille kohdeyleisöille
suunnattuja, mahdollisimman vakuuttavia puheita, joissa tehtävämme oli välittää
IPPNW:n ajamia asioita. Jatkoimme pienryhmätyöskentelyä aktivismi-teemalla. Päivän
koulutukset päätti Veran Matić, joka puhui

median humanitaarisesta roolista. Matić on
yksi Serbian riippumattoman radiokanava
B92:n perustajajäseniä – kanava on saanut
ihmisoikeusjärjestöiltä tunnustusta rohkeasta työstään mm. Milośevićin hallintoa vastustavien mielenosoitusten taustavoimana
toimimisessa.
Kongressin toisena päivänä ICAN- kampanjan viestintäkoordinaattori Daniela
Varano opasti meitä väittelytaitojen maailmaan. Sneźana Pavlović taasen piti luennon
köyhdytetyn uraanin käytöstä Serbiassa vuoden 1999 pommituksissa. Kyseisissä pommituksissa ei osuttu vain sotilaskohteisiin,
sillä köyhdytettyä uraania löytyy maaperästä myös muualta. Tämä uraani aiheuttanee
säteilyllään tulevaisuudessa ongelmia mm.
syöpien määrän kasvussa alueella.
Päivä jatkui ihmiskauppa-aiheisella luennolla paikallisen Punaisen Ristin toimesta.
Myöhemmin jatkoimme vielä näistä aiheista työryhmien parissa, kun valittavina
oli ”ihmiskauppa - vaarallisten tilanteiden
tunnistaminen ja ennakoivat toimenpiteet”
tai ”köyhdytetyn uraanin käyttö sotilastarkoituksessa”. Päivän päätteeksi oikeuslääketieteen professori Slobodan Savić piti
vauhdikkaan esityksen lääkärien vastuusta
mediassa ja mahdollisuuksista vaikuttaa me-

T U L E V I A TAPAH T U M I A
26.-27.10. Kehyjaoston
syysseminaari, Helsinki. www.lsv.fi
1.10.-15.11. UM:n hankevalmistelumatkatuen hakuaika www.formin.fi
18.-19.10. Nuclear Exits -kongressi
(LSV, IPB, IPPNW) Paasitorni, Helsinki.
www.lsv.fi/nuclearexits

dian kautta. Kuulimme esimerkkejä Serbian
mediassa käsitellyistä hoitovirhetapauksista.
Lauantain aikana jalkauduimme myös paikallisten pariin valkoiset lääkärintakkimme
yllä ja kyselimme kadunkulkijoiden tietoja
ydinaseisiin liittyen. Tämän pienen kenttätutkimuksen perusteella voi sanoa, että tietoisuus ydinaseista oli kehnonlaista. Valtaosa
ihmisistä yllättyi maailmanlaajuisen ydinasemäärän suuruudesta.
Illan aikana valittiin vielä IPPNW:n Euroopan opiskelijaedustajiksi yksimielisesti
Antti Junkkari Suomesta sekä Lydia Patzak
Saksasta ja vietettiin rennoissa tunnelmissa
kansainvälistä iltaa (National Night). Jokaisesta osallistuvasta maasta oli tarjolla pientä
purtavaa sekä kulttuuriantia eri muodoissa.
Serbialaiset kongressi-isäntämme yllättivät meidät kaikki runsaiden paikallisten
tarjoilujen sekä upeiden musiikkiesitysten
kera. Kaikki osallistujat tanssivat puhallinorkesterin ympärillä tunti toisensa jälkeen ja
hauskaa oli! Isäntiemme vieraanvaraisuuden
lisäksi Belgrad kaupunkina ihastutti kauniiden vanhojen rakennusten ja kirkkojen sekä
toisaalta karujen ja hylättyjen rakennustyömaiden vastakohtaisuuksilla.
Antti Junkkari, Juha Kauppi,
Anna Kärki, Kristiina Sippola

23.11. LSV ry:n vuosikokous
• Valitaan vuoden 2014 hallitus
• Hyväksytään vuoden 2014
toimintasuunnitelma ja talousarvio
8.-10.1.2014 Helsingin Lääkäripäivät
• Torstaina 9.1. klo 8:30-12 LSV:n
järjestämä puolipäiväseminaari
”Lääkäri yhteiskunnallisena vaikuttajana”. Lisätietoja: paula.tiittala@lsv.fi
9.-11.5.2014 IPPNW:n Euroopan
opiskelijakonferenssi, Helsinki.
Lisätietoja: antti.junkkari@gmail.com.
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