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uosi sitten tällä palstalla lupailin, että LSV on viemässä avoimuutta uudelle tasolle. Pientä hiontaa vielä kaivataan, mutta
oleellisesti tämä on jo toteutunut. LSV:n nettisivuilta löydät hallituksen jäsenten ilmoitukset omista sidonnaisuuksistaan. Ilmoituksen
runko on hieman mukailtu vastaavista muiden tahojen käyttämistä
vastaamaan paremmin LSV:n periaatteita ja lääkäriprofession erityispiirteitä. Tämä on toivottavasti ensimmäinen askel suuntaan, jossa
jokainen lääkäri voi avata sidonnaisuuksiaan omasta aloitteestaan, ei
pelkästään ulkopuolisen tahon sanelemana.
Myös LSV:n rahoitusta järjestönä pyritään avaamaan lisää. Kaikkia
tietoja ei tätä kirjoittaessa ole vielä ehditty päivittämään helppolukuiseen muotoon, mutta LSV:n viimeisin tilinpäätösmateriaali on nettisivuilla saatavilla toimintakertomuksen kera.
Tilinpäätösaineistoon perehtymällä on helposti huomattavissa, että
järjestön perinteiset varainhankintakeinot – jäsenmaksut ja lahjoitukset –
alkavat toisaalta jo ehtyä mutta eivät muutenkaan enää vastaa kasvaneen toiminnan tarpeisiin. Uusia varainhankintakeinoja haettaessa
olemme päätyneet laatimaan myös ohjeistuksen järjestömme yritysyhteistyötä varten, huomioiden LSV:n säännöissäkin
mainitut periaatteet, keskeisenä sen, että emme voi
ottaa vastaan tukea sellaiselta taholta joka saattaa vaarantaa lääkärin ammatillisen riippumattomuuden.
LSV jatkaa edelläkävijän työtään avoimuuden edistämiseksi.
Tom Sundell
Puheenjohtaja
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R A U H A N T YÖ

KO N G R E S S I R A P O R T T I :
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K U M I S S I A J A Y D I N S ÄT E I LYÄ
K A Z A K S TA N I S S A
Ydinsodan vastaiset lääkärit (IPPNW) kokoontuivat jälleen keskustelemaan ydinaseiden riskeistä, tällä kertaa Kazakstanin pääkaupunkiin Astanaan. Mukana oli
kollegoita yli 30 eri maasta.

P

aikka oli monin tavoin hämmentävä. Keskelle “ei mitään” on pystytetty
valtava kaupunki mielikuvituksellisine pilvenpiirtäjineen ja monumentteineen,
kosteikon ja arojen ympäröimänä. Myös
isäntien vieraanvaraisuus oli huikeaa –
musiikkielämys uusklassisessa marmorista
kiiltelevässä oopperatalossa, notkuvia pitopöytiä, iltajuhla kansallismuseossa. Matkalla
Semipalatinskiin aterioimme komeassa jurtassa. Tarjolla oli myös kumissia – hevosenmaidosta käymällä tehtyä perinteistä mietoa
alkoholijuomaa.
IPPNW:llä on hyvä syy kokoontua juuri
Astanassa. Neuvostoliiton hajottua Kazakstan luopui omista ydinaseistaan ja ryhtyi aktiivisesti ajamaan ydinaseriisuntaa. Semipalatinskin ydinkoealue suljettiin vuonna 1991,
mutta radioaktiivisen säteilyn vaikutukset
säilyvät alueella pitkään.
Itse kongressin pääteemana oli ydinaseiden inhimilliset seuraukset. Säteilyn ja räjähdysvaikutusten lisäksi uutta tietoa on
erityisesti ydinsodan ilmastovaikutuksista.

Ilmastotutkija Alan Robock esittelee
laskelmia ydinsodan vaikutuksista
maapallon lämpötilaan.
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Jo rajoitettu ydinsota esimerkiksi Intian ja
Pakistanin välillä nostattaisi tulimyrskyjen seurauksena nokea ja pölyä ilmakehään
niin paljon, että maan pinnalle päätyvän
auringonvalon määrä vähenisi merkittävästi
kaikkialla maapallolla yli kymmeneksi vuodeksi. Lämpötila laskisi, kasvukausi lyhenisi,
seuraisi katovuosia. Kaiken seurauksena olisi
maailmanlaajuinen nälänhätä, johon laskelmien mukaan kuolisi jopa miljardi ihmistä.
Suomessa voisi tuskin viljellä mitään.

Ehkäisy on siis ainoa keino – hoitoa ei
ole. Lääkäriliike on levittänyt tätä sanomaa
jo yli 30 vuotta, ja viime vuosina kampanja
on laajentunut. On perustettu laaja verkosto
International Campaign to Abolish Nuclear
weapons ICAN. Mukana ovat mm. kansainvälinen Punainen Risti, Kirkkojen Maailmanneuvosto ja monet ammattijärjestöt.
Teema on esillä myös seuraavassa Maailman
Lääkäriliiton (WMA) kokouksessa Durbanissa.
ICAN –liikkeen poliittinen vaatimus on
ydinaseiden täydellinen kieltäminen. Kemialliset ja biologiset aseet on kielletty kansainvälisellä sopimuksella, ja samanlainen
tarvitaan ydinaseille. Koska ydinasevallat
eivät itse ole riittävän kiinnostuneita ydin-

aseriisunnasta (vaikka niiden pitäisi ydinsulkusopimuksen mukaan näin tehdä), keskittyy liike rakentamaan maailmanlaajuista
mielipidettä mm. YK:ssa tällaisen sopimuksen taakse.
IPPNW:n kongressin vaikuttavin osa oli
vierailu Semipalatinskissa, jonka alueella
suurin osa Neuvostoliiton ydinkokeista aikanaan tehtiin. Suljettu kaupunki ja vähän
kauempana oleva varsinainen koealue (jonne
emme päässeet radioaktiivisuuden ja huonojen teiden vuoksi) sijaitsevat kaukana muusta asutuksesta keskellä suunnatonta aroa.
Alueen harvalukuinen väestö on kärsinyt
raskaasti kokeiden seurauksista – epämuodostumia ja syöpää esiintyy selvästi tavallista
enemmän. Kokeita ja niiden vaikutuksia esittelevä museo on vaikuttava.
Kati Juva
Kirjoittaja on IPPNW:n
Councilin Speaker sekä LSV:n rauhanjaoston puheenjohtaja ja hallituksen
varapuheenjohtaja

Suomen
kongressiosallistujat
Ilkka Taipale,
Kati Juva ja
Vappu Taipale
Semipalatinskin
museossa.
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K E H I T Y S Y H T E I S T YÖ

PERUSTERVEYDENHUOLLON MIELENTERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
KONFLIKTIN JÄLKEISESSÄ TILANTEESSA
NEPAL: Dangin alue
2012-2014. Jatkohanketta anottu v.2015-2017

T E R V E YS H A N K K E I TA
Y M PÄ R I M A A I L M A N
Vuonna 2014 LSV koordinoi viittä aktiivista kehitysyhteistyöhanketta,
joiden päärahoittajana on Suomen ulkoasiainministeriö (UM).
Hankkeita toteuttaa paikalliset kumppanijärjestöt
yleensä kolmen vuoden hankesykleissä.

SHIPIBO-KANSAN
SEKSUAALITERVEYSHANKE
PERU: Masisean alueella neljä shipibo-kylää
V. 2012-2014.
Jatkohanketta anottu kaudelle 2015-2016
Kumppani:
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Tavoitteena on parantaa vähemmistöön
kuuluvan shipibo-alkuperäisväestön
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä,
kulttuuriset tekijät ja tarpeet huomioiden.
* Hankkeen puitteissa on perustettu
veneellä kiertävä sairaanhoidon tiimi,
johon kuuluu sairaanhoitajia sekä
kieli- ja kulttuuritulkkeja.

Kumppani: Centre for Victims of Torture (CVICT)
Tavoitteena on parantaa mielenterveyttä Nepalissa paremman diagnosoinnin ja hoidon
avulla sekä lisätä mielenterveysongelmien tietämystä suuren yleisön keskuudessa mm.
paikallisia terveystyöntekijöitä kouluttamalla.
* Hankkeen aikana Dangin alueella on vieraillut
säännöllisesti kolme psykologia ja kaksi psykiatria.

NUORISOYSTÄVÄLLISTEN TERVEYSPALVELUIDEN
KEHITTÄMINEN INTIAN
MAASEUDUN KYLÄYHTEISÖISSÄ
INTIA: Varanasi ja Gazipur (Uttar Pradesh),
Karnataka (Bangalore)
(2008-2012) 2013-2015
Kumppani: MAMTA - Health Institute for Mother and Child
Tavoitteena edelleen kehittää nuorison terveyspalveluita
ja lisätä nuorten terveystietoutta kolmessa Intian maaseudun piirikunnassa mm. tarjoamalla terveystietoa
kouluissa sekä kouluttamalla opettajia ja kyläyhteisöjä.
* Hankkeessa on perustettu erityisiä Youth
Information Centereitä, jotka osa aluehallinnoista
on jo hyväksynyt poliittiselle agendalleen niiden
vakiinnuttamista varten.

SOMALIAN KANSALLISTEN TUBERKULOOSIOHJELMIEN TUKEMINEN
TB-EPIDEMIAN TORJUNNASSA
SOMALIA: Hargeisan ja Mogadishun alueet.
(v.2006 lähtien) 2012-2014. Jatkohanketta anottu v.2015-2017

IBADANIN
KOULUTERVEYDENHUOLTOPROJEKTI
NIGERIA: Oyon maakunta, Ibadanin kaupungin viisi alakoulua
V. 2012-2014
Kumppani: Sapphire Youth and Health Educational
Development initiative (SYHEDi)

Kumppanit: Somalimaan sekä South Centralin National Tuberculosis Program (NTP),
LSV:n Somalian kenttätoimisto henkilökuntineen.
Tavoitteena jatkaa pitkäaikaista tuberkuloosi-työtä Somaliassa parantaen hoidon laatua
ja saatavuutta ja mm. vahvistaen paikallista osaamista laboratoriotoimintaan liittyen.
* Hanke on LSV:n ainoa nk. suoraan implementoitava hanke, jolloin paikallisen
kumppanin sijaan toimitaan itse kohdemaassa. LSV:n tb-toimintaa Somaliassa
rahoittaa myös Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria –rahasto.

Tavoitteena on parantaa Oyon maakunnan koululaisten
sekä heidän vanhempien terveys- ja hygieniatietämystä.
* Hankekouluihin palkatut sairaanhoitajat on koulutettu
vertaisopettajiksi, jolloin he voivat opettaa myös kollegoitaan.
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Mainittujen kolmen ”jatkohankkeen” lisäksi LSV on anonut UM:n rahoitusta vuonna 2015 alkaviksi
myös Nigeriaan pienaseiden vastaiseen toimintaan ja Nepaliin näkö- ja kuulovammaisten lasten
hoitoon keskittyen. Lue lisää hankkeista: www.lsv.fi/toiminta/kehitysyhteistyo
L S V -T I E D O T E 3 / 2 0 14
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MIELIPIDE

S U O M E N O N LO P E T E T TAVA
A S E K AU PAT I S R A E L I N K A N S S A
Gazaan on saatu tulitauko, mutta tilanne alueella on kestämätön. Israelin kolme
viikkoa kestäneissä pommituksissa kuoli yli 2000 ihmistä, joista lapsia oli useita satoja. Lisäksi merkittävä osa sairaaloista ja kouluista on pommitettu maan tasalle,
samoin päävoimalaitos. Jälleenrakennus tulee kestämään vuosikausia ja psyykkiset
vauriot ovat suuressa määrin pysyviä. Gazassa ei ole ollut turvallista paikkaa minne
paeta, vaikka pommituksista onkin ajoittain ilmoitettu etukäteen. Mitä sinä tekisit
jos saisit soiton "Poistu kodistasi, pommitamme sen 10 minuutin kuluttua" ?

K

onf liktista puhutaan ikiaikaisena
vihanpitona, mutta tämä ei ole analyyttinen eikä edes toimiva selitys.
Kun Israelin valtio perustettiin brittien
tuella, suuri osa alueella asuvista palestiinalaisista ajettiin kodeistaan. Myöhemmin
Israel on valloittanut lisää alueita ja toimii
käytännössä miehitysvaltana. Länsirannan
juutalaiset siirtokunnat ovat täysin kansainvälisen oikeuden vastaisia ja YK:lla on
selvät julkilausumat asiasta vaatimuksineen
Israelin vetäytymisestä. Länsirannalle on rakennettu apartheid-muureja erottamaan yhä
kaventuvia palestiinalaisalueita israelilaisten
hallinnoimista alueista. Israel on demokratia
vain omille kansalaisilleen, siirtomaavalta
palestiinalaisille – heillä ei ole äänioikeutta
alueensa asioissa.
Gazan tilanne on pitkään ollut vaikea.
Vaikka Israel on muodollisesti vetäytynyt, on
Gazan nyt seitsemän vuotta kestänyt saarto
pitänyt kaistan käytännössä avovankilana.
Rajan yli ei päästetä ihmisiä eikä tavaroita.
Alueella on jo ennen nykyistä tuhoakin ollut
huutava pula rakennustarvikkeista (mm. betoni on tuontikiellossa), lääkkeistä ja elintarvikkeistakin. Pulaa on pahentanut rannikkoalueiden saarto mereltä. Tämä esimerkiksi
käytännössä estää kalastuksen: rannikkoalu-
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eet on saarrettu, eivätkä kalasaaliit avomereltä ole riittäviä. On vaikea ymmärtää, minkälaisen turvallisuusriskin kalastajat voisivat
Israelille aiheuttaa? Merkittävä osa palestiinalaisten rakentamista tunneleista on rakennettu välttämättömien tarvikkeiden salakuljetusta varten, ei sotilaallisiin tarkoituksiin.
Keskusteltaessa Gazan tilanteesta kuulee usein kommentin ”mutta Hamas…”. On
selvää, että Hamas on väkivaltaa lietsova
äärijärjestö, mutta sen syntyminen ja laaja
tuki gazalaisten keskuudessa on pitkälti israelilaisten vastuulla. Kun ihmisille ei anneta
mitään kelvollisia elämän edellytyksiä, aletaan helposti tukea niitä, jotka edes yrittävät
panna hanttiin. Toisaalta, kansainvälisen
oikeuden mukaan miehityksen alla olevalla
kansalla on oikeus vastarintaan – ennen näitä kutsuttiin vapautusliikkeiksi. On tietenkin tuomittavaa, että Hamas ampuu kohdentamattomasti raketteja Israeliin ja onnistuu
näin tappamaan israelilaisia siviilejä. Hamasia on myös syytetty aseiden varastoimisesta
kouluihin ja jopa ihmiskilpien käytöstä, mutta ainakaan viimeisestä ei ole näyttöä. Ihmiskilpien käyttöä tutkittiin jo edellisen sodan
aikana riippumattoman kansainvälisen tahon toimesta, mutta todisteita ei löytynyt.
Nämä väitteet ovat myös osa vihollisen de-

monisoimista: arabit ovat niin kauheita, että
eivät edes välitä lapsistaan, tällaisia olentoja
ei tarvitse kohdella inhimillisesti.
Olisiko Hamasin pitänyt kerätä kaikki
taistelijansa jalkapallokentälle, ajaa siviilit
pois, ilmoittaa paikka israelilaisille todeten,
että tässä me nyt olemme, iskekää tänne niin
ei tule siviiliuhreja! Gaza on tiheään asutettua, siellä ei ole paikkaa missä ei ole siviilejä.
Israelilla on toki oikeus turvallisuuteen,
mutta palestiinalaisten pommittaminen ja
heidän elinmahdollisuuksiensa kaventaminen on paitsi moraaliton myös toimimaton
ratkaisu. Ainoa keino vähentää ja estää vastarintaa on taata Gazan ja länsirannan palestiinalaisille riittävät elämisen mahdollisuudet sekä ihmisoikeudet.
Kiinnostavaa on myös se, että ennen Israelin tämänkesäistä hyökkäystä palestiinalaiset olivat päätymässä keskinäiseen sopuun.
Länsirannan Fatah ja Gazan Hamas (joka on
vallassa demokraattisesti valituilla vaaleilla
Gazan sisällä) olivat rakentamassa yhtenäistä
hallituspohjaa – jonka lähtökohtiin ei tosiaankaan kuulunut Israelin valtion lakkautusvaatimus ja kaikkien juutalaisten ajaminen
mereen. Vastuulliset palestiinalaisjohtajat ja
merkittävä osa palestiinalaisten järjestöistä
on sitoutunut ratkaisumalleihin, joissa on
joko olemassa kaksi erillistä valtiota (ilman
saartoa tai siirtokuntia) tai palestiinalaisille
tunnustetaan täydet ihmis- ja kansalaisoikeudet yhdessä valtiossa. Nyt Israel on toimillaan varmistanut ääriainesten kannatuksen
Gazassa, mikä vain vaikeuttaa tulevia neuvotteluja pysyvämmästä rauhasta.
Israelilla on ollut monta vuotta aikaa ja
lukemattomia mahdollisuuksia neuvotella
Hamasin ja gazalaisten kanssa saarron lievittämisestä ja purkamisesta vastineeksi rakettihyökkäysten lopettamiselle ja Israelin
turvallisuudelle. Mitään neuvotteluja ei kuitenkaan ole käyty, vaan Israel on kieltäytynyt
neuvotteluista terroristijärjestönä pitämänsä
Hamasin kanssa. Sotilaallinen ratkaisu on
ollut Israelille ainoa vaihtoehto.
Huolestuttavinta nykytilanteessa on se,

Kirsti Palonen
puhumassa
Helsingissä
Palestiinaa tukevassa
mielenosoituksessa
siitä, miten sodan
psyykkiset traumat
tulevat vaikuttamaan
Gazan lasten
elämässä pitkään elleivät lopun ikää.

että Gazan sodalla on erittäin laaja kannatus
israelilaisten keskuudessa. Rauhanoppositio
on olemassa, vaikkakin heikko sellainen,
mutta tätäkin ääntä yritetään kiivaasti vaientaa. Israelin parlamentin jäsen, vasemmistolaisen arabipuolueen jäsen Haneen Zoabi
arveli konfliktin alkuaikoina, että siirtokuntanuoret tappaneet ihmiset eivät olleet
terroristeja vaan Länsirannan miehityksen
alla eläviä ihmisiä, jotka eivät näe keinoa
todellisuutensa muuttamiseksi. Kommenttinsa jälkeen hän sai puolen vuoden kiellon
osallistua parlamentin toimintaan muuten
kuin äänestämällä, ja jopa hänen kansalaisuuttaan on vaadittu poistettavaksi. Onko
sellainen maa demokraattinen, joka estää
kansanedustajia ilmaisemasta mielipiteitään,
ovat ne miten provokatiivisia tahansa? Israelilaisten poliitikkojen taholta on myös kuulunut järkyttäviä kommentteja, muun muassa
että erityisesti palestiinalaiset naiset tulisi
tappaa, koska juuri he synnyttävät terroristeja, ja onpa väläytelty ajatusta ”lopullisesta
ratkaisustakin”.
Mielestäni Israel miehitysvaltana ja täysin kohtuutonta väkivaltaa siviilejä kohtaan
käyttävänä valtiona tulisi asettaa kansainväliseen kauppasaartoon. Pidän erittäin ongelmallisena sitä, että Suomi on ostamassa
aseteknologiaa sotarikoksia tekevästä maasta. Monet pitävät eläinkokeilla testatun kosmetiikan ostamista moraalittomana. Mitä
sitten pitäisi sanoa Gazan lapsilla testatusta
aseteknologiasta?
Kati Juva
L S V -T I E D O T E 3 / 2 0 14
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VA R A I N K E R U U L S V:S S Ä
- elinehto järjestön työn jatkumiselle
Viime vuosien aikana on saattanut huomata lisääntyneen varainhankinnan kampanjoinnin tv- ja kadunvarsimainoksissa lapsille, kotimaan urheilijoille, luonnonkatastrofeihin, yliopistoille. Avuntarpeessa on miljoonia ja kerääjissä on satoja eri
toimijoita. Myös LSV on lisännyt varainhankintamuotoja. Osaa jäsenistöä tämä
voi ihmetyttää. Saattaa herätä kysymys: mihin rahaa oikein kerätään?
K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö TÄ
U L KO M I N I S T E R I Ö N T U E L L A

LSV:n 2010-luvun suurin toimialue on kehitysyhteistyö sekä toimintabudjetin että
vapaaehtoisten määrällä mitattuna. Vuonna 2014 järjestö koordinoi viittä aktiivisesti
käynnissä olevaa hanketta eri maissa sekä lisäksi kolmea hanketta, joissa aktiviteetit ovat
loppuneet, mutta hallinnollista työtä on vielä
jäljellä (kts. sivu 6).
Suomen ulkoasiainministeriön tuella toteutettavien hankkeiden rahoitusvaatimuksena on, että järjestö itse kattaa hankebudjetista 15 prosenttia (nk.omavastuuosuus).
Tästä 15 prosentista puolet voi kattaa vapaaehtoistyötunneilla, joita LSV:n hankeryhmissä tehdään huomattavasti tätä enemmänkin.
Loput 7,5 % tulee kuitenkin kattaa järjestön
“omalla rahalla”. Sillä LSV on voittoa tavoittelematon, eikä järjestöllä ole esimerkiksi
sijoituksia, vuokratuloja tai muita vastaavia
tuloja, on varat kerättävä pääasiassa yksityisiltä henkilöiltä.
Viime vuosina LSV:n kehitysyhteistyötoiminnan budjetti on kasvanut entisestään
ja kuluvana vuonna tämä 7,5 % vaadittava
rahallinen osuus hankkeisiin on yhteensä
61.100,00 euroa.
VA R A I N K E R U U S TA

LSV:llä on jo vuosia ollut Poliisihallituksen
myöntämä varainkeruulupa, joka määrittelee
LSV:n piirissä tehtävää varainkeruuta. Lisäksi
kansallinen varainkeruulaki määrää reunaehdot Suomessa tehtävään varainkeruuseen.
10
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Viime vuosina tiukan taloustilanteen siivittämänä myös varainhankinta on vaikeutunut Suomessa ja kilpailu lahjoituksista
kiristynyt. Trendi on yleinen ja kaikkia varainkeruutoimijoita koskettava.
LSV:n hallitus ja kehitysyhteistyö-jaosto
ovat omavastuuosuuden keräämiseen sitoutuneet ja toki koko aktiivijäsenistö sekä toimisto auttavat varojen keräämisessä. Vuonna
2013 perustettiin myös jäsenistä koostuva varainhankinta-työryhmä kehittämään järjestön varainhankintaa. Työryhmä onkin ideoinut ja toteuttanut uusia tapoja kerätä varoja
ja osallistua LSV:n tukemiseen. Näistä erityisesti mainittakoon viime vuonna elvytetty
nettikauppa ja tuotemyynti sekä maksulliset
koulutuspäivät lääkäreille ja opiskelijoille,
joista ensimmäinen järjestettiin huhtikuussa.
Kuluvan syksyn aikana lanseerataan eettinen yritysyhteistyö, laajennetaan tuotemyyntiä ja tulevaisuudessa siintää myös hankekummius sekä tukijäsenyys-vaihtoehdot.
T Y Ö PÄ I VÄ M A A I L M A L L E
- K A M PA N J A

Työpäivä maailmalle (TPM) on LSVläisten
ideoima varainkeruukampanja, joka lanseerattiin vuoden 2009 Helsingin Lääkäripäivillä. Kampanjan kantavana teemana on ajatus,
jossa osallistuvat lääkärit voivat oman työnsä
ohella tehdä yhden työpäivän maailman hyväksi lähtemättä itse kenttätöihin. Toiveena on
ollut, että osallistujat lahjoittaisivat yhden työpäivän palkkaa vastaavan summan LSV:lle.
Kampanjan nimi ja perusidea pysyvät sa-

moina, mutta kärkihanke sekä viestintämateriaalit sen sijaan vaihtuvat vuodesta toiseen
kuten tämän tiedotteen kannestakin voi
huomata. Näin ollaan voitu esitellä suurelle
yleisölle syvemmin yhtä hanketta kerrallaan.
Kampanjan tuotot käytetään lyhentämättöminä kuitenkin kaikkien LSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden hyväksi.
TPM-kampanja on ollut menestys LSV:n
varainkeruussa ja erityisesti kampanjan alkuvuosina kerätyt summat olivat erittäin
merkittäviä. Tänä vuonna tiukka taloustilanne on kuitenkin näkynyt erityisen vahvasti.
Tavoitteesta on kerätty vasta puolet.
V U O N N A 2 0 14 “ KO U L U L Ä Ä K Ä R I N Ä N I G E R I A S S A”

Kuluvan vuoden TPM-kampanjan keulahankkeena on LSV:n koordinoima lapsiterveyshanke Nigeriassa. Nigerian hankkeen tavoitteena
on lisätä ibadanilaisten koululasten vanhempien tietämystä tarttuvien tautien ehkäisystä
sekä kehittää terveydenhuoltomalli, jonka
nigerialaiset päättäjät voisivat ottaa käyttöön
alakouluissa ympäri Nigeriaa. Hankkeen puitteissa koululaiset saavat myös WHO:n suosituksen mukaisen matolääkityksen.
Tätä juttua kirjoittaessa Nigerian ja samalla LSV:n hankkeen koulut ovat tilapäisesti
kiinni Ebolan vuoksi. Lienee sanomattakin
selvää miten tärkeää hankkeessa tehtävä terveysvalistustyö on.
TULOKS IA SYNT Y Y

LSV on tehnyt sinnikästä työtä rauhantyössä
kotimaassa sekä globaalisti mm.IPPNW-verkoston kautta, terveyspolitiikassa keskustelun avaajana avoimuuteen ja sidonnaisuuksiin liittyen sekä kehitysyhteistyöhankkeita
koordinoiden 80-luvulta lähtien.
Esimerkkejä vuonna 2013 LSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden saavutuksista:
• yli 1000 nuorta osallistui seksuaaliterveyskoulutuksiin Nepalissa
• 17 opettajaa koulutettiin vertaiskasvattajiksi Nigeriassa

• noin 1000 tuberkuloositapausta diagnosoitiin LSV:n Somalian klinikoilla ja hoidettiin DOTS-menetelmällä
• 56 hoitajaa ja lääkäriä koulutettiin mielenterveyspotilaita hoitamaan Nepalissa
• Perussa neljässä kylässä avustettiin kaikkia paperittomia shipibo-intiaaneja saamaan terveydenhuoltoon oikeuttava henkilökortti
Tukesi on erittäin tärkeä järjestön työn jatkumisen kannalta - kiitos, että autat!
Pirre Laaksonen
Kirjoittaja on LSV:n toimistosihteeri sekä
varainhankinta-kampanjakoordinaattori
pirre.laaksonen@lsv.fi

Vuonna 2014 LSV:n on kerättävä
61.100,00 eur lahjoituksina.
Noin puolet summasta puuttuu vielä.
JOS JOKAINEN LSV:N JÄSEN
LAHJOITTAA 30 EUROA, SAAMME
KERÄTTYÄ ULKOMINISTERIÖN
RAHOITUKSEN VAATIMAN
OMAVASTUUOSUUDEN.
LAHJOITA NYT 30 EUROA
LSV:N KEHITYSYHTEISTYÖLLE
JA AUTAT KEHITTYVIEN MAIDEN
TERVEYDEN PUOLESTA
TEHTÄVÄÄ TYÖTÄ.

Työpäivä maailmalle
-kampanjatili:
FI88 8000 1400 6023 56
(Danske Bank)

Kiitos
avustasi!

Saaja: Lääkärin
sosiaalinen vastuu ry
Poliisihallinnon myöntämä keräyslupa nro
2020/2012/3582. Voimassa 1.1.2013–31.12.2014
Suomessa (pl.Ahvenanmaa).
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UKRAINA

U K R A I N A N K R I I S I KO R O S TA A
TA R V E T TA H ÄV I T TÄ Ä Y D I N A S E E T
Hiroshiman ja Nagasakin atomipommituksista on kulunut 69 vuotta. Tällä hetkellä maailmassa on 17 000 ydinkärkeä. Vaikka määrä on merkittävästi pienentynyt
kylmän sodan ajoista, ne riittävät edelleen ihmiskunnan sivilisaation, elleivät koko
ihmiskunnan, tuhoon.

Y

dinaseiden uhka konkretisoituu tilanteissa, joissa konfliktin osapuolena on ydinasevaltio, kuten Venäjän ja
Ukrainan välisessä kiistassa. Neuvostoliiton
hajottua Ukraina (monen muun entisen neuvostotasavallan tavoin) luopui ydinaseista.
Nyt Ukrainan parlamentissa on voimia, jotka
haikailevat ydinaseiden perään. Ohjukset ja
siilot ovat tallella, vain ydinkärjet puuttuvat.
Ukrainan tilanne on monimutkainen ja
ansaitsee laajempaa analyysiä. On selvää,
että Krimin liittäminen Venäjään on täysin
vastoin kansainvälistä oikeutta, puhumattakaan venäläisten invaasiosta Itä-Ukrainaan
tai separatistien alasampumasta matkustajakoneesta. Sotatoimista huolimatta kriisissä
tulee kuitenkin pyrkiä diplomaattiseen neuvotteluratkaisuun. Luhanskin ja Donetskin
pommittaminen on lisännyt katkeruutta,
eikä edistä maan yhtenäisyyttä. Sairaaloita ja
mm. lääketieteellistä kampusta on tuhottu.
Ukrainan hallituksenkaan joukot eivät ole
syyttömiä siviilien kuolemiin.
Ukrainan sisällä on todellisia erimielisyyksiä maan tulevaisuudesta. Osa erityisesti
Länsi-Ukrainassa asuvista haluaa kiinteämpiä suhteita Eurooppaan ja EU:iin, toiset,
kuten ilmeisesti merkittävä osa oligarkeista,
tiiviitä suhteita tai jopa liittymistä Venäjään.
Eri ryhmillä on tässä monia omia todellisia
etuja ajettavanaan, ja kumpikin osapuoli on
saanut tukea ulkoapäin.
12
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Venäjän ja ”Lännen” suhteet ovat huonommat kuin vuosikymmeniin. Tästä ei
pidä syyttää ainoastaan Venäjää. Vaikka
Ukrainan vallanvaihdossa oli kyse laajasta
epäluottamuksesta Janukovitshin hallitusta
kohtaan, osallistui Maidanin protesteihin
näkyvästi sellaisia ääriaineksia, jotka avoimesti haikailivat Ukrainan fasistisen menneisyyden perään. Tämä herättää syvää
epäluuloa venäläisissä, joiden historiakäsityksessä fasismin vastainen suuri isänmaallinen sota (II maailmansota) on Venäjän
tärkein viime vuosisadan saavutus. EU:n
suurta kiinnostusta Ukrainaa kohtaan ei voida pitää täysin pyyteettömänä. Kyse on myös
uusista markkina-alueista ja pyrkimyksestä
vetää Ukrainaa enemmän ”lännen” etupiiriin. Tuntien monien Itä-Euroopan maiden
(aiheesta syntyneen) venäjävastaisuuden ja
NATO-myönteisyyden, on osin ymmärrettävää että Venäjä näkee EU:n taustalla NATOpeikon.
Tapahtumat ovat toki osoittaneet Venäjän
täydellisen piittaamattomuuden kansainvälisestä oikeudesta ja venäläisen propagandan
käsittämättömän härskin piittaamattomuuden tosiasioista. Meneillään oleva hyökkäys
Ukrainaan on täysin rikollista ja siivotonta.
On välttämätöntä, että EU asettaa tiukkoja talouspakotteita, jotka tietenkin tuntuvat
myös länsimaiden taloudessa. Neuvotteluyhteyttä ei kuitenkaan pidä hukata, eikä Venä-

jää pidä eristää. Vain avoin vuorovaikutus ja
tiedonvälitys voi lieventää epäluuloja.
Ukrainan sisällä on tärkeää tukea niitä
voimia ja tahoja, jotka pyrkivät kriisin neuvotteluratkaisuun. Sotilaallisen tuen toimittaminen Ukrainan hallitukselle on yhtä
huolestuttavaa kuin Venäjän aseellinen tuki
separatisteille. Ukrainasta ei pidä tehdä Idän
ja Lännen aseiden koekenttää, vaikka Venäjän sotilaallinen läsnäolo Itä-Ukrainassa

onkin kiistaton. Kokemus osoittaa, että jos
aseita toimitetaan ”hyviksiksi” arvioidulle
porukalle, voi sama joukko kuulua kymmenen vuoden päästä ”pahiksiin”. Tässä tilanteessa EU:n pitää olla aktiivinen rauhanneuvottelija, ei syyttäjä tai aseistaja.
Neuvotteluilla ja sopimuksilla on myös
varmistettava, ettei Ukrainan tarvitse katua
ydinaseettomuuttaan.
Kati Juva

T O I M I N N A N J O H TA J A LTA

Hei LSV:n jäsenistö,
Vasta hetki sitten kirjoitin tämän tiedotteen sivuilla tervehdyksen ja esittelyn itsestäni LSV:n uutena toiminnanjohtajana.
Lähes kaksi vuotta on kuitenkin jo kulunut ja on aika kirjoittaa toisenlainen tervehdys siirtyessäni marraskuun alusta uusiin tehtäviin Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtajana.
Seuraajani rekrytoinnin ollessa käynnissä haluan kiittää koko LSV:tä hienosta
matkasta, jonka olen saanut kulkea järjestön kanssa. Tämä on ollut jaettu taival
LSV:n tavoitteille omistautuneiden vapaaehtoisten aktiivien ja etenkin pysähdyttävällä tavalla suuren työmäärän alla työtään tekevän toimiston henkilökunnan
kanssa.
Aktiivien toiminta niin rauhan-, terveyspolitiikan kuin kehitysyhteistyön saralla
on valtavan merkityksellistä. LSV:n merkittävimmät meriitit lepäävät jokaisen aktiivin panoksessa LSV:lle keskeisten asioiden ajamisessa.
Viime vuosina – hyvin lyhyessä ajassa - LSV:n toiminnan ja talouden volyymi
on kasvanut merkittävästi. Järjestö ja sen rakenteet ovat päässeet kasvuun mukaan
hitaammin. Kehitettävää on vielä paljon ja keskeistä tulevaisuudelle tulee varmasti
olemaan se, miten hallinnon ja rakenteiden kehittämisen ohella syntyy koko LSV:n
kattava yhteinen näky tulevasta.
Nyt uusiin tehtäviin siirtyessäni toivon LSV:lle vahvaa ja hyvää tulevaisuutta.
Kuten jo totesin yhdelle LSV:n rohkeista, vaikuttavista ja rauhaa rakastavista perustajajäsenistä - tulen varmasti aina olemaan "LSV:läinen" ja jollakin tapaa mahdollisuuksieni mukaan ajamaan myös LSV:lle tärkeitä asioita. Lähden LSV:ltä uudenlaista ymmärrystä ja monta kokemusta ja ihmistä rikkaampana.

Terveisin,
Annu Lehtinen
L S V -T I E D O T E 3 / 2 0 14
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M I H I N S U U N TA A N
TERVE YS PO LI T I I KK A JA
T E R V E Y D E N H U O LT O
- LSV:n ja sen jäsenten roolI

Kaikille jäsenille avoin ideointi ja keskustelutilaisuus, Helsingissä 30. lokakuuta, 2014.
Tilaisuus on vapaamuotoinen ideointiilta, jossa suunnitellaan LSV:n terveyspolitiikka-ryhmän tulevaa toimintaa, mm. vuoden 2015 keväälle seminaaria.
Tähän asti LSV:n terveyspolitiikka-ryhmän painopiste on ollut lääkepolitiikassa, ml. lääkäreiden sidonnaisuuksissa
ja niiden merkityksessä. Jatkammeko
tällä linjalla vai laajennammeko?
• lääkärin yhteiskuntavastuu/ ammattikunnan rooli yhteiskunnassa
• mikä on lääkärin rooli muissa asioissa (terveydenhuollossa, yhteiskunnallisena vaikuttajana) kuin yksittäisen potilaan hoidossa?
• mitä ammattikunnalla olisi annettavaa?
• onko lääkäri vain suorittaja?
• jos haluan vaikuttaa, mitä kautta?
Mikä on LSV:n rooli?
Paikka: Kepa ry:n Aurinko-kokoustila,
os. Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki.

Sisäänkäynti erillisestä ulko-ovesta
Töölöntorinkadun ja Döbelninkadun
kulmasta.
Aika: 30.10.2014, klo 18 alkaen

Kaikki vaikuttamisesta kiinnostuneet tervetuloa!
Tarjoilujen mitoittamista varten ilmoittautumista toivotaan 29.10. mennessä: lsv@lsv.fi
Lisätietoja: Elina.Hemminki@lsv.fi
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T E R V E T U L O A L S V: N
K E S K U S T E L U I LTA A N !
Oletko kyynikko vai vaikuttaja?

Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) ry
järjestää jokaisessa lääketieteellisen
tiedekunnan kaupungissa keskusteluillat ajankohtaisista aiheista. Mukana
on pitkän linjan aktiiveja sekä uusia jäseniä, jotka kertovat omasta työstään
LSV:ssä.
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.
Tule keskustelemaan, kuulemaan ja
lähde mukaan vaikuttamaan!
Tapahtumissa on tarjolla pientä syötävää ja juotavaa.
Turku 23.9. klo 18 Tivoli (Uudenmaakatu 16) puhumassa lri Kati Juva LSV:n
hallituksen varapuheenjohtaja ja LSV:n
rauhanjaoston puheenjohtaja
Kuopio 25.9. klo 16 Canthia (Yliopistonranta 1 C) puhumassa Antti Junkkari, LSV:n hallituksen jäsen ja Johannes
Suppanen LSV:n opiskelija-aktiivi.
Tampere 9.10. klo 16:30 Amos (Varastokatu 3) puhumassa lri Sohvi Mäntykoski LSV:n Nepalin seksuaaliterveyshankkeen aktiivi ja Suvi Ollila LSV:n
hallituksen opiskelijavastaava
Helsinki 13.10. klo 16:30 Naistenklinikka Seth Wickmannin -sali (Haartmanninkatu 2) puhumassa lri Paula Tiittala,
LSV:n kehitysyhteistyö-jaoston puheenjohtaja ja LSV:n Nepalin seksuaaliterveyshankkeen koordinaattori ja LSVn
opiskelija- aktiivit

Oulu 13.10. klo 16:30, Kontikankaan
kampus, H108, sisäänkäynti anatomian/
kirjaston ovista (Aapistie 7) puhumassa
Laura Jussila, LSV:n kehitysyhteistyöjaoston aktiivi
Tervetuloa oman kaupunkisi tapahtumaan!

Tapahtumat löydät myös Facebookista

facebook.com/events/1538654636367568/?fref=ts

Lisätietoja: Suvi Ollila, LSV:n opiskelijavastaava: suvi.ollila@lsv.fi

L S V T I E D O T TA A

Merkkaa jo kalenteriin: LSV ry:n
vuosikokous ja pikkujoulut
lauantaina 13.12. Helsingissä

Muista lukea LSV:n
verkkosivuja www.lsv.fi
ja tykkää meistä
Facebookissa

Haluatko LSVn jaostojen toimintaan mukaan? Parhaiten pysyt kuulolla keskustelussa, tiedät tulevat
kokoukset ja tapahtumat liittymällä
jaostojen sähköpostilistoille. Lähetä
viestiä jaoston vastaavalle:
Rauhan-jaosto: kati.juva@lsv.fi
Terveyspolitiikka-jaosto:
elina.hemminki@lsv.fi
Kehitysyhteistyö-jaosto:
paula.tiittala@lsv.fi
Ympäristö-jaosto:
emma.lommi@lsv.fi

Vai kiinnostaako viestintä tai
varainkeruu: lsv@lsv.fi

LSV järjestää ilmastonmuutosta käsittelevän seminaarin lauantaina
29.11. Helsingissä. Lisätietoja verkkosivuilta lähempänä tapahtumaa.

LSV:n nettikauppa valmistautuu joulusesonkiin: uusi seinäkalenteri, aineettomat lahjat ja muuta marraskuussa! Tutustu jo nyt: www.lsv.fi/kauppa

LSV:n toimiston yhteystiedot:
Laurinmäenkuja 3 A (2.krs),
00440 Helsinki
lsv@lsv.fi puh. 045 350 8516
Tarkemmat hallituksen ja toimiston
henkilökunnan yhteystiedot:
www.lsv.fi/OtaYhteyttä

V O I T T U K E A L S V: N T Y Ö TÄ R A U H A N P U O L E S TA ,
T E R V E Y S P O L I T I I K A N J A K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N PA R I S S A :
● lahjoittamalla Työpäivä maailmalle -kampanjaan, tukien kaikkia
kehitysyhteistyöhankkeita. Helpoiten voit lahjoittaa suoraan kampanjatilille:
FI88 8000 1400 6023 56.
● alkamalla kuukausilahjoittajaksi omavalintaisella summalla.
Lue lisää verkkosivuiltamme www.lsv.fi/osallistu
● ostamalla t-paitoja, seinäkalentereita, aineettomia lahjoja ja
muuta LSV:n nettikaupasta www.lsv.fi/kauppa.
Joulusesongiksi päivitämme valikoimaa!
● lahjoittamalla kertaluonteisesti suoraan tietylle jaostolle tai
hankkeelle. Lisätietoja: www.lsv.fi/osallistu/tue

Kiitos
tuestasi!

Poliisihallinnon myöntämä keräyslupa nro 2020/2012/3582. Voimassa 1.1.2013–31.12.2014 Suomessa (pl.Ahvenanmaa).
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VA S T U U L L I S TA
Y R I T Y S Y H T E I S T YÖ TÄ
G LO B A A L I N
T E R V E Y D E N H U O L LO N
E D I S TÄ M I S E N P U O L E S TA !
Voisiko sinun tuntemasi yritys:

• antaa tänä vuonna aineettomana yrityslahjana
vuoden matolääkityksen koululapsille Nigeriassa,
tarvikkeita tuberkuloosidiagnostiikkaan Somaliassa tai
kohdentamattomana tukea LSV:n edistämien
tavoitteiden toteutumiselle
• lähettää joulutervehdyksenä LSV:n postikortin
tai vuoden 2015 LSV-kalenterin

Innostuisiko tuntemasi yritys pitkäkestoisempaan
yhteiskuntavastuulliseen tukeen ja yhteistyöhön:
• liittymällä LSV:n tukijäseneksi
• kohdistetulla tai kohdentamattomalla
kerta- tai kuukausilahjoitukselle
LSV:n toimintaan
Lisätietoja LSV:n
yritysyhteistyöstä osoitteessa:

www.lsv.fi
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ARVOT
M E R K I T S E VÄT
J A VA S T U U N KANNOLLA ON
ARVOA!

