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Julkaisua on tuettu Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Kansikuva:  
Lisbeth-tyttö Shipibo-alkuperäiskansan perinneasussa Perun Amazonilla.  

Kylässä toteutetaan LSV:n koordinoimaa seksuaaliterveyshanketta.  
Kuva: Janne Schaupp

YMPÄRISTÖ JA TERVE YS

L
SV:n hallitus on lyhyen ajan sisällä saanut useita kyselyitä ympäris-
töön liittyvästä toiminnasta. Ruotsalainen Läkare för Miljön -järjes-
tö (www.lakareformiljon.org) otti yhteyttä kysyäkseen, onko LSV:llä 
heidän toimintaansa vastaavia aktiviteetteja. Kun samankaltaisia yh-

teydenottoja tuli jäseniltämmekin, avasimme hallituksessa keskustelun asiasta.
LSV:n perinteisellä toiminta-alueella sodan ja rauhan kysymyksissä ydin-

aseet, uraanikaivokset ja ydinvoima ovat keskeisiä teemoja. Ympäristökysy-
mykset ovat sitä kautta toiminnassamme mukana, mutta mitä muuta tänä päi-
vänä on pinnalla? Lainataan muutama idea ruotsalaisilta kollegoiltamme.

Nanopartikkelit ovat kiinnostava lääketieteellisen tutkimuksen kohde ja käy-
tössä myös kuluttajille suunnatuissa tuotteissa. Niiden on kuitenkin havaittu 
aiheuttavan esimerkiksi keuhkokudoksen vaurioita. Ympäristön vaikutus ih-
misen lisääntymiskykyyn otettiin vastikään esille mm. Helsingin Sanomissa, 
jossa spekuloitiin syitä suomalaisten miesten siemennesteen huonoon laatuun. 
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa taas havaittiin selkeä yhteys tiettyjen ympä-
ristön kemikaalien ja lapsettomuuden välillä. ADHD:n yhteyttä kemiallisiin 
altisteisiin on tutkittu, mutta toistaiseksi ainoastaan tupakansavu on pystytty 
vahvasti yhdistämään tähän tavalliseen neurologiseen vaivaan.

Ympäristöterveys on monisyinen ala, josta LSV:n nykyisillä aktiivisilla toi-
mijoilla ei ole paljoa kokemusta. Koemme asian kuitenkin omaksemme ja ha-
luamme parantaa omaa ja jäsenistömme tietoisuutta teemasta. Kevätkokouk-
semme yhteydessä lauantaina 27.4. järjestämme seminaarin aiheesta. Jos koet, 
että sinulla on kokemusta tai kiinnostusta ympäristöterveyden kysymyksiin ja 
haluat toimia asian eteen, ota yhteyttä meihin – LSV:n ympäristöjaos odottaa 
perustamistaan!

Tom Sundell
Puheenjohtaja

tom.sundell@lsv.fi

Lähteet:
Konttinen J; Helsingin Sanomat, 27.1.2013. Suomalaisen sperman laatu on romahtanut.
Buck L et al. 2012. Persistent environmental pollutants and couple fecundity:  
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Polańska K, Jurewicz J, Hanke W. Exposure to environmental and lifestyle factors and 
attention-deficit / hyperactivity disorder in children - a review of epidemiological 
studies. Int J Occup Med Environ Health. 2012 Sep;25(4):330-55.  
doi: 10.2478/S13382-012-0048-0. Epub 2012 Oct 19.
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3 Puheenjohtajalta: Ympäristö ja terveys
4 Shipibo-kansan seksuaaliterveysprojekti
6 Erzgebirgen uraanikaivos
8 Toimiston uudet työntekijät
10 LSV:n hallitus esittäytyy
14 Tulevia tapahtumia
14 LSV tiedottaa

PUHEENJOHTAJALTATÄS SÄ NUMEROS SA

LSV-T IEDOTE 2 / 2 013 

ISSN 0780-119X 
Vol 31, n:o 2 

Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry



4    LSV-T IEDOTE  2 / 2 013    LSV-T IEDOTE  2 / 2 013     5

P
erun Amazonian sademetsässä Uca-
yali-joen varrella sijaitseviin Shipibo-
Konibo-heimojen yhteisöihin kuuluu 
yhteensä noin 35.000 henkeä, mikä 

vastaa noin kymmenesosaa koko Perun alkupe-
räiskansojen kokonaismäärästä. Kyläyhteisöjen 
asukasluku on tyypillisesti muutamia satoja. 
Elanto hankitaan kalastamalla, metsästämällä 
ja viljelemällä ja viime aikoina shipibot ovat al-
kaneet harjoittaa enenevissä määrin myös perin-
teisten käsitöidensä kauppaa. Suurimmalla osalla 
kylistä ei ole käymälää, ja juomavesi otetaan suo-
raan joesta keittämättömänä. 73% shipiboista on 
köyhiä ja 44% elää äärimmäisessä köyhyydessä. 

Shipibojen maailmankatsomus on animisti-
nen eli he uskovat kaikella luonnossa – kivillä, 
kasveilla ja eläimillä – olevan sielu. Animismin 
pohjalta ovat syntyneet myös shipibojen perin-
teisissä käsitöissä esiintyvät kuviot. Shipiboilla 
on perinnetietoa lääkekasveista, joita monissa 
kylissä edelleen viljellään.  Shamaanit käyttävät 
ayahuascaa, hallusinogeenista kasvisuutejuomaa, 
jolla ajatellaan olevan parantavia ominaisuuk-

sia. Virallisten terveyspalvelujen tarjoajat eivät 
yleensä ota huomioon shipibojen perinteitä, ja 
tämä on lisännyt jo ennestään vallalla olleita en-
nakkoluuloja länsimaista lääketiedettä kohtaan.

Shipibot pitävät seksuaalisuutta fyysistä ja 
psyykkistä terveyttä edistävänä asiana, ja suku-
puolielämä aloitetaan varhain. Tiedot ehkäisys-
tä ja sukupuolitaudeilta suojautumisesta ovat 
heikot: osa tulee äidiksi jo 12-vuotiaana, ensi-
synnyttäjien keski-ikä on 16 vuotta ja kun suku-
puolitaudit vielä leviävät pienissä yhteisöissä te-
hokkaasti, on niiden esiintyvyys kylissä selkeästi 
muuta väestöä suurempi.

Shipibo-kansan seksuaaliterveysprojektin nel-
jässä kohdekylässä on yhteensä 1816 asukasta. 
Kylät sijaitsevat parin tunnin venematkan päässä 
Pucallpan kaupungista. Kohdekylämme eivät ole 
kaikkein syrjäisimpiä: joka kylästä löytyy kaivo 
ja kyläläiset ovat harvakseltaan kontaktissa ulko-
maailmaan mm. radion ja puhelimen välityksel-
lä. Palmunlehvämajojen ohella kylissä on myös 
laudasta valmistettuja rakennuksia. Kylien kou-
luissa ei opeteta lisääntymisterveyteen liittyviä 

teemoja. Kohdekylien asukkaista 45 prosenttia 
suorittaa alakoulun, 30 prosenttia yläasteen tai 
vastaavan ammatillisen jatkokoulutuksen, mutta 
vain 2 prosenttia tätä pidemmän koulutuksen.

Vieraillessamme kylissä kyläpäälliköt kokosi-
vat paikalle lapsia myöten koko kylän, ja kom-
munikoimme kaksikielisen kulttuuritulkkimme 
välityksellä. Kyläläiset toivat spontaanisti esille 
yhtenä suurimpana terveysongelmanaan suku-
puolitaudit ja teiniraskaudet. Yhdessä kylistä 
osa naisista käytti ehkäisypillereitä, kunnes yksi 
heistä sairastui syöpään ja muut tulkitsivat tä-
män johtuvan pillereistä. Vaikka terveysasemalle 
pääsee kolmesta kohdekylästä kävellen 1–2 tun-
nissa, kyläläiset eivät halua käyttää palvelua, sillä 
ovat kokeneet terveyskeskuksen henkilökunnan 
kohdelleen heitä huonosti. Eräs kyläpäälliköistä 
ilmaisi huolensa projektin jatkuvuudesta tulevai-
suudessa. Tätä pyritäänkin vahvistamaan paitsi 
paikallisia kouluttamalla myös tiiviillä yhteis-
työllä terveyshallinnon kanssa.

Teksti: Kristiina Kopra
Kuvat: Janne Schaupp 

LSV:n Shipibo-kansan pariin sijoittu-
va seksuaaliterveysprojekti käynnistyi 
syksyllä 2012. Tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta lisääntymisterveydestä ja 
sukupuolitaudeista sekä parantaa ter-
veyspalvelujen saatavuutta. Kätilöstä, 
sairaanhoitajasta ja kahdesta tulkis-
ta koostuva terveysyksikkö vierailee 
säännöllisesti neljässä projektin koh-
teeksi valituissa kylässä. Lisäksi kou-
lutetaan lähialueen terveydenhuollon 
henkilökuntaa ymmärtämään parem-
min shibibo-väestön erityistarpeita 
sekä opettajia tarjoamaan seksuaa-
likasvatusta.  Projektin puitteissa on 
tarkoitus luoda alueen terveyshallin-
nolle toimintamalli alkuperäisväestön 
elinoloihin sekä kulttuuriin sovelletuis-
ta ja nämä paremmin tavoittavista ter-
veyspalveluista.

KEH IT YSYHTEIST YÖ Preferidan 
kyläpäällikkö 
Rebeca Canayo 
tyttärineen

Kyläkokous 
koolla San 
Rafaelissa
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H I STORIA
Uraania löydettiin ensimmäistä kertaa Erzge-
birgeltä (suom. malmivuori) 1800-luvulla, ja al-
kuvaiheessa sitä käytettiin pääasiassa luonnon-
tieteellisiin tarkoituksiin. Natsi-Saksan aikana 
uraania louhittiin aktiivisesti, jotta natsien suun-
nitelma atomipommista toteutuisi. Toisen maa-
ilmansodan jälkeen Neuvostoliitto takavarikoi 
itselleen yli 100 tonnia Erzgebirgen uraania, mikä 
puolestaan nopeutti huomattavasti Neuvostolii-
ton päämäärää oman ydinaseen rakentamiseksi 
ja kehittämiseksi.1

Kaivoksen tuotanto kiihtyi huomattavasti so-
dan päätyttyä, ja vuoteen 1947 mennessä Erzge-
birgen vuosittainen uraanituotanto oli noin 145 
tonnia. Erzgebirgestä tuli Neuvostoliiton tär-
kein uraanin lähde. Neuvostoliittolaisomistei-
nen Wismut-kaivosyhtiö perustettiin virallisesti 
vuonna 1947, jolloin lisäkaivoksia perustettiin 
myös Thüringenin ja Saksin alueille.

Yli 40 000 poliittista vankia oli pakkotyös-
sä uraanikaivoksilla, ja vuoteen 1950 mennessä 
vuosittainen tuotanto oli yli 1000 tonnia. Vasta 
perustettu Saksan demokraattinen tasavalta tuli 
osaltaan kaivoksen omistajaksi 1950-luvulla, ja sa-
maan aikaan tuotanto kiihtyi entisestään. Alueel-
la oli yli 130 000 kaivostyöläistä yli 20 kaivoksessa. 
Pian Wismutista tuli maailman kolmanneksi suu-
rin uraanin tuottaja. Yhtiön kokonaistuotannoksi 
ehti muodostua kaikkiaan 231 400 tonnia uraania 
vuoteen 1991 mennessä, jolloin yhtiö lopetti toi-
mintansa Saksojen yhdistyttyä.

TERVEYS -  JA 
YMPÄRI STÖVAIKUTUKSE T
Louhintaprosessin aikana radioaktiivisia iso-
tooppeja vapautui uraanimalmista. Radon, 
polonium ja vismutti ovat uraanin hajoamis-
tuotteina alfa- ja beetasäteilyn lähteitä. Kaivok-
sen työntekijät hengittivät tätä säteilyä suoraan 
keuhkoihinsa radioaktiivisen aerosolin muo-
dossa. Keuhkoissa näiden hiukkasten säteily jat-
kuu useiden vuosien ajan, jolloin läheiset solut 
kuolevat tai muuttuvat syöpäsoluiksi. Oheisesta 
kuvasta voi nähdä, kuinka välinpitämättömästi 
uraanimalmia kaivoksissa kuljetettiin ja käsi-
teltiin. Radioaktiiviset hiukkaset levisivät myös 
alueen pohjavesiin ja tuulet levittivät niitä laajal-
le alueelle. Silikoosista (kivipölykeuhko) ja keuh-
kosyövästä tuli merkittäviä terveysriskejä paitsi 
kaivostyöläisille myös alueen asukkaille.

Alueella mitattiin säteilytasoa ensimmäisen 
kerran vuonna 1956, mutta tutkimustulokset 
pidettiin salassa vuosikymmenten ajan. Saksan 
säteilyturvakeskus julkisti laajimman koskaan  
uraanityöntekijöiden parissa tehdyn tutkimuk-
sen vuonna 2006. Siihen osallistui 59 000 Wis-
mutin kaivoksissa työskennellyttä ihmistä. Ar-
tikkeli tutkimustuloksista julkaistiin British 
Journal of Cancer -lehdessä, ja tulokset olivat 
tyrmistyttävät: keuhkosyöpien määrä alueella oli 
kasvanut 50–70 prosenttia, ja tutkituista henki-
löistä noin 7 000 menehtyi vuosittain säteilystä 
aiheutuneisiin sairauksiin.2

Saksan työterveysyhdistys julisti sittemmin 

ERZGEBIRGE ,  SAKSA

U R A A N I K A I VO S
Erzgebirgen vuoristo Saksassa toimi tukikohtana eräälle maailman suurim-
mista kaivosyhtiöistä. Wismut-kaivosyhtiö hallinnoi alueella uraanikaivosta 
vuosina 1946–1990. Tuhannet kaivostyöläiset ja alueen asukkaat ovat kärsi-
neet säteilysairauksista kuten keuhkosyövästä.

Wismutin uraanikaivokset maailman kolman-
neksi pahimmaksi ydinonnettomuudeksi Hiro-
shima/Nagasakin ja Tšernobylin jälkeen. Tut-
kimus osoitti myös keuhkosyövän kehittymisen 
olevan todennäköisintä 15–24 vuoden kuluttua 
altistumisesta, mikä aiheuttaa huolta myös tule-
vaisuudessa.

TULEVAI SUUDEN NÄK YMÄT
Tällä hetkellä Wismutin perillisenä toimii Sak-
san valtion rahoittama organisaatio Wismut 
GmbH, joka on omistautunut 50 vuoden aika-
na tapahtuneiden kaivostoiminnan virheiden 
korjaamiselle.3 Kaivosten tulviminen, vesistöjen 
puhdistaminen ja alueen maisemointi ovat mak-
saneet Saksan valtiolle miljoonia euroja, ja työt 
jatkuvat vielä vuosikymmeniä.

Vastaavasti useat säteilysairauksien uhreiksi 
joutuneet ihmiset hakevat yhä oikeutta ja korva-
uksia. Vuoteen 1990 mennessä 5 275 keuhkosyö-
pätapauksen oli virallisesti osoitettu johtuneen 
työskentelystä uraanikaivoksissa. Uusia keuhko-
syöpätapauksia ei sen sijaan enää luokitella am-
mattitaudeiksi.

Uraanin louhinnan perintö tulee muovaamaan 
Erzgebirgen alueen ympäristön tilaa sekä vaikut-
tamaan asukkaiden terveyteen vielä pitkälle tu-
levaisuuteen.

JATKOLUKEM I STOA
Kansainvälisen lääkärit ydinsotaa vastaan -jär-
jestön (IPPNW) Saksan osaston Gera-Jena-
Rudolstadtin alueen yhdistys on järjestänyt 
useita yleisötapahtumia ja tuottanut julkaisuja 
lisätäkseen yleistä tietoisuutta uraanin louhin-
taan liittyvistä terveysriskeistä. Lisäksi yhdistys 
tukee säteilysairauksista kärsiviä potilaita: www.
nuclear-free.com/PDF/wismut_ippnw1.pdf.

IPPNW on tehnyt internet-sivuston, joka kä-
sittelee uraanin louhinnan vaikutuksia maail-
manlaajuisesti: www.nuclear-risks.org/en/ho-
mepage.html.

Suomennos: Erkka Laitinen

Lähteet:
1 http://d-nb.info/979774292/about/html
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2360564/
3 http://www.wismut.de/en/

RAUHANT YÖ

LSV julkaisee kussakin vuoden 2013 tie-
dotteissaan artikkelin Lääkärit ydinsotaa 
vastaan -järjestön (IPPNW) kokoamasta 
Hibakusha Worldwide -julistenäyttelystä. 
Julistenäyttelyn tarkoituksena on levittää 
tietoa ydinpolttoaineen tuotantoketjun eri 
vaiheista louhinnasta ydinjätteeksi sekä 
ydinmateriaalin käsittelyprosesseihin liit-
tyvistä terveys- ja ympäristövaikutuksista.
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LSV:N TO IM ISTO ES IT TELYS SÄ

Lämmin tervehdys LSV:n toimistolta Albertinkadulta, jossa olen aloittanut LSV:n 
toiminnanjohtajana helmikuun alussa. Valmistaudumme parhaillaan Työpäivä 
maailmalle -kampanjaviikkoon, joka on vaikuttava esimerkki jäsenten tulokselli-
sesta tuesta LSV:n kehitysyhteistyöhankkeille.

Olen vaikuttunut jo ensimetreillä LSV:n pitkästä historiasta ja yhdistyksen 
omistautuneista toimijoista. Työskentelemme toimistolla tukeaksemme vapaa-
ehtoisia hankkeiden toteuttamisessa ja toisaalta järjestöä kokonaisuudessaan sen 
kehittämisessä ja yleishallinnossa.

Tulen LSV:hen monen vuoden YK-taipaaleelta. Olen työskennellyt Laosissa luo-
massa YK:n lintuinfluenssa- ja pandemiakoordinaation järjestelmiä ja tukemassa 
hallitusta valtiollisten pandemiasuunnitelmien ja EID-koordinaatiomekanismien 
luomisessa. Viimeksi olen toiminut YK:n pääsihteerin edustajana YK:n Aasian ja 
Tyynenmeren alueen pandemia- ja lintuinfluenssatyön johdossa.

Järjestötyö on sydäntäni lähellä. Ennen YK-taivaltani olen työskennellyt useita 
vuosia järjestökentällä kehitysyhteistyöhön ja kansainvälisiin adoptioihin keskit-
tyvässä Interpedia ry:ssä. Tällöin vastasin järjestön viestinnästä ja tiedotuksesta, 
jäsentoiminnasta, perheiden tukipalveluista ja vapaaehtoistyön tukemisesta.  

Tätä taustaa vasten on hieno mahdollisuus jatkaa työskentelyä kehitysyhteistyön 
ja globaalin kansanterveyden saralla juuri LSV:ssä. 

Toivon pian tapaavani teistä jäsenistä monia – ehkä esimerkiksi yhdistyksen ke-
vätkokouksessa Helsingissä 27.4.  

Annu Lehtinen
annu.lehtinen@lsv.fi

Hei,
Aloitin vuoden 2013 alussa toimessani LSV:n toimistosihteerinä. Olen helsinkiläi-
nen filosofian maisteri ja yliopistovuoteni kuluivat espanjan kääntämistä, espan-
jalaista filologiaa ja kehitysmaatutkimusta opiskellen. Opintojen puitteissa olen 
asunut Chilessä sekä kahteen otteeseen Espanjassa. Vapaa-ajallani vietän aikaa 
ystävieni kanssa hyvän ruoan merkeissä, matkustaen sekä vapaaehtoistöissä. 

Vaikka olen ollut järjestösektorilla töissä ennenkin, LSV oli minulle melko uusi 
tuttavuus. Yhtäläisyyksiä muihin järjestöihin löytyy silti, ja erityisesti arvopohjan 
vuoksi hain tähän paikkaan. Olen löytänyt LSV:n toimistolta mahtavan työympä-
ristön ja laidasta laitaan vaihtelevia työtehtäviä.

Edessä on jännittävä vuosi itselleni sekä LSV:lle järjestönä. Koen etuoikeudekse-
ni päästä näin kiinnostavaan, vaikka haastavaan, järjestön muutos- ja kasvupro-
sessiin mukaan näköalapaikalle. 

Itse uskon, että muutos tuo aina hyvää mukanaan. Lähdetään siis kaikki yhdes-
sä LSV-talkoisiin! Uskon vakaasti, että talkoiden tuloksena saavutetaan järjestö, 
jossa teidän lääkärien on entistä helpompaa toimia sosiaalisen vastuun puolesta ja 
jatkaa työtä rauhan-, politiikka- sekä kehitysyhteistyön saralla.

Pirre Laaksonen
pirre.laaksonen@lsv.fi 
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LSV:N HALLITUS ES IT TELYS SÄ

Olen 54-vuotias neurologi, töissä HUS Psyki-
atriakeskuksessa. Olen perehtynyt erityisesti 
muistisairauksiin ja neuropsykiatria on into-
himoni. LSV:ssä olen toiminut sen perustami-
sesta lähtien, tästä 12 vuotta puheenjohtajana. 
Pari vuotta oli taukoa hallitustyöskentelystä, 
mutta vanha suola alkoi janottaa, joten nyt 
olen rauhanjaoston vetäjä. Kansainvälisesti 
olen IPPNW:n International Councilin Spea-
ker.  80-luvulla olin mukana LSV:n kehitysyh-
teistyöprojektissa Tansaniassa ja nyt suunnit-
telen pienaseiden vastaista hanketta Nigeriaan 
ja Sambiaan. Kotona on kaksi Etiopiasta adop-
toitua lasta.

Kati Juva

Olen 30-vuotias sisätauteihin ja infektiosaira-
uksiin erikoistuva lääkäri Helsingistä. Vuon-
na 2013 toimin LSV:n Kehitysyhteistyövalio-
kunnan puheenjohtajana, LSV:n hallituksen 
Global Clinic -vastuuhenkilönä sekä halli-
tuksen työvaliokunnan jäsenenä. Olen luot-
sannut Nepalin seksuaaliterveys ja -oikeudet 
-hanketta parin viime vuoden ajan ja aiem-
min olen ollut mukana mm. LSV:n opiskeli-
jatoiminnassa. Osan vuodesta vietän hiviin ja 
maahanmuuttajiin kohdistuvan tutkimukseni 
parissa. Vapaa-aikanakin yritän mieluusti pa-
rantaa maailmaa ystävieni ja perheeni kanssa 
keskustellen.

Paula Tiittala

Olen ollut mukana LSV:n toiminnassa alusta 
asti ja edustan hallituksessa vanhuutta. Edustan 
myös jatkuvuutta, sillä olen ollut hallituksessa 
pitkään, tosin pätkittäin. Toimin tällä hetkellä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijana 
tittelillä tutkimusprofessori. Hallituksessa vas-
taan politiikkaryhmästä, erityisesti HAI-toimin-
nasta. HAI on ryhmä, joka Suomessa toimimisen 
lisäksi on pitänyt yhteyttä HAI-Europe-järjes-
töön (www.haiweb.org). 

Elina Hemminki

Olen 72-vuotias lastenpsykiatri, nykyisin enem-
män vanhuuden asioissa liikkeellä. Olin mieheni 
Ilkan kanssa perustamassa LSV:tä 1982 ja mu-
kana IPPNW:ssä melkein alusta asti. Takana on 
töitä tutkimuksessa, hallinnossa ja politiikassa, 
nykyisin toimin järjestöissä. Vuosina 2008-2012 
olin yksi IPPNW:n kolmesta co-presidentistä. 
Nyt vedämme Ilkan kanssa IPPNW:n rauhan-
talokeräystä Bostoniin ja sovittelemme Latina-
laisen Amerikan jäsenjärjestöjen mutkikkaita 
välejä. Kotona neljältä lapselta pian seitsemän 
lapsenlasta.

Vappu Taipale

Järjestötaustaani kuuluu FiMSIC, NLY ja Global 
Health -konsortio ynnä muita ei-lääkärijärjes-
töjä. LSV:ssä olen ollut rivijäsenenä aiemmin, 
hallituksessa aloitin tammikuussa 2012 ja tänä 
vuonna toimin hallituksen puheenjohtajana. 
Luonteeltani ja toimintatavoiltani olen enemmän 
hallinnollinen toteuttaja kuin luova visionääri, ja 
toivon tällä panoksella voivani hyödyttää jär-
jestöä tulevina vuosina. Leipätyöni teen Espoon 
kaupungilla lastenlääkärinä.

Tom Sundell
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Olen pian 29-vuotias, pullantuoksuisen 
tuore lääketieteen lisensiaatti Kuopios-
ta. LSV:n passiivisena jäsenenä olen ollut 
vuodesta 2007 lähtien. Aktiivisempiin 
saappaisiin hyppäsin oma-aloitteisesti 
elokuussa 2012 IPPNW:n Hiroshiman 
maailmankonferenssissa vierailtuani, ja 
jonkun ystävällisen, mutta päättäväisen 
tuuppauksen seurauksena löysin itseni 
vuoden 2013 hallituksesta. Ammatilli-
sesti olen kiinnostunut erityisesti hyvästä 
yleislääkäriydestä, kehitysmaissa kauko-
tulevaisuudessa työskentelemisestä, LSV:n 
ajamista rauhanasioista sekä meditaation 
terveysvaikutuksista.

Karoliina Rantonen

Olen 27-vuotias, vastaleivottu lääke-
tieteen lisensiaatti, joka tempautui 
mukaan LSV:n toimintaan aivan vast-
ikään. Opiskeluaikana toimin kansain-
välisen lääketieteen opiskelijajärjestön, 
FiMSIC:n, virkailijana pari viimeistä 
opiskelijavuottani. LSV:n toiminta on 
kaikessa laajuudessaan allekirjoitta-
neelle vielä varsin uutta, mutta sisällön 
yhteneviä rajapintoja opiskelijajärjestö-
toimintaan löytyy runsaasti. Erityisesti 
kehitysyhteistyö kiinnostaa ja roolini on 
ainakin osaksi toimia vielä opiskelija-
linkkinä kehy-asioiden tiimoilta. Odo-
tan jännittävää ja kasvattavaa vuotta 
LSV:n remmissä! 

Ilari Ryhänen

Olen 26-vuotias lääketieteen kandi Es-
poosta ja toimin toista kauttani LSV:n 
hallituksessa. Tällä kertaa päässä on tie-
dotusvastaavan hattu ja työpöydällä muun 
muassa järjestön nettisivujen uudistus. Li-
säksi toimin Intian nuorisoterveyshank-
keen koordinaattorina. Vapaa-ajallani 
nautin hyvästä kahvista ja nopeasta mu-
siikista.

Topi Turunen

Olen 23-vuotias neljännen vuosikurssin 
lääketieteen opiskelija Tampereella. Aloi-
tin tänä vuonna LSV:n opiskelijaedustaja-
na. Monen vuoden FiMSIC-toiminta sai 
minut innostumaan myös LSV:n toimin-
taan lähtemisestä. Toimin tämän vuoden 
myös FiMSIC:n varapuheenjohtajana. 

Annika Luukkainen

Tulin LSV:n mukaan 10 vuotta sitten 
lääkisopintojeni alkuvaiheessa ja toimin 
edelliset 3 vuotta järjestön puheenjoh-
tajana. Suurimmat kiinnostuksen koh-
teeni järjestössä ovat tällä hetkellä ter-
veyspolitiikka ja kehitysyhteistyö, joita 
opiskelin viime vuoden päätoimisesti. 
Nyt olen palannut pediatrian erikoistu-
misen pariin.

Matti Parry
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18.-24.3. TYÖPÄIVÄ MAAILMALLE -VIIKKO 
 www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle

19.3. MIKÄ UHKAA MAAILMAN IHMISTEN TERVEYTTÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA?   
 -SEMINAARI (David Livingstone -seura) www.fsih.fi

20.-22.3. LSV TAMPEREEN LÄÄKÄRIPÄIVILLÄ  
 Tampere-talo, Päärakennuksen 1.krs, osasto 162  
 http://www.tampereenlaakaripaivat.fi/

13.-14.4. SOTA, KONFLIKTIT JA TERVEYS -VIIKONLOPPU  
 (FiMSIC) www.fimsic.org

5.-7.4.  IPPNW:N EUROOPAN ALUEEN OPISKELIJAKOKOUS, BELGRAD, SERBIA  
 Lisätiedot: karoliina.rantonen@lsv.fi

18.4. PAPERITTOMIEN KOHTAAMINEN TERVEYSPALVELUISSA -SEMINAARI  
 (Pakolaisneuvonta) http://www.pakolaisneuvonta.fi

27.4. LSV:N VUOSIKOKOUS JA YMPÄRISTÖ JA TERVEYS -SEMINAARI 
 www.lsv.fi

TULEVIA TAPAHTUM IA

LSV T IEDOT TA A

Vuoden 2013 alusta  
LSV:N JÄSENASIAT hoidetaan 
toimistolta käsin. Jäsenasioissa voi olla 
yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse 
(jasensihteeri@lsv.fi) tai soittamalla  
puh. 045-350 85 16.

Viimeisimpien LSV-tiedotteiden lähettämi-
sessä on ilmennyt ongelmia, ja moni on 
jäänyt ilman tiedotetta. Ongelma on nyt 
ratkaistu, joten kaikkien jäsentemme tulisi 
tästä eteenpäin saada tiedote normaalisti 
4-5 kertaa vuodessa. Pahoittelemme 
tästä koitunutta harmia! 

LSV-TIEDOTE UUDISTUU vuoden  
2013 aikana. Kuulisimme mieluusti  
ajatuksianne ulkoasusta ja sisällöstä.  
RUUSUJA, RISUJA JA  
JUTTUIDEOITA voi lähettää  
osoitteeseen lsv@lsv.fi, josta viestit  
ohjataan tiedotusvastaavalle.

LSV ON NYT  
MYÖS FACEBOOKISSA!  
Käy tykkäämässä Lääkärin sosiaalinen 
vastuu ry:n SIVUA ja saat tietoa  
toiminnastamme sekä ajankohtaisista 
tapahtumista.

JOS YHTEYSTIETOSI  
MUUTTUVAT, ilmoitathan siitä meille 
sähköpostitse: lsv@lsv.fi.
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TERVETULOA  
L Ä ÄK ÄRIN SOSIA ALINEN VASTUU RY:N  

KEVÄTKOKOUKSEEN

Lauantaina 27.4.2013 klo 13-16
Lääkäriliiton auditorio, Mäkelänkatu 2, Helsinki

Ohjelma

13:00-14:30
Ympäristö ja terveys  

– mihin lääkärin pitäisi kiinnittää huomio nyt ja tulevaisuudessa?

14:30-15:00
LSV:n jaostot esittäytyvät

15:00-16:00
LSV ry:n kevätkokous - Käsitellään sääntömääräiset asiat

Kahvitarjoilu

Ilmoittautumiset 15.4.2013 mennessä 
 lsv@lsv.fi tai puh. +358 45 350 8516

UK U T S


