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L S V T I E D O T TA A

LSV:n Kehitysyhteistyöjaosto kaipaa
toimintaansa kokeneita kollegoita.

LSV suunnittelee kehitysyhteistyön
strategisia linjoja vuosille 2015-2020.
Mihin sinä haluaisit LSV:n kehitysyhteistyössään
panostavan?
Vastaa lyhyeen kyselyyn verkkosivuillamme www.lsv.fi ja vaikuta!
Vastausaikaa on 30.4.2014 saakka.

LSV löytyy myös Facebookista.
Käy tykkäämässä sivuamme ja pysyt ajankohtaisten asioiden ytimessä. facebook.com/pages/Lääkärinsosiaalinen-vastuu-ry
Kannattaa tutustua myös verkkosivuihimme: www.lsv.fi
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Lääkärin sosiaalinen vastuu toimii globaalin terveyden ja kehitysyhteistyön saralla mm. koordinoimalla kansainvälisiä
terveysalan
kehitysyhteistyöhankkeita,
vaikuttamalla kehityspoliittiseen keskusteluun Suomessa ja järjestämällä koulutusta globaalista terveydestä. LSV:n
omistama yritys PSR Consulting Oy on
keskittynyt kehitysalan konsultointitehtäviin ja hankearviointeihin.
LSV:n kehitysyhteistyötoiminta kaipaa
toimintaansa mukaan kokeneita kollegoita. Mahdollisia tapoja osallistua ovat mm.
neuvonantajan rooli hankkeiden ohjausryhmässä sekä hankkeisiin liittyvät vertaisarviot. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä: paula.tiittala@lsv.fi.
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Kansikuva: Pohjois-Ibadanissa sijaitsevaan Olive Primary School -kouluun on
LSV:n Nigeria-hankkeen puitteissa palkattu kouluterveydenhoitajia. Kuva: Reetta Leinonen

S U U N TA N A E T E E N PÄ I N?

V

uoden 2013 aikana LSV:ssä on tehty paljon töitä
– kuten aiemminkin. Jaostojen toiminta on ollut
aktiivista ja yleistä järjestötoimintaa on kehitetty
mm. tiedotuksen ja varainhankinnan saralla. Toimistomme
on vahvistunut, toisaalta uusien rekrytointien kautta ja toisaalta myös siksi, että olemme aiemman henkilöstön vaihtuvuuden jälkeen saaneet pian vuoden työskennellä saman
sitoutuneen tiimin kanssa.
LSV:llä on tänä vuonna edessään tilanne, jossa järjestön
kehityksen suunnasta pitää tehdä linjauksia. Nykyisen laajuinen toiminta vaatii vankan taloudellisen ja hallinnollisen
pohjan – jälkimmäinen alkaakin vähitellen olla jo kunnossa.
Myös vapaaehtoisten työtä tulisi ohjata ammattimaisempien
toimintatapojen suuntaan yhteisten pelisääntöjen kautta.
Vaarana saattaa kuitenkin olla luovuuden ja intohimon tukahduttaminen toiminnan ytimestä.
LSV:n hallitus on ottanut toimintavuoden tavoitteeksi yhteisen strategian luomisen järjestölle. Strategiatyössä pyrimme luomaan yhteisiä tavoitteita ja määrittelemään sen arvopohjan jolla toimintaa viedään eteenpäin. Toivomme myös
jäsenistön osallistuvan keskusteluun: mihin suuntaan LSV:tä
tulisi kehittää? Mitkä ovat ne arvot, jotka ohjaavat järjestön toimintaa? Keskusteluun voi osallistua LSV:n nettisivuilla ja järjestön kevät- ja
vuosikokouksissa – myös allekirjoittaneelle voi
suoraan antaa palautetta aiheesta.
Tom Sundell
Puheenjohtaja
Tom.Sundell@lsv.fi
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Vanhempien kouluttaminen
lapsiterveydestä on hankkeen
yksi päätavoitteista.
Kuvassa “vanheimpainiltaan”
osallistuneita vanhempia
marraskuussa 2013.

K E H I T Y S Y H T E I S T YÖ

L S V M U K A N A K E H I T TÄ M Ä S S Ä
KO U LU T E R V E Y D E N H U O LTOA
NIGERIASSA

N

igeria on Afrikan väkirikkain maa,
jonka väkiluvuksi on arvioitu noin
169 miljoonaa asukasta. Lapsikuolleisuus maassa on korkea: 124 lasta 1000
lapsesta kuolee ennen viidettä ikävuotta.
Infektiotaudit, kuten malaria, pneumonia ja
gastroenteriitti, ovat merkittäviä lapsikuolleisuuden aiheuttajia (WHO 2012).
Ibadanin kouluterveydenhuollon hanke
on käynnissä Luoteis-Nigeriassa kolmatta
vuotta. Tuttavallisemmin me hankkeen parissa työskentelevät käytämme hankkeesta
nimitystä IPCIP (Improving child health in
Ibadan primary schools). Hankkeessa viiteen
peruskouluun on perustettu kouluterveydenhuolto. Näihin kouluihin on palkattu jokaiseen oma terveydenhoitaja sekä lääkäri, jota
sairaanhoitaja voi tarvittaessa konsultoida
tai pyytää paikalle. Hankkeessa panostetaan
opettajien ja vanhempien tietämyksen lisäämiseen lasten terveyteen liittyvistä aiheista
ja erityisesti lasten infektiosairauksien ehkäisystä. IPCIP-hanke on tänä vuonna LSV:n
Työpäivä maailmalle -kampanjan keulahankkeena.
Tällä hetkellä hankkeessa on käynnissä
interventiovaihe, jossa painottuu erityisesti
vanhempien ja opettajien kouluttaminen lapsiterveyteen liittyvistä aiheista. Koulutukset
on suunniteltu vuonna 2012 vanhemmille ja opettajille tehdyn kyselytutkimuksen
pohjalta. Kyselytutkimuksella kartoitettiin
opettajien ja vanhempien tietämystä lasten
tartuntataudeista ja terveydestä. Koululasten
vanhemmat vierailevat kouluissa säännöllisesti vanhempien ja opettajien tapaamisissa,
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joiden aikana keskustellaan myös terveyteen
liittyvistä asioista. Suomalaisittain näistä tapaamisista voitaisiin käyttää nimitystä vanhempainillat, mutta hankekouluissa nämä
”vanheimpainillat” tosin yleensä ajoittuvat
aamupäivään.
Yhteensä 17 projektikoulujen opettajaa on
käynyt viisipäiväisen vertaiskasvattajakoulutuksen, jotta he voivat olla aktiivisesti mukana kouluttamassa vanhempia sekä muita
opettajia lapsiterveydestä. Projektikoulujen
opettajille on myös suunniteltu erilaisia
materiaaleja koulutusten tueksi. Yhdessä
kouluterveydenhoitajat, lääkärit ja opettajat
keskustelevat vanhempien kanssa erilaisista
teemoista lapsiterveyteen liittyen. Projektiryhmämme on päässyt mukaan muutamaan
opettajien ja vanhempien tapaamiseen, ja
keskustelu on ollut tilaisuuksissa elävää ja kysymyksiä vanhemmilta on riittänyt runsaasti. Tilaisuuksissa kielinä ovat sekä englanti,
joruba että hausa. Opettajat ja hankkeen
terveydenhuoltohenkilökunta toki päivittäisessä työssään myös kiinnittävät huomiota
terveystiedon jakamiseen sekä oppilaille että
vanhemmille myös yksilöneuvontana.
Hankkeen alussa kouluterveydenhoitajat
olivat erittäin työllistettyjä. Valtaosalla oppilaista ei aiemmin ollut ollut mahdollisuutta
terveydenhuollon ammattilaisten palveluihin, joten luonnollisesti oppilaat ja heidän
perheensä aktiivisesti tarttuivat tilaisuuteen
hoidattaa ja kysellä erilaisista vaivoistaan terveydenhoitajilta. Huolena oli ensimmäisenä
projektivuonna, että terveydenhoitajien työ
kävisi liian kuormittavaksi. Terveydenhoita-

jat ovat toki pysyneet työllistettyinä, mutta
alun kiireen jälkeen työtahti on tasaantunut
inhimilliseksi viime vuoden aikana. Keväällä 2013 jokaiseen projektikouluun palkattiin
myös lääkäri, jota terveydenhoitajat voivat
tarvittaessa puhelimitse konsultoida tai pyytää paikalle.
Kouluterveydenhoitajien vastaanottojen
käyntisyyt eivät yllätä: tyypillisiä vaivoja
ovat esimerkiksi kuume/malaria, hengitystieinfektiot, vatsataudit, pienet vammat ja
ihottumat. Kouluissa on pieni lääkevarasto
käytössä, ja malarialääkkeiden sekä antibioottien käyttöön liittyen tarvitaan lääkärin
valtuutus. Muutamia oppilaita on jouduttu
hankkeen aikana lähettämään sairaalaan,
jossa heidän hoito on yleensä järjestetty
hankkeen lääkäreiden avulla. Hankkeen
lääkäreiden päätoimi on Ibadanin yliopistosairaalassa. Valitettavasti hankkeen alussa
jo jouduimme toteamaan, että paikallisilla
terveysasemilla ei ole riittävän pätevää hoitohenkilökuntaa tai asianmukaisia lääkevarastoja, jotta tarvittaessa heidän palvelujaan
olisi voitu hyödyntää.
Vuoden 2014 lopussa toteutetaan loppututkimus, jossa vanhempien tietämystä
kartoitetaan uudestaan arvioiden hankkeen
vaikutusta. Lisäksi projektikumppanimme
Nigeriassa aktiivisesti keskustelee paikallis-

ten poliitikkojen ja viranomaisten kanssa,
jotta hankkeen tärkeitä elementtejä otettaisiin laajamittaisemmin käyttöön Ibadanin
kouluissa. Kouluterveydenhuollon vaatiminen jokaiseen peruskouluun Ibadanissa on
haasteellista ja veisi huomattavasti resursseja, vaikka se olisi erittäin tarpeellista. Tavoitteena on ainakin saada kestävälle pohjalle
ibadanilaisten opettajien rooli terveystiedon
opetuksessa, jotta he voisivat välittää tietoa
eteenpäin vanhemmille ja opettajille.
Reetta Leinonen
IPCIP-hankkeen koordinaattori
Lisätietoa hankkeesta sekä
Työpäivä maailmalle -kampanjasta:
www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle

OSALLISTU
TYÖPÄIVÄ MAAILMALLE
-KAMPANJAAN

LAHJOITTAMALLA YHDEN PÄIVÄN
PALKKASI TUET KAIKKIA LSV:N
KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEITA
TASAPUOLISESTI.
LIITY MUKAAN:
www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle
TAI TEE LAHJOITUS
SUORAAN TILILLE:

FI88 8000 1400 6023 56.
Saaja: LSV ry,
viestiksi: oma nimesi.

TUKESI ON JÄRJESTÖLLE
HYVIN TÄRKEÄ!
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R A U H A N T YÖ

NUCLEAR EXITS -KONFERENSSI, HELSINKI 17.–18.10.2013

Y D I N A S E I S TA LU O P U M I N E N
O N M A H D O L L I S TA
”Ultimately, the world will be safe only when all the nuclear states follow South
Africa’s example and dismantle their nuclear weapons. I believe that we, in our own
small way, have illustrated that long-term security can be far better assured by the
abrogation of nuclear weapons than by their retention.“

K

onferenssimme pääpuhuja on vakuuttava sanomassaan. Onhan hän Nobelin
rauhanpalkinnon saanut Etelä-Afrikan aiempi presidentti Frederick Willem de
Klerk, mies, joka lopetti apartheidin, vapautti
Nelson Mandelan ja johti maansa luopumaan
ydinaseista. Tässä oli poliittisesti määrätietoinen prosessi, jossa myös kansainvälinen
valvonta oli toteutettu moitteettomasti.
Ajatus konferenssista, jossa tarkasteltaisiin
ydinaseita uudesta näkökulmasta, oli itänyt
vuosikausia LSV:n rauhanaktiivien mielissä.
Oli olemassa esimerkkejä siitä, miten ydinaseista luovutaan.
Kongressin aikaansaaminen oli suuri ponnistus. Presidentti de Klerk saatiin paikalle samalla matkalla, jossa hän osallistui Varsovan
Nobel Summitiin (josta enemmän sivulla 8).
Myös muut puhujat olivat korkeatasoisia:
Hiroshiman aiempi pormestari Tadatoshi
Akiba (sittemmin Middle Powers Initiativen puheenjohtaja), suurlähettiläs Jayantha
Dhanapala (Pugwash- liikkeen puheenjohtaja), suurlähettiläs Ho-Jin Lee (YK:n pääsihteeri Ban Ki Moonin ydinaseriisuntaryhmän
jäsen) ja IPPNW:n kaksi co-presidenttiä, Ira
Helfand ja Tilman Ruff. Suomalaisista puhujista mukana olivat valtionvarainministeri
Jutta Urpilainen, IAEA:n johtotehtävissä toimineet Juha Rautjärvi sekä Olli Heinonen ja
europarlamentaarikko Tarja Cronberg, par6
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lamentin Iran-ryhmän puheenjohtaja.
Etelä-Afrikan prosessi oli mielenkiintoinen. Ydinaseet päätettiin rakentaa, kun
Portugalin alusmaat vapautuivat vuonna
1974. Kuusi Hiroshiman kokoista pommia
oli valmiina ja seitsemännestä suunnitelma.
Ne oli rakennettu ”itsepuolustukseksi, eikä
kukaan koskaan ollut ajatellut käyttää niitä”.
Aseiden valmistus oli suuri salaisuus ja siitä
tiesivät vain muutamat hallituksen ministerit. Kun de Klerk tuli presidentiksi 1989,
hän oli valmis radikaaleihin tekoihin. Onneksi maailman silloiset suuret muutokset –
Berliinin muurin murtuminen ja Neuvostoliiton hajoaminen – tekivät ydinaseista
luopumisen mahdolliseksi. Kansainvälinen
atomienergiakeskus IAEA oli prosessissa
mukana edustajanaan suomalainen Juha
Rautjärvi. Rautjärvi kuvasikin esityksessään
syvällisesti luopumisen filosofiaa. Jo syksyllä
1992 IAEA ilmoitti tarkastuksensa pohjalta
tyytyväisyytensä Etelä-Afrikan tilanteeseen.
Sveitsi ryhtyi suunnittelemaan ydinasettaan kaksi viikkoa Hiroshiman pommin
putoamisen jälkeen. Maalla oli käytössään
rahaa ja osaamista, erityisesti maan fyysikot
olivat sitoutuneita toimintaan. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin aseen valmistuksesta päätettiin virallisesti luopua. Ruotsin
suunnitelmat olivat samoin vauhdissa heti
toisen maailmansodan jälkeen, ja vuonna

1954 puolustusselonteossa ehdotettiin ydinaseen hankkimista, ”jotta Ruotsi voisi puolustaa puolueettomuuttaan”. Parlamentissa
käydyssä keskustelussa puolueet olivat erimielisiä, oikeisto aseen puolella kuten sosialidemokraattinen pääministeri Tage Erlanderkin, mutta sosiaalidemokraattiset naiset
toimivat määrätietoisesti aseita vastaan Inga
Thorssonin johdolla. Keskustelu jatkui kuitenkin pitkään 1960-luvulle.
Ydinfysiikan ja vaadittavan tekniikan
osaamista löytyi lukuisista maista, ja suunnitelmat olivat pitkällä myös esimerkiksi Australiassa. Neuvostoliiton hajoaminen taas
asetti sen entiset valtiot haasteiden eteen.
Kazakstanin Semipalatinskissa oli vuosikausia suoritettu ydinkokeita, ja Ukraina oli
taas kokenut Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden, joten näiden maiden onnistui
itsenäistyttyään luopua ydinaseista. Tutkijat
Maria Rost Rublee ja Sico van der Meer analysoivat huolella tästä saatavilla olevaa tietoa,
ja heidän artikkelinsa julkaistaan aikanaan,
kunhan Nuclear Exits -konferenssin tuloksista saadaan hyvä kooste. Paraikaa neuvottelemme Medicine, Conflict and Survival
-lehden kanssa erikoisnumerosta tai erikoispainoksesta.
”On väärin, että Iranin ydinaseriisuntaa
ovat neuvottelemassa maat, joissa itsellä on
ydinaseita”, totesi Tarja Cronberg esityksessään. ”Näissä neuvotteluissa tulisi käyttää niitä maita, jotka ovat todella luopuneet
ydinaseistaan tai suunnitelmistaan”. Cronberg johtaa Euroopan parlamentin Iranryhmää, joten hän tuntee asian.
Kunnon konferenssiin kuului tietenkin
hyvä Get Together Party Rauhanasemalla,
kaupungin vastaanotto runsaine tarjoomuksineen ja Farewell Party Taipaleilla kalasoppaa nauttien. LSV:n oivat vapaaehtoiset
pitivät osanottajista huolta ja Tuija Partonen
kongressitoimistosta Tuhat ja yksi yötä hoiteli suvereenisti niin suuret kuin pienet asiat.
Kiitos kaikille!
Vappu Taipale

Osallistu elokuun
rauhankongressiin
Kazakstanissa
Haluatko kieltää ydinaseet?
Kuulla lisää radioaktiivisen
säteilyn vaaroista?
Tai pyöräillä Kazakstanin halki
Semipalatinskin ydinkoealueelta
Astanaan lääketieteen
opiskelijoiden kanssa?
Tai vain tavata rauhantyöhön
sitoutuneita kollegoja ympäri
maailmaa?
International Physicians for the
Prevention of Nuclear War (IPPNW)
järjestää 21. maailmankongressinsa
Astanassa, Kazakstanissa
27.–30.8.2014.
Pääteemoina ydinaseiden
humanitaariset ja ilmastolliset
vaikutukset, pienten aseiden
suuret vaarat sekä päättäjiin
vaikuttaminen. Myös ydinvoima
ja Lähi-idän tilanne ovat esillä.
Opiskelijoille on oma kongressi
ennen varsinaista tapahtumaa.
LSV lähettää kongressiin oman
delegaation ja myöntää lähtijöille
matka-apurahoja.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan,
ota yhteyttä Kati Juvaan:
Kati.Juva@lsv.fi.
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MATK ARAPORT TI:
THE 13 TH WORLD SUMMIT OF NOBEL PEACE L AUREATES 2013, VARSOVA

DA L A I L A M A N PA R R A S VA LO L I P PA ,
TA I PA L E E T J A E R I T Y I S E N H Y VÄ
YHTEISHENKI

Suomen koko delegaatio sekä IPPNW:n
opiskelijaedustajistoa Saksasta,
Tanskasta ja Kanadasta.
Kuva: Lauri Husa

V

uoden 2013 lokakuussa 11 suomalaista lääketieteen opiskelijaa ja yksi
nuori lääkäri LSV:stä lähtivät maailmanpelastusmatkalle Varsovaan intoa puhkuen. Lähtijöistä kolme oli aiemminkin ollut
LSV:n matkassa, parilla muulla oli kehitysyhteistyökokemusta tai muuten vain reissukokemusta, lopuilla kenties ennen kaikkea
energiaa tulevaan. Edessä oli Nobelin rauhanpalkittujen huippukokous Varsovassa
– 3 päivää paneelikeskusteluja, työpajoja ja
yhteisiä illanviettoja sekä toivomus Dalai
Laman tapaamisesta.
Saavuimme Varsovaan edeltävänä viikonloppuna tutustuaksemme II maailmansodan
jälkeen suurelta osin jälleenrakennettuun
itäeurooppalaiseen pääkaupunkiin. Maanantaiaamuna marssimme hostellilta kohti Kulttuurin ja tieteen palatsia, jossa yleisölle avoin
tapahtuma pääosin järjestettiin. Aamupäivisin seurasimme paneelikeskusteluja, joissa
8
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jututettiin vuorollaan kutakin nobelistia, ja
iltapäivisin workshoppeja, joihin osallistuimme kukin oman mielenkiintomme mukaan.
Työpajat käsittelivät eri aiheita rauhan- ja
kehitysyhteistyön kentällä. Syyrian sekasortoinen tilanne oli esillä voimakkaasti sekä
paneeleissa että workshopeissa. Ydinaseaiheisessa workshopissa IPPNW:n co-president Ira Helfand esitteli paikallisen ydinaseselkkauksen maailmanlaajuisia ilmastollisia
vaikutuksia hämmästyttävän tyynesti, ottaen
huomioon kuinka epämiellyttävistä totuuksista oli kyse. Toiset meistä oppivat Tiibetin
rauhanomaisesta vallankumouksesta, toiset
professori Mohammed Yunuksen mikrolainoista.
Vietimme vapaa-aikaa myös yhdessä muiden maiden opiskelijoiden kanssa. Eräänä
iltana löysimme itsemme istumasta ravintolassa muutama kansainvälinen IPPNWopiskelija sekä Ilkka ja Vappu Taipale seuranamme. Tuo ilta lienee ollutkin mieleenpainuvin, sillä sitä muistellaan edelleen erikoinen hymyn kare kasvoillamme.
Mutta mitä tästä kaikesta opimme? Mitä
jäi käteen? Maailmalle ainakin käänsimme
mielessämme uuden sivun, intouduimme
toisistamme ja viisaammistamme. Itse kirjoitin muistiin ”Poor people are like bonsai.
There’s nothing wrong with the seed”, monen
muun hyvän ajatuksen ohella. Konkretiaa
monet jäivät kaipaamaan, toisaalta muutamat ideoivat aktiviteetteja jo tulevaa varten.
Huippukokouksen päätteeksi myös nobelistit
esittivät julkilausuman, jonka ydinuhan huomioivaan linjaan voimme olla tyytyväisiä.
Idealismi on parhaimmillaan silloin, kun

sitä käytetään hyvään - tehdään, eikä vain
puhuta. Siispä lapio käteen ja, viimeistään
kevään tullen, istutuspuuhiin!
Toukokuussa järjestetään IPPNW:n
Euroopan opiskelijakonferenssi Helsingissä tervetuloa mukaan!
Matkalaisten puolesta,
Karoliina Rantonen
LSV:n rauhan-jaosto

LSV:n opiskelijadelegaatio
Varsovassa:
Karoliina Rantonen
Antti Junkkari
Silja Niskanen
Sara Remes
Emma Lommi
Jori Hallinen

Niilo Liuhto
Juha Gogulski
Lauri Husa
Eeva Valjakka
Marjukka Jussila
Salli Antila

Nobelistien julkilausuma luettavissa:
www.nobelforpeace-summits.org/

R A U H A N T YÖ

U L KO M I N I S T E R I Ö N J A
R AU H A N J Ä R J E S TÖ J E N TA PA A M I N E N

L

SV osallistui näyttävällä edustuksella
asevalvontasuurlähettiläs Klaus Korhosen isännöimään ydinaseiden humanitäärisiä vaikutuksia käsittelevään tapaamiseen 5.2.2014 Ulkoministeriössä. Paikalla oli
LSV:n lisäksi Sadankomitean, Rauhanliiton,
Suomen Rauhanpuolustajien sekä SPR:n edustajia. Korhonen halusi kuulla järjestöjen näkemyksiä ydinasepolitiikan nykyisistä suuntaviivoista ennen osallistumistaan Suomen
edustajana Meksikon ydinasekonferenssiin
Humanitarian Impacts of Nuclear Weapons.
Korhonen esitteli tämänhetkistä toimialuettansa ja ajankohtaisia tapahtumia. Maaliskuussa presidentti Obaman aloitteesta Haagissa järjestetään ydinturvakonferenssi, johon
osallistuu 54 maata. Suomea lähtee edustamaan presidentti Niinistö. Huhti–toukokuussa toisaalta on luvassa ydinsulkusopimuksen
tarkastelua valmisteleva kokous. Korhonen
valotti myös kansainvälisen ydinasepolitiikan ajankohtaisimpia linjavetoja, mm. EU:n,
NATO:n ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyväisjäsenten (P5-maat) välisiä jännitteitä.

Rauhanjärjestöt nostivat esiin IPPNW:n
tuoreimman raportin, jonka mukaan jopa
paikallisesti käytettyjen ydinaseiden humanitaariset vaikutukset olisivat aiemmin luultua paljon suuremmat. Korhonen yhtyi järjestöjen näkemykseen siitä, että ydinaseiden
riski on todellinen.
Tapaaminen oli mielenkiintoinen ja antoisa. Kävimme läpi tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia ja nostimme lisäksi esiin
huolemme siitä, kuinka ICAN:in viimevuotisen raportin mukaan monet Suomessakin
toimivat pankit rahoittavat ydinaseteollisuutta. Viime vuonna esille tulleen uutisen
mukaan myös Suomen eläkerahastot rahoittavat ydinaseteollisuutta. Esitimme toiveen,
että Suomen valtio asettaisi Norjan tapaan
säädöksiä, jotka estäisivät valtion sijoitusten
ja valtion omistamien yhtiöiden varojen valumisen ydinaseteollisuuteen.
Emma Lommi ja Juha Gogulski
www.dontbankthebomb.com
L S V -T I E D O T E 1 / 2 0 14
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L Ä ÄK ÄRI YHTEISKUNNALLISENA
VA I K U T TA J A N A
LSV järjesti kurssin “Lääkäri yhteiskunnallisena vaikuttajana” Lääkäripäivillä
2014. Kurssin tavoitteena oli herättää
keskustelua lääkärin yhteiskunnallisesta roolista ja vaikutusmahdollisuuksista. Kurssi keräsi noin 100 osallistujaa
ja käyty keskustelu oli vilkasta.

Y

hteiskunnan lääkäreille antama valta
ja arvostus perustuu paitsi lakeihin
ja säädöksiin, myös kulttuurisiin tekijöihin. Laissa lääkäreille annetaan erityisoikeuksia puuttua ihmisen koskemattomuuteen ja vapauteen lääketieteellisesti
perustelluista syistä. Viime aikoina yhteiskunnallinen suuntaus on kuitenkin ollut
lääkärin toimintavaltuuksien rajoittaminen
asetusten ja säädösten avulla, totesi lääketieteen historian dosentti Heikki S. Vuorinen
LSV:n Lääkäripäivillä 2014 järjestämällä luentokurssilla.
Kulttuurisen aseman taustalla on puolestaan lääkärin ja potilaan välinen läheinen
vuorovaikutussuhde. Lääkäri on usein läsnä
elämän vaikeimmissa tilanteissa, jolloin ihminen on kaikkein paljaimmillaan ja haavoittuvimmillaan. Ammatin kautta pääsee
kosketuksiin ihmisille hyvin henkilökohtaisten asioiden kanssa. Lääkärin ja potilaan
välinen luottamus heijastuu laajemminkin
yhteiskunnallisesti, yli kahden välisen hoitosuhteen. “Lääkäri on lähellä ihmistä” tähdensi arkkiatri Risto Pelkonen kurssin avauspuheenvuorossaan.
M I N N E O VAT
L Ä Ä K Ä R I P O L I I T I KO T
KADONNEET?

Lääkärin aseman nauttima yhteiskunnallinen arvostus on pohjana poliittiselle vaikuttamiselle. Lääkärin ammatillinen toiminta
10
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nivoutuu paitsi terveys- ja sosiaalipolitiikkaan myös mm. koulutus-, työllisyys-, veroja talouspolitiikkaan. Viimeisimmistä
ajankohtaisia esimerkkejä ovat julkisen terveydenhuollon kustannukset sekä tupakkaja alkoholiverotus.
Terveyden ja hyvinvoinnin huomioiminen
läpileikkaavana teemana kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on ollut Suomessa
edistyksellistä. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen strateginen työkalu Health in All
Policies (HiAP) on kerännyt kansainvälistäkin tunnustusta.
Lääkäriliiton terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski kertoi esityksessään
lääkärikansanedustajien määrän Suomen
eduskunnassa vähentyneen merkittävästi vuosituhannen alusta kymmenesosaan.
Vaikka osaltaan tämä selittyy lääkärien
siirtymisellä kansallisesta vaikuttamisesta
kuntatason päättäviin elimiin ja tilastollinen
harhakin on mahdollinen, trendi herättää
huolta. Yleisö kommentoi asiaa kiivaasti.
Entinen kansanedustaja, professori Sirpa
Asko-Seljavaara haastoikin kaikki kollegat
osallistumaan kansalliseen politiikkaan ja
korosti lääkäreiden erityisasemaa terveyspoliittisesta päätöksenteossa. Panelisti, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty kuitenkin huomautti lääkäripoliitikon uran olevan erittäin
haastava, erityisesti perheellisille lääkäreille.
O N KO A I K A O T O L L I N E N
YHTEISKUNNALLISELLE
MUUTOKSELLE?

Historian valossa lääkärit ovat monesti olleet
yhteiskunnallisten muutosten avainhenkilöitä ja katalysaattoreita. Henkilökuvien kautta dosentti Vuorinen valotti yleisölle mm.
Rudolf Virchowin sekä ar-Razin yhteiskunnallista roolia omilla aikakausillaan. Virchow (1821-1902) korosti yhteiskunnan roo-

lia kansanterveydessä ja ar-Razi (865-925)
puolestaan puolusti radikaalisti tieteen roolia pimeän keski-ajan katsomuksellisessa ilmapiirissä. Vuorinen kuitenkin korosti, että
yhteiskunnallinen muutos vaatii aina sekä
muutoksen tekijän että otollisen ajankohdan.
2010-luvulla yksilön rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on supistunut, kun
taas yhteisöjen rooli puolestaan on vahvistunut. Merkittäviä maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia paineita on ilmassa - väestönkasvu ja ikääntyminen, ilmastonmuutos,
globaali eriarvoisuus, konf liktit ja uudet
turvallisuuden uhat. Kotimaassamme paljon
puhuttu SOTE-uudistus nivoutuu suurempaan rakenteelliseen uudistukseen maamme
hallinnollisissa rakenteissa.
VA I K U T TA J A N M O T I I V I T

LSV kutsui tilaisuuteen arvovaltaisen kaartin
nykypäivän vaikuttajia monelta yhteiskunnan eri osa-alueelta. Dosentti, entinen sosiaali- ja terveysministeri ja pitkän linjan rauhan
Kurssin ohjelma
1. Miksi tarvitsemme yhteiskunnallisesti aktiivisia lääkäreitä? Arkkiatri
R. Pelkonen.
2. Lääkärit vaikuttajina kautta aikojen.
Dos. H. S. Vuorinen, HY.
3. Lääkärit terveyspolitiikan tekijöinä Suomessa. Terveyspoliittinen
asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Lääkäriliitto.
4. Lääkäriaktivismi Suomessa
2010-luvulla. LT Vappu Taipale,
IPPNW; LT Teija Kulmala, SGY;
Pekka Tuomola, Global Clinic; LT
Teppo Heikkilä, STM.
5. Paneeli: Lääkärin rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana nyt ja tulevaisuudessa. Apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty, Helsingin kaupunki; LL
Reetta Leinonen, LSV; LL Tapani
Kiminkinen, Saarijärven tk.

vaikuttaja Vappu Taipale avasi aktivistin
uraansa ja rauhantyöhön motivoineita tekijöitä. Taipale toimii edelleen LSV:n sekä kansainvälisen IPPNW:n rauhantyössä ja kokee
lääkäreiden tekemän rauhantyön tärkeänä.
“Tutkimus ja tieto ovat lähtökohtia vaikuttaville projekteille” korosti tohtori, ylilääkäri ja IANPHI:n pääsihteeri Teija Kulmala
lääkäreiden tekemää kehitysyhteistyötä käsittelevässä puheenvuorossaan. Lääkärit on
koulutettu kriittiseen arviointiin sekä argumenttien tieteelliseen perustan ja vaikuttavuuden analysointiin. Näiden taitojen vuoksi
erityisesti lääkäriasiantuntijoiden rooli terveysalan kehitysyhteistyössä on olennainen.
Helsingin Diakonissalaitoksen päihde- ja
mielenterveystyön johtaja Pekka Tuomola
on ollut avainhenkilö paperittomien terveydenhuollon kehittämisessä Suomessa. Helsingissä toimivalla Global Clinicillä vapaaehtoiset lääkärit ovat hoitaneet satoja potilaita,
jotka muuten jäisivät ilman hoitoa Suomessa.
Klinikan lääkäreiden ansiosta paperittomien
asema Suomessa on ollut esillä kansallisessa
lehdistössä ja poliittisia sitoumuksia hoidon
järjestämiseksi on tehty.
Teppo Heikkilä toimii ylilääkärinä Sosiaali- ja terveysministeriössä. “Olen aina halunnut olla läsnä siellä missä tapahtuu”, kuvasi
Heikkilä motivaatiotaan lääkärivaikuttajan
työhön. Lääkärin vaikuttamistyötä tapahtuu
kaikilla asteilla vastaanotolta ministeriöihin.
Maalaislääkärinäkin profiloitunut Tapani
Kiminkinen on näkyvä mediapersoona, joka
on myös kirjoittanut lukuisia kirjoja ja keskittynyt puhuttelemaan nimenomaan tavallista
kansalaista. Kiminkinen argumentoi, etteivät
lääkärit taida riittävän hyvin keinoja median
hyödyntämiseen vaikuttamistyössä ja että lääkärit jopa pelkäävät toimittajia. “Kyse on kuitenkin yhteistyöstä” Kiminkinen tähdentää.
KO U L U T U S TA VA I K U T TA M I S E E N
J A J O H TA M I S E E N

Kurssin lopussa järjestetyssä paneelissa keskusteltiin lääkärivaikuttajien tulevaisuudesta. Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun
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niin puheenvuoroin kuin interaktiivisen
viestiseinänkin välityksellä. Tärkeäksi teemaksi nousi lääkärivaikuttajien koulutus.
Erikoistuva lääkäri Reetta Leinonen opiskelee töiden ohella kehitysmaatutkimusta
Helsingin yliopistossa. Leinonen pohti, tulisiko vaikuttamisen mahdollisuuksia ja väyliä
korostaa lääkärin perusopetuksessakin, jotta
untuvikot ymmärtäisivät käyttää heille annettua valtaa oikein. Yleisö, Leinonen sekä
Räty yhtyivät ajatukseen, että hyvät johtajan
taidot ovat ensisijaisen tärkeitä kaikessa lääkärin tekemässä vaikutustyössä.

VAIKUTA LSV:N KAUTTA
LSV osallistuu yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen kehitysyhteistyön,
rauhantyön, ympäristöterveyden
sekä terveyspolitiikan osa-alueilla.
LSV on vapaaehtoisten lääkäreiden
muodostama järjestö, jonka
toimintaan kaikki kiinnostuneet ovat
tervetulleita.
Lisätietoja: www.lsv.fi

Paula Tiittala
Kehitysyhteistyöjaoston puheenjohtaja

neet tarpeettomaan ja tarpeelliseen käyttöön.
Adriane Fugh-Berman puolusti perustellusti näkemystään, että kaupallisesti tuettu
ja yliopistojen antama koulutus tulee pitää
erillään ja kouluttajien pitää valita, kummalla foorumilla he työskentelevät. Hänen
teesinsä oli, että teollisuuden maksama
koulutus on markkinointia. Fugh-Berman
innosti opiskelijoita järjestämään itse koulutusta lääkemarkkinoinnista käyttäen esimerkiksi WHO:n ja PharmedOutin verkkosivuilta löytyvää materiaalia. HAI:n vuonna
2009 laatima ja WHO:n kustantama Drug
Promotion Manual on ollut useille kielille
käännetty menestys, joka antaa kouluttajille
materiaalia lääkemarkkinoinnin ongelmista kertomiseen. Seminaarissa mainostettiin
myös Peter Götzschen uutta kirjaa Deadly
medicines and organised crime.

TERVEYSPOLITI IKK A

H A I E U R O P E A S S O C I AT I O N I N
V U O S I KO KO U S

MATK ARAPORT TI: HAI EUROPE-SEMINA ARI JA KOKOUS 21–22.9.2013, BERLIINI

Vuosikokous järjestettiin seminaarin jälkeen.
Eniten keskustelua herätti HAI-Globalin esitys
HAI-Europen ja HAI-Globalin suhteen muuttamisesta. Ehdotus ei saavuttanut kannatusta,
ja keskustelu asian ympärillä on jatkunut HAIEurope-verkoston sisällä. Tällä hetkellä ei ole
selvää, johtaako esitys muutoksiin.
Kokouksessa jaettiin HAI-Europen toimintakertomus ja -suunnitelma, jotka ovat

BIG PHARMA:
G O O D P H A R M A – B A D P H A R M A?

E

nnen varsinaista Health Action International (HAI) Europen vuosikokousta järjestetty seminaari oli johdanto
lääketeollisuuden merkitykseen globaalissa
terveydenhuollossa ja samalla osa Charité yliopiston, HAI:n ja IPPNW:n järjestämää kahden viikon mittaista kesäkoulua. Kuulemani
mukaan kesäkoulu oli onnistunut hyvin,
myös lääkepolitiikan osalta. Lääkkeethän ovat
monissa köyhissä maissa suurin terveydenhuollon kuluerä, mikä tekee lääkepolitiikasta
keskeistä globaaleissa tarkasteluissa. Mikäli
kesäkoulu toteutuu myös kuluvana vuonna,
suomalaistenkin kannattaisi osallistua.
Entinen WHO:n virkamies Hans Hogerzeil piti seminaarissa kiinnostavan esityksen
teollisuuden ja WHO:n suhteiden kehityksestä. Iltapäivällä seminaari jakaantui saksan- ja
englanninkielisiin ryhmiin, joissa käsiteltiin
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markkinointia ja avoimuutta. Jälkimmäisessä pääpaino oli EU:n ulkopuolella tehtävissä
tutkimuksissa. Transparency Internationalin
Angela Sperlsberg alusti avoimuudesta käyttäen esimerkkeinä influenssalääke Tamifluta.
Barbara Minzesin esitelmässä rationaalisesta lääkkeiden käytöstä oli mielenkiintoinen yksityiskohta: rahassa mitattuna kymmenestä eniten myydystä lääkkeestä kolme
oli reumalääkkeitä. Tim Reed kuvasi toimia,
joilla lähes kaikki Euroopan maat ovat pyrkineet vähentämään lääkekustannuksiaan.
Tavallisia keinoja ovat olleet potilaan maksaman osuuden korotus ja korvaussäädösten muutokset. Kreikassa oli ennen terveydenhuollon rahoituksen leikkauksia monia
ongelmia lääkkeiden käytössä: lääkkeiden
kulutus on sielläkin vähentynyt, mutta vielä
ei tiedetä, miten vähennykset ovat kohdistu-

allekirjoittaneelta saatavissa. Toiminta oli
jälleen ollut vilkasta.
Itse esittelin LSV:n ja Duodecimin avoimuusseminaareja esimerkkinä Suomen
toiminnasta. Kirsten Myhr esitteli EMA:n
(Euroopan Medicines Agency) PRAC-komitean (Pharmacovigilance Risk Assessment
Committee) työskentelyä. Komitea on lähestymistavaltaan mielenkiintoinen, koska
siihen on valittu myös kansalaisjärjestöjen
ja ammattilaisten edustajia. Signe Mezinska
ja Vita Dumpe esittelivät Latviassa meneillään olevia selvityksiä lääkäreiden ja lääketeollisuuden välisistä yhteyksistä. Christian
Wagner esitteli esimerkkejä avoimista tutkimusjärjestelyistä vaihtoehtoina nykyisille
patentteihin perustuville järjestelmille. Joel
Lexchin esitteli aloitetta poistaa misoprostoli
välttämättömien lääkkeiden listalta abortin
vastustajien toiveesta. Adriane Fugh-Berman
piti esityksen PharmedOut.org-verkkosivuista, jotka ovat tärkeä osa harhaanjohtavan
markkinoinnin vähentämiseen tähtäävää
projektia. Sivut ovat todella rikkaat ja suomalaisillekin hyödylliset.
Elina Hemminki
Terveyspolitiikka-jaoston vastaava
Kurssin ohjelma ja esitykset on luettavissa:
www.health-and-globalisation.org.
Vuosikokouksen esitysten lyhennelmät on nähtävissä HAI-Europen sivuilla: haieurope.org

T U L E V I A TA PA H T U M I A
2.4. Avoimuus ja sidonnaisuudet
-seminaari yhteistyössä Duodecimin
kanssa, Biomedicum, Helsinki
www.duodecim.fi
7.4. Lasten terveys – meillä ja
maailmalla -ammatillinen koulutus,
Lääkäriliiton talo, Helsinki.
Ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot:
www.lsv.fi

26.4. LSV ry:n sääntömääräinen
kevätkokous, Helsinki
(kts. kutsu takakannesta).

9.–11.5. Euroopan IPPNW:n
opiskelijakonferenssi Helsingissä.
Lisätietoja: ippnw14.wordpress.com /
Antti.Junkkari@lsv.fi
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Olen koulutukseltani lastenlääkäri ja päivätyöni on
nykyisin Vantaan kaupungilla, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Aloitan nyt toista kauttani
LSV:n puheenjohtajana. Ura LSV-aktiivina on vielä
kohtalaisen lyhyt, vaikka rivijäsen olen ollut opiskeluajoista alkaen. Aiempaa järjestökokemusta on
karttunut mm. FiMSIC:stä,
NLY:stä ja Global Health
kurssin
johtoryhmästä,
sekä lukuisista ei-lääkärijärjestöistä.

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 vastaan politiikkaryhmästä, erityisesti HAI-toiminnasta. HAI on ryhmä,
joka Suomessa toimimisen
lisäksi on pitänyt yhteyttä HAI-Europe-järjestöön
(www.haiweb.org).

TOM SUNDELL
puheenjohtaja

ELINA HEMMINKI

Olen LSV:n perustajajäsen ja tehnyt pääosin
rauhantyötä. 80-luvulla osallistuin kehitysyhteistyöhankkeeseen Tansaniassa ja nyt suunnittelen
pienaseiden vastaisia radio-ohjelmia Sambiaan ja
Nigeriaan. Olen ollut pitkään järjestön puheenjohtaja, nyt keskityn rauhanjaoston vetämiseen. Olen
IPPNW:n (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) International Councilin Speaker. Toimin neurologina HUS Psykiatriakeskuksessa, muistisairaudet ja
neuropsykiatria ovat intohimoni. Minulla on kaksi Etiopiasta adoptoitua lasta.
KATI JUVA
varapuheenjohtaja

Olen 31-vuotias sisätauteihin ja infektiosairauksiin
erikoistuva lääkäri Helsingistä. Vuonna 2014 toimin
LSV:n kehitysyhteistyöjaoston puheenjohtajana
sekä hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä. Vuosi 2014 tuo jaoston kannalta mielenkiintoisia uudistuksia ja tarkoituksena on mm. tarkentaa järjestön
kehityspoliittista linjaa. Tänä vuonna 2014 raportoimme myös kiinnostavaa
vaikuttavuusdataa Nepalin
seksuaaliterveys ja -oikeudet -hankkeesta, jota olen
luotsannut parin viime vuoden ajan.

Olen neljännen vuoden kandi Helsingin yliopistosta. Olen aiemmin toiminut FiMSIC:n paikallistiimissä projektivirkailijana ja paikallispuheenjohtajana,
mutta LSV:hen tulin mukaan vasta syksyllä 2013
Varsovan nobelistikongressin myötä. Olen tällä
hetkellä mukana myös Global Clinicin toiminnassa,
ja minua kiinnostavatkin erityisesti vähemmistöjen
asema, tasa-arvoasiat ja kasvavat terveyserot.
Hallituksessa minulla ei ole mitään vastuualuetta,
mutta aikomus on toimia jonkinlaisena joka paikan
höylänä ja yhteyshenkilönä helsinkiläisiin opiskelijoihin sekä tehdä muun muassa uusille opiskelijoille infolehtinen lääkeyhtiöiden asemasta lääketieteen opinnoissa.

Opiskelen kolmatta vuottani Itä-Suomen yliopistossa. Lääketieteen opintojen ohella teen
tutkimusta Kuopion yliopistollisella sairaalalla
iNPH-potilaiden elämänlaadusta ja hoidon vaikuttavuudesta. Vapaa-ajallani toimin LSV:n hallituksen jäsenenä, IPPNW:n Euroopan opiskelijaedustajana ja ISYY:ssä varaedustajana. LSV:ssä
toimintani on painottunut
rauhantyöhön. Toimin rauhanjaoston valmisteleman
kehitysyhteistyöhankkeen
koordinointiryhmässä.
ANTTI JUNKKARI

Olen neljännen vuoden kandi Tampereelta. Olen
mukana LSV:ssä ensimmäistä vuotta ja toimin
tulevan kauden opiskelijavastaavana. Opiskelijavastaavana tuon LSV:n sanomaa ja projekteja
tutuksi lääkisopiskelijoiden keskuuteen. LSV:n lisäksi toimin FiMSIC:n Global Health -virkailijana.
Kiinnostukseni kohteena ovat globaalit terveyskysymykset, rauhan- ja ihmisoikeuksien asiat ja toivonkin pääseväni työskentelemään tulevaisuudessa
näiden asioiden parissa.
SUVI OLLILA

Olen naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri. Asun tällä hetkellä Lappeenrannassa.
Toinen lapseni syntyi joulukuussa, joten olen tällä
hetkellä äitiyslomalla ja teen samalla tutkimusta
diabeetikkoraskauksista. Olen ollut LSV:n toiminnassa mukana lääkiksen kakkoskurssilta lähtien.
Enimmäkseen olen toiminut kehyjaostossa, mm.
Nigerian äitiysterveysprojektin sekä Intian nuorisoterveysprojektin koordinaattorina ja puheenjohtajana. LSV:n hallituksessa
olin viimeksi 2006-2009.

Olen 5. vuoden kandi, tällä hetkellä välipuolivuotta viettämässä. Lääkärin siipiäni olen kokeillut
sisätaudeilla ja psykiatrialla. Olen LSV:n ympäristöjaoston vastaava. Kyseinen jaosto on LSV:ltä
aiempina vuosina uupunut, mutta nyt on tarkoitus
saada tuulta purjeisiin! Lähellä sydäntäni ovat
myös kehitysyhteistyö ja rauhantoiminta, joissa
olen mukana. Muuhun järjestötaustaani kuuluu
UNICEF, SPR, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, FiMSIC (toimin FiMSICin Kalkutta-projektin
vastaavana yhdessä kurssilaiseni kanssa) ja tällä
hetkellä teen tuttavuutta myös Eettisen kaupan
puolesta ry:seen. Kaiken ihanan, mutta hektisen
keskellä
onnellisuuteni
peruspilari on ajoittainen
pakeneminen metsään tai
maaseudun rauhaan.

MIIRA KLEMETTI

EMMA LOMMI

SILJA NISKANEN

Olen 29-vuotias sisätauteihin erikoistuva lääkäri.
Kehitysyhteistyö-asiat ovat kiinnostaneet opiskelujen alusta lähtien, mutta kipinä roihahti lopullisesti liekkeihin Global Health- kurssilla Filippiineillä kesällä 2013. LSV:ssä olen ollut aiemmin
rivijäsenenä, mutta nyt vuonna 2014 myös hallituksessa ja LSV:n tiedotusvastaavana. Olen erityisen
kiinnostunut tasa-arvoisesta terveydenhuollosta ja
terveyserojen kaventamisesta meillä ja maailmalla.
Vapaa-aikani vietän matkustellen ja täydellisiä aaltoja etsien.
SANNI LEINONEN

HELI SALMI
Sekä varajäsenet:
Olen tuotapikaa kolmekymppinen nuori lääkäri.
Tällä hetkellä asustan ja hoidan terveyskeskuslääkärin virkaa Lappeenrannassa yleislääketieteeseen erikoistuen. LSV:n jäsenenä olen ollut vuodesta 2007 lähtien, ja aktiivisempana toiminnassa
vuoden 2012 IPPNW:n Hiroshiman maailmankonferenssista lähtien. Erityisesti sydäntäni lähellä
ovatkin rauhanasiat ja ennen kaikkea ydinaseeton,
toiveikkaampi maailma. Myös ympäristöasioista
kannan huolta. Ammatillisesti olen kiinnostunut
lääkärin globaalin sosiaalisen vastuun lisäksi mm.
hyvästä yleislääkäriydestä
ja kehitysmaissa kaukotulevaisuudessa työskentelemisestä.
KAROLIINA
RANTONEN

Olen 27-vuotias vastavalmistunut lääkäri. Toimin
LSV:n hallituksessa kolmatta vuotta, tällä kertaa
varajäsenenä. Osallistun myös terveyspolitiikkaja tiedotusjaosten toimintaan sekä toimin LSV:n
Intian nuorisoterveyshankkeen koordinaattorina.
Vapaa-ajallani opiskelen
taloustiedettä ja harrastan
musiikkia.
TOPI TURUNEN

PAULA TIITTALA
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K UT S U
TERVETULOA
LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY:N
KEVÄTKOKOUKSEEN
Lauantaina 26.4.2014 klo 13-16

Töölöntorinkatu 2 B, 5. krs, Helsinki (Kehys ry:n toimisto)

13:00-14:45
Ohjelmaosuus
Kahvitarjoilu
15:00-16:00
LSV ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Ilmoittautumiset 14.4.2014 mennessä
lsv@lsv.fi tai puh. +358 45 350 8516
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