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TÄS SÄ NUM EROS SA PUHEENJO HTAJALTA 

L SV:n hallitus ja jaostot ovat kuluneen vuoden aikana työskennel-
leet - muun toiminnan pyörittämisen ohella - järjestön strategi-
an luomiseksi. Strategiatyöhön kuuluu järjestön tarkoituksen ja 

tavoitteiden tarkastelu ja tarvittaessa uudelleenmäärittely. Osana tätä 
prosessia on myös mietittävä, mitkä ovat arvot, jotka toimintaamme 
ohjaavat.

Järjestön syyskokouksessa 13.12.2014 (kutsu tämän tiedotteen  
sivulla 6) tullaan esittelemään hallituksen ehdotus järjestön strategiaksi 
vuosille 2015-2017. Strategian pohjana on käytetty seuraavia keskuste-
lujen pohjalta nostettuja arvoja:

- Vastuullisuus
- Oikeudenmukaisuus
- Yhdenvertaisuus
- Rohkeus
- Avoimuus

Kuvaavatko nämä arvot mielestäsi järjes-
tömme luonnetta? 

Voit perehtyä asiaan tarkemmin LSV:n 
nettisivuilla - ja tulla keskustelemaan tästä 
syyskokoukseen!

Tom Sundell
Puheenjohtaja 

LSV:N ARVOT
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4  Toiminnanjohtajan esittely
5  LSV vuonna 2017
6-7  Kutsu vuosikokoukseen  
  ja esitys sääntömuutoksesta
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L AH JO I T TA M ALL A:

●	Kertalahjoituksella
●	Osallistumalla Työpäivä maailmalle -kampanjaan
●	Ostamalla	tuotteita	LSVn	nettikaupasta
●	Kuukausilahjoituksella

Katso	tarkemmat	ohjeet:		 www.lsv.fi	/osallistu	/tue-lahjoita 
	 www.lsv.fi/kauppa

Kiitos  
tuestasi!

14  TB-työtä Somaliassa
15-17  Kehitysyhteistyötoiminnan  
  tulevaisuus
18  Henkilökuvassa  
  Päivi Santalahti
19  LSV tiedottaa



4    LSV-T IEDOTE  4 / 2 014    LSV-T IEDOTE  4 / 2 014    5

TO I M I N NANJO HTAJAN ES I T TÄY T YM I NEN

Onko LSV vuonna 2017 terveyspolitiikan 
asiantuntijajärjestö sekä kestävän ja oikeu-
denmukaisen terveydenhuollon puolestapu-
huja?

- Vai pitäisikö LSV:n hiljentyä ja antaa 
muiden ammatillisten järjestöjen toimia lää-
kärikunnan puolestapuhujina terveyspoliit-
tisissa kysymyksissä?

 
Onko LSV vuonna 2017 aktiivinen rauhan-
toimija ja ydinaseiden humanitaaristen vai-
kutusten esiintuoja?

- Vai tulisiko lääkäreiden pysyä tontillaan, 
parantaa vain ihmisiä antaen poliitikkojen 
päättää sodistaan?

Onko LSV vuonna 2017 luotettu ja asiantun-
teva kehitysyhteistyön toimija tehden laa-
dukasta hanketyötä terveyden ja terveyden-
huollon edistämiseksi kehitysmaissa?

- Vai tuleeko kalliista ja tehottomasta kehi-
tysyhteistyöstä luopua ja keskittyä tärkeäm-
piin asioihin?

Onko LSV vuonna 2017 näkyvä arvopoh-
jainen vaikuttaja ja viestijä, joka osallistuu 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikut-
tamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisesti 
terveyden, rauhan ja kehitysyhteistyön kysy-
myksissä?

- Vai pidättäydytäänkö julkisista kannan-
otoista ja keskustellaan vain järjestön sisällä 
ympäröivän yhteiskuntamme epäkohdista?

Onko LSV vuonna 2017  tunnettu ja jäsen-
määrältään  kasvava järjestö, jonka jäsenyys 
on haluttua ja palkitsevaa ja jonka jäsentoi-
minnan muodot kehittyvät ja monipuolistu-
vat?

- Vai emmekö vain voisi jatkaa samalla ta-
valla kuin 30 vuotta sitten - sosiaalinen me-
diahan ei ole lääkäreitä varten?

 
Onko LSV vuonna 2017 vastuullinen ja hy-
vän hallintotavan mukainen toimija ja hyvä 
työ- ja vapaaehtoistyöpaikka?

- Vai menemmekö reippaasti siitä mistä 
aita on matalin välittämättä järjestön jäsen-
ten, sen palkatun henkilöstön ja aktiivisten 
toimijoiden mielipiteistä tai jaksamisesta?

Maailmaa muuttuu, ja LSV sen mukana. Vai muuttuuko? Pitäisikö muuttua? Mi-
hin suuntaan? Näitä kysymyksiä järjestön hallitus on pohtinut tänä vuonna kun 
järjestön suuntaa vuosille 2015-2017 on mietitty. Mitä mieltä olet järjestön jäsenenä?

LSV VUONNA 2017

Vastaa osaltasi jäsenkyselyyn ja tule keskustelemaan järjestön suunnasta 
syyskokoukseen 13.12.2014  (kutsu sivulla: 6). Hallituksen esitys järjestön strate-
giasta vuosille 2015-2017 tulee LSV:n nettisivuille luettavaksi vielä ennen kokousta.

Hei,

Aloitin LSV:n toiminnanjohtajana mar-
raskuun alussa. Olen yhteiskuntatieteiden 
maisteri, koulutukseltani journalisti, mutta 
järjestötyö vei mukanaan jo yli kymmenen 
vuotta sitten. Olen toiminut viestintäalan 
kehitysyhteistyössä sekä siviilikriisinhal-
lintatehtävissä entisen Neuvostoliiton alu-
eella sekä toiminut EU-hankepäällikkönä  
ja järjestöjohdossa myös täällä Suomessa. 

Sodan ja rauhan kysymykset samoin 
kuin terveyden ja sairauden problematiikka 
ovat kiinnostaneet minua aina; olen mm. 
kirjoittanut julkaisuja seksuaalitervey- 
destä, lehtijuttuja hiv/aidsista sekä vetänyt 
rauhanjournalismin työpajoja kaukasialai-
sille toimittajille. Tälläkin hetkellä työstän 
valokuvaaja Meeri Koutaniemen kanssa 
tieto- ja valokuvakirjaa tyttöjen ympäri-
leikkauksesta, johon liittyen olen joulu-
kuun 2014 kirjoitusvapaalla LSV:stä. 

Vapaa-aikaani määrittelee pitkälti kah-
den alle 10-vuotiaan tyttäreni yhteishuol-
tajuus, mutta aina tilaisuuden tullen livah-
dan lenkkipolulle, kuntosalille tai teatterin 
katsomoon. 

Olen ylpeä ja onnellinen saadessani luot-
sata LSV:tä. Järjestön pitkät perinteet ja 
hieno rauhantyön ja terveysalan kehitys-
yhteistyön osaaminen ovat ainutlaatuisia 
Suomessa. Haasteitakin toiminnassa riit-

tää: tarvitsemme tehokkaampaa viestintää, 
uudenlaisia yhteistyökumppanuuksia sekä 
päivitettyjä tapoja sitouttaa uusia vapaaeh-
toisia tärkeään työhömme. Varainhankinta 
on kaiken järjestötyön peruskivi, ja myös 
LSV:n on kasvatettava varainhankintaansa 
toiminnan jatkuvuuden takaavalle tasolle. 
Työkalut tuleviin uudistuksiin ovat ole-
massa: sitoutunut, osaava henkilökunta ja 
vapaaehtoiset samoin kuin edeltäjäni Annu 
Lehtisen tiimin tekemä hallinnon ammat-
tilaistaminen sekä strategiatyö ovat tasoit-
taneet tietäni valtavasti. 

Tästä tiedotteesta löytyy jäsenkysely, 
johon toivon mahdollisimman monen 
vastaavan. Otan mielelläni myös suoraan 
vastaan näkemyksiä ja palautetta LSV:n 
toiminnasta.  Toivottavasti tapaan monia 
teistä myös syyskokouksessa ja pikkujou-
lussa 13.12.

Iloisin mielin palveluksessanne!

Salla Nazarenko 
salla.nazarenko@lsv.fi
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K U T S U
TERVETULOA 
LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
 
Lauantaina 13.12.2014 klo 16-18
KEPA	ry	/	Kokoushuone	Aurinko,	Töölöntorinkatu	2,	00260	Helsinki	 
(sis.käynti Döbelninkadun kulmasta)
  
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden (toimintasuunnitelma 
ja talousarvio, puheenjohtajan ja hallituksen valinta) lisäksi hallituksen  
ehdottamaa muutosta yhdistyksen sääntöihin ja esitellään hallituksen 
laatima yhdistyksen strategia vuosille 2015-2017. 
Sääntömuutosta ja strategiaa esitellään toisaalla tämän tiedotteen  
sivuilla. Toivomme jäsenistön aktiivista osallistumista keskusteluun  
järjestön tulevaisuudesta.

Ilmoittautumisia pyydetään 10.12. mennessä:  
lsv@lsv.fi	/	puh.	045	350	8516
Vuosikokouksen jälkeen vietetään LSV:n yhteistä pikkujoulujuhlaa  
samassa tilassa! 

Lämpimästi tervetuloa!

ESIT YS YHDIST YKSEN  
SÄ ÄNTÖJEN MUUTOKSESTA

LSV:n nykyisissä säännöissä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
hallituksen jäsenten toimikaudeksi on määritelty kalenterivuosi. Vaikka-
kin monet järjestön aktiivit ovat olleet toiminnassa mukana ja istuneet 
hallituksessa useana vuonna, on viime vuosina jatkuvuus hallitustyössä 
ollut paljon aiempaa heikompaa. Yhdistettynä siihen, että järjestön toi-
minta on samalla kasvanut ja muuttunut asettaen suurempia vaatimuksia 
myös hallituksen suuntaan, on yhtälö ollut hankala.

LSV:n hallitus on päättänyt ehdottaa syyskokoukselle muutosta järjestön 
sääntöihin niin, että kaikki hallituksen jäsenet valittaisiin kahden vuoden 
mittaiselle toimintakaudelle. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olisivat 
uudelleenvalinnan edessä vuorovuosin ja muista hallituksen jäsenistä 
uudelleenvalinnan edessä olisi aina puolet kerrallaan. Kausien lukumää-
rää ei esitetä rajoitettavaksi, koska järjestön etu on kuitenkin se, että hal-
lituksen jäsenet ovat toiminnassa mahdollisimman pitkäjänteisesti .

LSV:n hallitus päätti lokakuun kokouksessaan asettaa työryhmän val-
mistelemaan vuoden 2015 hallituksen kokoonpanoa. Tämä työryhmä 
järjestäytynee ensi vuoden puolella virallisemmaksi vaalivaliokunnaksi, 
jonka tehtävänä on valmistella vuosittain järjestön syyskokoukselle esi-
tys monipuolisesta ja osaavasta hallituksen kokoonpanosta. Vaalivalio-
kunnan toimintaa tullaan ohjeistamaan LSV:n hallinto-ohjesäännössä.

Syyskokouksessa 13.12.2014 tullaan, mikäli sääntömuutos hyväksytään, 
valitsemaan tällä kertaa puheenjohtaja kahden vuoden toimintakaudelle, 
varapuheenjohtaja yhden vuoden toimintakaudelle ja vastaavasti puolet 
muista hallituksen jäsenistä yhden ja puolet kahden vuoden toiminta-
kaudelle.

Sääntömuutosesityksen teksti on kokonaisuudessaan luettavissa LSV:n 
nettisivuilla	www.lsv.fi.

Tom Sundell
Hallituksen (väistyvä) puheenjohtaja
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Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) ry on toiminut terveyden, 
oikeudenmukaisuuden ja rauhan asialla yli 30 vuoden ajan. 
Järjestö toimii nykyisin laajemmalla kentällä kuin koskaan ai-
emmin, ja jäseniäkin on noin tuhat. Olet yksi heistä. Kiitos siitä!

V iime vuosina LSV:ssä on kiinnitetty paljon huomiota toiminnan 
selkeyttämiseen ja organisointiin, sillä erityisesti kehitysyhteis-
työprojektit ovat merkittävästi kasvaneet. Samalla järjestössä on 

herännyt halu kirkastaa LSV:n perusajatusta ja määritellä tulevaisuuden 
suuntaviivoja. Järjestö on olemassa jäsentensä kautta, joten haluamme 
nyt LSV:n hallituksessa tietää lisää jäsenistämme. Erityisesti meitä kiin-
nostaa, mitä ”lääkärin sosiaalinen vastuu” Sinulle merkitsee.

Toivomme, että vastaat kyselyyn ensisijaisesti verkossa 
www.lsv.fi vastauksien analysoinnin ja keräämisen helpot-
tamiseksi. Halutessasi voit myös vastata kirjallisesti ja postittaa 
vastauksesi LSV:n toimistolle (os. Laurinmäenkuja 3 A, 00440 
Helsinki), 13.12. mennessä.

Vastaamiseen ei kulu enempää kuin viitisen minuuttia, ellet sitten innos-
tu pohtimaan järjestön ja sosiaalisen vastuun merkitystä laajemmin. Se 
on tietenkin myös tervetullutta.

Kiitos vastauksistasi!
Koko LSV:n hallituksen puolesta,

Heli Salmi
2014 hallituksen jäsen

LSV:N JÄSENK YSELY

1. Ikä

Alle 25 v

26-45 v

46-65 v

66 v tai yli

3. Erikoistuminen ja  
    pääasiallinen työnkuva 

Opiskelija

Laill. lääkäri

Erikoislääkäri

2. Asuinpaikka 

Pääkaupunkiseutu

Muu Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

4. Kuinka kauan olet ollut LSV ry:n jäsen? 

Alle 3 vuotta

3-10 v

5. Miten liityit LSV ry:n jäseneksi?  
    Voit valita useita vaihtoehtoja

Opiskelijatapahtumassa

Kongressissa tai  
muussa ammatillisessa  
koulutustapahtumassa

Kollegan suosituksesta

Kehitysyhteistyö- tai muun 
projektin kautta
Varainkeruuhankkeen (esim. 
Työpäivä maailmalle) kautta

En muista

Muu:

6. Mihin asiaan liittyen muistat  
    viimeksi törmänneesi LSV ry:n  
    toimintaan?

Kehitysyhteistyöhön

Sodan ja rauhan kysymyksiin

Terveyspolitiikkaan

Ympäristökysymyksiin

Lääkärin ammattietiikkaan

Muu:
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Opetus

Potilastyö 
julkisella 
sektorilla

Potilastyö 
yksityis-
sektorilla

Tutkimus-
työ Hallinto

Keski-Suomi

Pohjois-Suomi

Muu:

11-20 v

yli 20 v

en muista
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7. LSV ry julkaisee tiedotetta, joka postitetaan  
    jäsenten kotiin neljästi vuodessa. 

Haluan tiedotteen jatkossakin.

Haluaisin tiedotteen mieluummin sähköisenä.

Haluaisin tiedotteen ilmestyvän useammin.

Luen tai silmäilen tiedotteen useimmiten.

Tiedotteesta välittyy selkeä kuva siitä,  
mitä järjestössä tapahtuu.

Voisin itsekin lähettää jotain julkaistavaksi  
tiedotteessa.

Samaa  
mieltä

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

En 
osaa 

sanoa

Seuraavassa on väittämiä tiedotteesta.

8. Seuraavassa on väittämiä  
     LSV ry:n internet-sivuista. 

Olen käynyt sivuilla.

Sivujen tekninen toteutus on hyvä.

Löysin helposti etsimäni aihepiirin.

Olen käyttänyt sivuilla olevaa nettikauppaa.

Toivoisin sivuille lisää näkyvyyttä ja kantaaottavuutta.

Samaa  
mieltä

Eri 
mieltä 

En 
osaa 

sanoa

9. Sitten siirrytään LSV ry:n toiminta-ajatukseen ja ydintehtäviin. 

Kehitysyhteistyö

Sodan ja rauhan kysymykset

Ympäristökysymykset

Terveyspolitiikka kotimaassa

Lääkärin ammattietiikkaan liittyvät kysymykset

Opiskelijatoiminta (erillään edellämainituista)

Erittäin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Yhden- 
tekevä 

Ei kuulu 
ollenkaan 

LSV:lle

Miten tärkeitä ovat mielestäsi LSV ry:n 
toiminnan seuraavat osa-alueet: 
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Ei kuulu 
LSV:n  

toimintaan

10. Millä konkreettisilla keinoilla LSV ry:n ydintehtäviä tulisi edistää? 

Omien projektien, esim.kehitysyhteistyö- 
hankkeiden toteuttaminen
Muiden kansalaisjärjestöjen yhteishankkeisiin 
osallistuminen

Koulutustilaisuuksien järjestäminen kotimaassa

Tutkimustyö

Kannanottojen julkaiseminen ammatillisessa 
yhteydessä
Kannanottojen julkaiseminen valtakunnan  
mediassa

Sosiaalisessa mediassa esillä olo

Suora yhteydenotto poliittisiin päättäjiin

Kollegojen välinen viestintä (esim. tiedottaminen 
ja toiminta omalla työpaikalla)

Tärkeä 
Melko 
tärkeä 

Yhden- 
tekevä 

11. Mitä muuta toimintaa LSV ry voisi järjestää?

12. Mikä on mielestäsi LSV ry:n merkityksellisin teko kautta aikojen?
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OPI S KELIJATO I M I N TA

LSV on järjestänyt otsikon mukaisia keskus-
telutilaisuuksia kampuksen arjessa Turussa, 
Tampereella, Helsingissä ja Oulussa. Järjes-
tön aktiivijäsenet ovat esitelleet yhdistyksen 
historiaa, toimintaa ja tulevia tapahtumia 
rohkaisten samanmielisiä järjestötoiminnas-
ta kiinnostuneita opiskelijoita tulemaan mu-
kaan LSV:n toimintaan.

Turussa 23. syyskuuta oli puhumassa pitkän 
linjan LSVläinen Kati Juva ja illan aikana 
keskityttiin erityisesti rauhan ja sodan kysy-
myksiin.

Kuopiossa 25. syyskuuta opiskelija-aktiivit 
Johannes Suppanen ja Antti Junkkari ker-
toivat Nigerian pienaseprojektista ja LSV:n 
toiminnasta yleisesti. 

Tampereella 9. lokakuuta kehitysyhteistyö-
jaoksen aktiivi Sohvi Mäntykoski ja allekir-
joittanut kertoivat Nepalin seksuaaliterveys-
hankkeesta  sekä LSV:n toiminnasta yleisesti. 

Helsingissä 13. lokakuuta kehitysyhteis-
työjaoston puheenjohtaja Paula Tiittala ja 
hallituksen jäsen Silja Niskanen esittelivät 
kehitysyhteistyöjaoksen toimintaa ja LSV:n 
toimintaa laajemminkin.

Oulussa 13. lokakuuta Laura Jussila esitteli 
LSV;n toimintaa.

Opiskelijoille Lääkärin sosiaalinen vastuu 
tarjoaa monia väyliä osallistua niin yhteis-
kunnalliseen keskusteluun Suomessa kuin 
maailmalla. Jo opiskeluaikana on mahdollis-
ta lähteä vaikuttamaan omien kiinnostusten 
ja resurssien mukaisesti kehitysyhteistyö-, 
rauha-, terveyspolitiikka- ja ympäristöai-
heisten asioiden pariin.

Lämmin kiitos kaikille tapahtumiin osallis-
tuneille ja tervetuloa mukaan toimintaan!

Suvi Ollila
2014 hallituksen opiskelijavastaava

OLE TKO K Y YNIKKO VAI  VA IKUT TAJA? 
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LY 13. LSV ry määrittelee toimintansa tavoitteet seuraavasti:  
     “Järjestön tavoitteena on edistää lääkärikunnan valveutuneisuutta  
      ihmiskuntaa koskevissa eettisissä ja sosiaalisissa kysymyksissä sekä 
      omalla toiminnallaan edistää turvallista elinympäristöä, tasa-arvoa ja  
      rauhaa.”  Mitä "lääkärin sosiaalinen vastuu" sinulle merkitsee?
      Voit valita useita vaihtoehtoja

Lääkärillä on vastuu siitä, että yhteiskunnassa noudatetaan em. sosiaalisen 
vastuuntunnon periaatteita. Voisin esimerkiksi ottaa lääkärinä julkisesti  
kantaa tällaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Lääkärillä on vastuu siitä, että lääkärit kantavat sosiaalista vastuuta. Voisin 
esimerkiksi ottaa lääkärinä työpaikallani kantaa käytäntöihin, jotka ovat  
ristiriidassa näiden arvojen kanssa.

Lääkärillä on vastuu siitä, että hän itse noudattaa em. arvoja.

Lääkärikunnalla on vastuu siitä, että se edistää sosiaalisen oikeuden- 
mukaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Yksittäisen lääkärin ei tarvitse 
ottaa yhteiskunnallisiin asioihin kantaa. Toivoisin, että esim. Lääkäriliitto,  
LSV tai muut järjestöt hoitaisivat kannanotot.

Muu:

14. LSV ry on vastikään julkaissut laajalla jakelulla kaksi kannanottoa.  
      Ensimmäinen koski terveyspalveluyritysten verokeinottelua ja toinen  
      paperittomien terveydenhuollon järjestämistä.  
      Mitä mieltä olet kannanottojen sisällöstä?       

Huomasin verokeinottelua koskevan kannanoton.

Verokeinottelua koskeva kannanotto edusti mielipidettäni.

Paperittomia koskeva kannanotto edusti mielipidettäni.

Tällaisilla kannanotoilla on yhteiskunnallista vaikutusta

Toivon, että LSV ry jatkaa kannanottojen julkaisemista.

Samaa  
mieltä

Eri 
mieltä 

En 
osaa 

sanoa

15. Mitä muuta haluaisit sanoa LSV ry:n hallitukselle?  
      Voit antaa palautetta järjestön toiminnasta, tiedotteesta, internet-sivuista,  
      näkyvyydestä, tai antaa vinkkejä uusiksi toimintatavoiksi.
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KEH I T YSYHTE I S T YÖ

 

T iesitkö, että LSV:n henkilökuntaan 
kuuluu lääkäreitä, mutta yksikään 
heistä ei ole töissä LSV:n toimistolla 

Helsingissä? Tämä kenties omituiselta kuu-
lostava fakta selittyy sillä, että LSV:llä on 
Somaliassa hanke, joka työllistää suoraan 
kolme somalialaista lääkäriä kahdessa eri 
kaupungissa, Hargeisassa ja Mogadishussa. 
Dr. Ismail Abdilahi työskentelee LSV:n TB-
koordinaattorina Hargeisassa, Dr. Soheir 
Hargeisan TB-keskuksessa ja Dr. Abdirizak 
Mogadishun TB-keskuksessa.

Paikallisten lääkäreiden ja suomalaisten 
hankeryhmäläisten johdolla järjestö on teh-
nyt tuberkuloosin vastaista työtä Somaliassa 
vuodesta 2006 lähtien. Pitkä yhtäjaksoinen 
interventio johtuu maan sekavasta tilanteesta 
ja äärimmäisestä köyhyydestä. Lisäksi LSV:n 
ja muiden toimijoiden ponnisteluista huoli-
matta uusien tuberkuloositartuntojen määrä 
Somaliassa ei ole juuri laskenut. Hankkeita 
on toteutettu etenkin Suomen ulkoasiain-
ministeriön tuella. Kahden toimivan TB- 
keskuksen ohella projekti pyrkii vahvista-
maan viljelyyn ja lääkeherkkyysmäärityksiin 
keskittyvää referenssilaboratoriota. Labora-
torion tehtäviin kuuluu myös maan sisäinen 
TB-laboratorioiden laadunvalvonta.

D I AG N O S T I S E T M E N E TELM ÄT
Somaliassa toimivilla lääkäreillämme on 
käytössään rajallisempi määrä diagnostiik-
kamenetelmiä kuin kollegoillaan Suomessa. 
Suoraviivaisin sekä paikallisissa olosuhteissa 
paras ja käytetyin tapa on oireilevan henki-
lön yskösnäytteiden mikroskopointi. Mikäli 

basilleja havaitaan mikroskoopilla, potilas 
aloittaa WHO:n suositusten mukaisen lää-
kityksen. Jos oireilevan henkilön lähipiirissä 
on lääkkeille vastustuskykyiseen tuberku-
loosiin sairastuneita henkilöitä tai mikäli 
aikaisempi hoito ei ole tehonnut potilaaseen, 
diagnosoinnissa käytetään apuna ns. Xpert-
teknologiaa, jolla saadaan vahvistettua nope-
asti sekä tartunta että kannan mahdollinen 
vastustuskyky hoidossa yleisesti käytetylle 
rifampisiinille. Menetelmä on hyvä ja teho-
kas, mutta olosuhteisiin nähden kallis tapa 
diagnosoida tuberkuloosia. Lääkärimme 
turvautuvat tarvittaessa myös keuhkokuviin, 
joita tarvitaan usein esimerkiksi lapsilta, sil-
lä yskösnäytteen saanti lapsilta voi olla han-
kalaa. Joissain tapauksissa hoito on aloitettu 
myös siinä tapauksessa, että bakteriologista 
vahvistusta tai keuhkokuviin perustuvaa 
varmuutta tapaukselle ei ole saatu. Diagnos-
tiikkaa tehostetaan myös viljelyillä, joiden 
avulla on pystytty varmistamaan sellaisiakin 
tapauksia, jotka pelkän mikroskopoinnin pe-
rusteella näyttäisivät negatiivisilta.

K ÄV I JÖ I TÄ JA TARVE T TA 
R I I T TÄ Ä
Klinikoilla käy vuosittain yhteensä noin 
5000 ihmistä. Suurella osalla heistä ei kuiten-
kaan ole riittävästi tuberkuloosiin viittaavia 
oireita. Karkeasti ottaen LSV:n lääkärit ja 
hoitajat rekisteröivät noin tuhat tuberkuloo-
sitapausta vuosittain. Lähes 90 % tapauksis-
ta saadaan hoidettua standardilääkityksen 
avulla. Pieni määrä potilaita menehtyy hoi-
don aikana, minkä lisäksi osa potilaista lo-

pettaa hoidon kesken. Lääkkeille vastustus-
kykyiset kannat ovat kasvaneet osittain tästä 
syystä. Referenssilaboratorion tavoitteena on 
tehdä lääkeherkkyysmäärityksiä ainakin ri-
fampisiinille ja isoniatsidille.  Niin sanottuja 
MDR-potilaita hoidetaan jo Hargeisassa, jos-
kaan heidän hoitonsa ei ole LSV:n lääkärien 
vastuulla.

Kaikki tämä tehdään ympäristössä, jossa 
on suuria turvallisuusriskejä ja joka on erit-
täin riippuvainen WHO:n ja muiden toimi-
joiden antamasta tuesta. LSV:n suomalai-
set lääkärit ovat tukeneet Dr. Ismailia, Dr.  
Soheiria ja Dr. Abdirizakia, minkä lisäksi he 
ovat saaneet koulutusta WHO:lta. Tarvetta 
jatkokoulutukselle kuitenkin on.

TUBERKULOOSIN VASTAISTA T YÖTÄ 
SOMALIASSA VUODESTA 2006

Verrattuna alueen muihin maihin, Soma-
lian tuberkuloositilanne on hyvä siinä mie-
lessä, että HI-virusta esiintyy maassa vähän. 
Sen sijaan tietoa diabeteksen yleisyydestä  
Somaliassa ei juuri ole. On arvioitu, että 
räjähdysmäisesti lisääntyvän aikuistyypin  
diabeteksen vuoksi monissa maissa tuberku-
loosi yleistyy ja sen hoitoennuste huononee. 

 
Erkki Kumpula

LSV:n tuberkuloosihankkeen  
ohjelmapäällikkö

KEH I T YSYHTE I S T YÖ

K esän 2014 aikana toteutettiin inter-
net-pohjainen kysely LSV:n jäsenille 
koskien järjestön kehitysyhteistyö-

toiminnan tavoitteita ja tulevaisuutta. Kyse-
lyn tulokset auttavat LSV:n kehy-toiminnan 
strategista suunnittelua sekä kohdentamaan 
toimintaa jäsenten toiveiden mukaisesti.

L SV O N M ERK I T TÄVÄ 
TERVE YSAL A N K E H I T YS - 
Y H TE I S T YÖTO I M I JA S UO M ES SA
LSV:n kehitysyhteistyöjaosto on perustettu 
aivan järjestön alkutaipaleella ja toiminta 
on keskittynyt pääasiassa kehitysyhteistyö-
hankkeisiin. Hanketoiminnan lisäksi LSV 
järjestää kotimaisia koulutuksia kehitysyh-
teistyöstä sekä pyrkii vaikuttamaan kehitys-

LSV:N KEHY-TOIMINNAN  
TULE VAISUUS  
-  TULOKSIA  JÄSENK YSELYSTÄ

politiikkaan Suomessa. LSV:n kehy-jaostoon 
kuuluu noin 50 jäsentä, joista hankeryhmissä 
toimii noin 25.

Vuoden 2014 aikana LSV:n tavoitteena on 
ollut selventää järjestön tavoitteita ja toimin-
taedellytyksiä. Järjestön kehitysyhteistyö-
hanketoiminnan kokonaisvuosibudjetti on 
2000-luvun aikana kasvanut lähes miljoo-
naan euroon.

Samanaikaisesti kehitysyhteistyötoimin-
nan laadun ja vaikuttavuuden kriittinen  
arviointi on lisääntynyt globaalisti. Oikeute-
tusti rahoittajat Suomessa ja kansainvälisesti 
edellyttävät varojensa vastikkeeksi tuloksia. 
Käytännön hanketoiminnassa tämä tarkoit-
taa lisääntynyttä suunnitelmallisuutta, seu-
rantaa, raportointia ja arviointia.
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VAPA AE H TO I S TE N  
TO I M I JO I D E N RO O L I  
M ERK I T TÄVÄ
LSV:n kehitysyhteistyöjaoston toiminta pe-
rustuu pääasiassa vapaaehtoisuuteen, joskin 
toiminnan kasvu on edellyttänyt palkatun 
henkilökunnan tukea. Tehtäväkenttä ei ole 
helppo - LSV:n kehitysyhteistyöhankkeissa 
toimivilta vapaaehtoisilta edellytetään merkit-
tävää hankehallinnon osaamista, sitoutumista 
ja kykyä toimia monikulttuurisessa ympäris-
tössä ja työskennellä vieraalla kielellä.

K E H Y-TO I M I N TA  
M U RRO KS ES SA
LSV:n kehitysyhteistyötoiminta on selvästi 
tullut murrospisteeseen - on tehtävä strate-
gisia linjauksia siitä, onko järkevää ja edes 
mahdollista jatkaa samalla toiminnan ta-
solla pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Tulisi-
ko LSV:n jatkossa tehdä hanketyön sijasta 
enemmän koulutus- ja vaikuttamistyötä? Jä-
senten mielipiteiden kartoittamiseksi toteu-
tettiin sähköinen kysely LSV:n kehitysyhteis-
työtoiminnasta kesällä 2014. Osallistuminen 
kyselyyn oli nimetöntä. Kyselyä mainostet-
tiin LSV:n nettisivuilla, tiedotteessa sekä 
kehy-jaoston sähköpostilistalla.

K E H Y- K YS ELYS TÄ 2 014
Kyselyyn vastasi 16 LSV:n jäsentä, joista hie-
man yli puolet toimi jossakin kehy-hank-
keessa vapaaehtoisena. 75 % vastaajista oli 
naisia. Vastaajien keskimääräinen ikä oli 31,5 
vuotta. Puolet vastaajista oli erikoistuvia lää-
käreitä - opiskelijoita ja erikoislääkäreitä oli 
kutakin neljäsosa.

Globaalin terveyden edistäminen koettiin 
merkittävimmäksi LSV:n kehy-toiminta-
alueeksi (94 % vastaajista). Muita merkittäviä 
toiminta-alueita olivat kansalaisyhteiskun-
nan voimaannuttaminen, kohdemaissa ta-
pahtuva koulutus, opetus ja perusterveyden-
huollon tukeminen sekä koulutustoiminta 
Suomessa.

VAPA AE H TO I S I A M OT I VO I VAT 
VERKO S TO I T U M I S - , 
VA I KU T TA M I S -  JA 
T YÖ M AH D O LL I S U U D E T
Kyselyyn vastanneista 69 % koki kehy-toi-
minnan tarjoavan heille mahdollisuuden 
verkostoitua globaalin terveyden toimijoiden 
kanssa Suomessa ja ulkomailla. LSV:n kautta 
avautuvat kehityspoliittiset vaikuttamismah-
dollisuudet motivoivat 56 %:a vastaajista. 
Työkokemusta halusi kerryttää 56 % vastaa-
jista ja puolestaan 37 % koki kehy-toiminnan 
mielekkäänä harrastuksena. Kaksi kolmas-
osaa vastaajista oli kiinnostunut lähtemään 
mukaan PSR-Consulting Oy:n toimintaan 
nyt tai tulevaisuudessa.

Suosituimpia vapaaehtoistyön muotoja 
olivat kehy-aiheisten koulutusten järjestä-
minen ja niihin osallistuminen, hankkeiden 
hallinnointi ja seuranta sekä kehityspoliitti-
nen vaikuttamistyö. Vastaajat haluavat tehdä 
noin kaksi tuntia (vaihteluväli 0,5 – 5 tuntia) 
vapaaehtoistyötä viikossa.

L SV: N K E H I T YSY H TE I S T YÖ -
TO I M I N TA VO I S I  L A A JE N T UA
Puolet kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, 
että LSV:n kehitysyhteistyötoiminnan tulisi 
kasvaa entisestään. Kasvava toiminta mah-
dollistaisi  suuremman palkatun henkilö-
kunnan, jolloin vapaaehtoisten roolia mm. 
varainkeruussa ja hankehallinnossa voitai-
siin vähentää ja kohdentaa toisaalle (esim. 
asiantuntijaroolin kehittämiseen tai kehitys-
poliittiseen vaikuttamiseen). Kolmasosa vas-
taajista oli puolestaan sitä mieltä, että LSV:n 
kehitysyhteistyötoiminnan tulisi pysyä en-
tisessä laajuudessa vahvistamalla vapaaeh-
toisten roolia hanketyössä. Vastaajista vain 
6 % kannatti kehy-toiminnan supistamista 
ja paluuta täysin vapaaehtoisvoimin toteutet-
tuihin hankkeisiin.

Y H TEE N VE TOA  
K YS ELY N T U LO KS I S TA
Kyselyyn vastanneiden määrä jäi pieneksi 
suhteutettuna koko järjestön jäsenmäärään 
(16/1000). Positiivista kuitenkin oli, että 
vastaajista puolet oli muita kuin aktiivisesti 
hankeryhmissä toimivia. Vastaajista valtaosa 
oli erikoistumisvaiheessa olevia naispuoli-
sia kollegoja vastaten hyvin hankeryhmien 
tämänhetkistä tilannetta. Tulevaisuuden 
haaste onkin motivoida LSV:n kehitysyhteis-
työtoimintaan mukaan kokeneempia ja eri 
elämäntilanteissa olevia jäseniä sekä saada 
mukaan tasapuolisesti lääkäri-, hammaslää-
käri- ja eläinlääkärikollegoja. LSV:n kehi-
tysyhteistyötoiminnan visio, missio ja arvot 
tullaan päivittämään loppuvuoden 2014 ai-
kana osana koko järjestön kattavaa strategia-
prosessia.

Lääkärin sosiaalinen vastuu on lääkärei-
den, hammaslääkäreiden ja eläinlääkäreiden 
muodostama järjestö, jonka toiminta perus-
tuu vapaaehtoisuuteen. Kehitysyhteistyö-
toiminnan hankehallinnon vaatimustason 
noustessa kasvaa myös vapaaehtoistyön mää-
rä. Käytännössä on hyvin haasteellista saada 

vapaaehtoistyön resurssit - toiveena tällä 
hetkellä kaksi tuntia viikossa - riittämään 
hankehallinnon lisäksi mm. varainkeruu- ja 
tiedotustoimintaan, jotka kuuluvat olennai-
sena osana hanketyöhön. Vapaaehtoistyötä 
on koordinoitava paremmin,  jotta toimijat 
löytäisivät itselleen mielekkään tavan ja mää-
rän tehdä vapaaehtoistyötä. 

LO PU KS I
LSV:n jäseninä saamme olla ylpeitä siitä, että 
järjestömme on yksi suurimpia terveysalan 
kehitysyhteistyön asiantuntijaorganisaatioita 
Suomessa. Toimintamme volyymi ja lääkä-
rin ammatin yhteiskunnallinen rooli huomi-
oiden on LSV:llä halutessaan mahdollisuus 
vaikuttaa kehityspoliittisiin kysymyksiin 
sekä Suomessa että kansainvälisesti. LSV:n 
kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuuden 
haaste onkin tämän vaikuttamispotentiaalin 
hyödyntäminen sekä vapaaehtoistoiminnan 
koordinoiminen kestävällä tavalla.

Paula Tiittala
LSV:n kehitysyhteistyöjaoston  

puheenjohtaja 

LSVn tuberkuloosityötä 
Somaliassa
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HEN K I LÖKUVAS SA

Tällä uudella vakiopalstalla tutustutaan uusiin ja vanhoihin LSVläisiin 
sekä muihin kiinnostaviin LSV:n toimintapiirin henkilöihin

PÄIV I  SANTAL AHTI
 
Dosentti (Turun yliopisto, lastenpsykiatria), lastenpsykiatrian 
erikoislääkäri
Kotipaikka: Turussa, viikot pääosin Helsingissä Kumpulassa
Töissä: ylilääkärinä THL:n lasten ja nuorten 
mielenterveysyksikössä
Perheessä: aviopuoliso Josua Gierens ja tyttäret -88 syntynyt 
Rosa ja -90 Tuuli
Harrastukset: uinti, luonnossa kävely ja luonnon ihmettely, 
romaanien luku. Edelliskesästä alkaen unelmien täyttymyksenä 
n. 50-vuotiaalla vanhalla puuveneellä purjehtiminen Turun 
saaristossa.

Miten ja milloin lähdit  
mukaan LSV:n toimintaan?
LSV perustettiin aivan opiskelujeni alkuvai-
heessa. Olin nuorempana yhteiskunnallisesti 
varsin epätiedostava ja tuntui kuin uusi maa-
ilma olisi avautunut kun opintojen alkuvai-
heessa tutustuin kansalaisjärjestöihin. Ehdin 
kurssikavereideni kanssa historian toiseen 
LSV-kokoontumiseen. Sieltä lääkisopiskelijoi-
den piiristä löytyivätkin sitten omat hengen-
heimolaiset. Perustajajäsenet ja vanhemmat 
yhteiskunnalliset vaikuttajakonkarit tulivat 
aivan toisesta maailmasta, jossa itse olin kas-
vanut. He tuntuivat häkellyttävän päteviltä.
 
Minkälaiseen LSV:n toimintaan  
olet osallistunut vuosien saatossa?
80-luvun puolivälissä keräsimme Turun 
LSV:n pienen kehy-ryhmän kanssa lapsille 
vaatteita, jotka lähetimme Etiopaan suoma-
laiselle lääkärille. Osallistuimme myös koko 
LSV:n jättihankkeeseen, jolla tuettiin bang-
ladeshiläisen kansalaisjärjestön Gonoshas-
taya Kendran rokotetehtaan perustamista 

Bangladeshiin. Järjestimme Turussa mm. 
seminaaria ja gaala-iltaa. 

Mieleeni on painunut tilanne ajalta, jolloin 
kurssilaistemme kanssa pääsimme jo kliini-
siin töihin ja rahaa oli jo jonkin verran. Kah-
vitauolla syntyi tilanne, jossa kurssikaverini, 
jotka muuten eivät olleet erityisesti maail-
manparantajia, rupesivat kilpailemaan siitä, 
kenellä olisi pokkaa lahjoittaa merkittävin 
summa rokotetehdas-keräykselle. Omien sa-
nojensa mukaan he halusivat “ihan oikeasti 
auttaa” eivätkä vain ostaa jotain alati kaup-
paamiamme tarroja tai kortteja. Tämän jäl-
keen olen ajatellut, että lähes jokainen haluaa 
antaa ja auttaa, jos siihen on mahdollisuus.

Merkittävin ’oma’-hanke LSV:ssä on ollut 
Auto, terveys ja ympäristö –kirjan toimitta-
minen. Istuimme LSV:ssä tapaamani ystävän 
Valentina Orozan kanssa hiekkalaatikolla 
ja murehdimme, miten lapsemme kasvavat 
maailmaan, jossa autot valtaavat yhä enem-
män tilaa ja saastuttavat. Ideoimme aiheesta 
kirjaa ja saimme LSV:stä mukaan myös Meri 
Koivusalon ja Elina Hemmingin. Kirjan 
toimittaminen eteni hyvässä myötätuulessa 

ja monet merkittävät suomalaiset kirjoitta-
jat suostuivat kirjoittamaan kirjaan osioita. 
Kirjan julkistaminen vuonna 1991 uutisoi-
tiin pääuutisissa sekä isoimmissa lehdissä ja 
meitä pyydettiin puhumaan monenmoisiin 
seminaareihin ja lehtihaastatteluihin.
 
Mieleenpainuvin hetkesi LSV:ssä?
Mieleenpainuvia hetkiä on ollut lukuisia, 
mutta mahdollisesti merkittävintä on ollut 
se vaikuttamisen ja optimismin tunne, joka 
ilmassa leijui illan kääntyessä yöksi, kun  se-
minaaripäivän jälkeen oli vaihdettu vapaalle 
ja tuntui, että on mukana merkittävässä asi-
assa ja ympärillä on ihania ihmisiä.
 
Miten järjestötyö näkyy omassa työssäsi?
Järjestötyössä olen oppinut monenlaista 
järjestämistä ja vaikuttamista: ottamaan 
yhteyttä ihmisiin, täyttämään puisevia pa-
pereita, viemään eteenpäin ja uskomaan it-
selle tärkeisiin asioihin, olemaan kuultavana 
eduskunnassa jne. Itse asiassa luulen, että en 
olisi nykyisessä työssäni THL:ssä ilman jär-
jestökokemusta.
 

Miten olet mukana LSV:n nykytoiminnassa?
Olen tällä hetkellä varainhankintatyöryh-
mässä sekä kehy-jaostossa suunnittelemassa 
äiti-lapsi-hanketta bangladeshiläisen kan-
salaisjärjestö Sabalamby Unnayan Samityn 
kanssa. Haluan mahdollisuuksieni mukaan 
edistää myös muita LSV:n kehy-asioita. Hie-
noa olisi, jos jossain vaiheessa pystyisi yh-
distämään lääkäriyden, kehitysyhteistyö- ja 
ympäristöasiat.
 
Mitä sinun mielestäsi on  
”lääkärin sosiaalinen vastuu”?  
Mihin suuntaan toivoisit LSV:n kulkevan?
Näen edelleen että rauhan asiat, samoin kuin 
ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyvät 
asiat ovat keskeisiä lääkärin sosiaalisessa vas-
tuussa. Myös epäkohtien huomioiminen län-
simaisessa lääketieteessä on tärkeää. LSV:n 
hienous on ollut mielestäni sen monipuoli-
suus. Yhden asian järjestöjä on olemassa pal-
jon. Itseäni mietityttää, olisiko mahdollista 
lisätä yhteistyötä  muiden terveysalan am-
mattilaisten kanssa.

L SV T IEDOT TA A

LSV etsii Nepalista ja hyväntekeväisyydestä  
kiinnostuneita matkaajia
Nyt olisi mahdollisuus yhdistää aktiivimatka Nepaliin, kehitysyhteistyö,  
itsensä ylittäminen ja toisten konkreettinen auttaminen. 
LSV kartoittaa kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan hyväntekeväisyys-
matkalle Nepaliin vuoden 2015 aikana. Tervetuloa kaikille avoimeen 
infoon kuulemaan lisää Nepalista, hankkeistamme sekä keskustele-
maan Nepal-matkasta lauantaina 13.12.2014 klo 12–13. Paikka: Kepa 
ry:n Aurinko-tila, Töölöntorinkatu 2, Helsinki.
Tule kuulemaan lisää ja suunnittelemaan elämäsi reissua Nepaliin!  
Lisätietoja:	www.lsv.fi	/	osallistu	/	Nepal2015

Päivi (keskellä) syyskuussa 
hankevalmistelumatkalla 

Bangladeshissä.
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Ilmastonmuutos ja globaali terveys -seminaari 29.11.2014    
Lääkäriliiton tilat 8. krs, Mäkelänkatu 2, 00501 Helsinki   
Lääkärin sosiaalinen vastuu –järjestö kantaa huolta ilmaston-
muutoksesta. Ilmaston lämpeneminen on yksi merkittävimmis-
tä globaaleista muutoksista elinympäristössämme. Jatkues-
saan se muuttaa ilmastoa vaikuttaen merkittävästi maapallon 
ekosysteemiin ja väestön terveyteen. 
Lisätietoja	sekä	koko	ohjelma:	www.lsv.fi	/	Emma.Lommi@lsv.fi

Järjestön vuosikokous ja pikkujoulut lauantaina 13.12.2014 klo 16 
alkaen Helsingissä, Kepa ry:n tiloissa (kutsu s. 6-7) - tervetuloa!

LSV osallistuu omalla messuosastollaan Helsingin  
Lääkäripäiville 7.–9.1.2015

LSV:n Facebook-sivuilla on lähes 300 seuraajaa!  
Tykkää sinäkin ja pysyt kuulolla ajankohtaisista  
tapahtumista:	Facebook	/	Lääkärin	sosiaalinen	vastuu			 
Verkkosivut:	www.lsv.fi

LSV T IEDOT TA A

Hyväntekeväisyysmatka Nepaliin info 13.12. klo 12-13 (kts. sivu 15) 
www.lsv.fi/osallistu/nepal2015

Joululahjat LSV:ltä: joulukortit, seinäkalenterit, t-paidat ja 
aineettomat lahjat verkosta www.lsv.fi/kauppa


