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STATUS: PAKOLAINEN.
FIMSIC:IN KEHY-VIIKONLOPPU
Aika: 28.-29.3.2015
Paikka: Lääkäritalo
(Mäkelänkatu 2, Helsinki)

Luentoja ja pienryhmäkeskusteluja
pakolaisuudesta. Tule kuulemaan,
keskustelemaan ja pohtimaan pakolaisuutta matkana; syyt, seuraukset,
rahoitus, tulevaisuus ja sen haasteet.
Maksuton. Suunnattu lääketieteen
opiskelijoille.

Lisätiedot: www.kehy2015.blogspot.com

AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET
LÄÄKETIETEESSÄ
- LÄÄKÄRI JA MEDIA

Aika: 14.4.2015 klo 13.00 - 17.00
Paikka: Haartman -instituutti, Luentosali 2 (Haartmaninkatu 3, Helsinki)
Lääkäriseura Duodecimin kanssa
vuosittain järjestettävä seminaari.
Maksuton.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
http://www.lsv.fi/2015/01/avoimuus-jasidonnaisuudet-laaketieteessaseminaari-14-4-2015/
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Työpäivä maailmalle

Hallitus 2015 esittäytyy

SUOMEN SOSIAALIFOORUMI 2015

Aika: 25.-26.4.2015
Paikka: Ruotsinkielinen Työväenopisto
Arbis (Dagmarinkatu 3, Helsinki)

Monipuolisesti luentoja mm. oikeudenmukainen hyvinvointi, ympäristötulevaisuus, ihmisoikeudet, rauha.
LSV osallistuu Sosiaalifoorumiin
mm. paperittomien terveydenhuoltoon
liittyen. Maksuton.
www.sosiaalifoorumi.fi/2015/

IPPNW EUROPEAN
STUDENT CONFERENCE

Aika: Huhtikuu, 2015 (päivämäärät
varmistuvat myöhemmin)
Paikka: Berliini, Saksa

LSV myöntää apurahoja konferenssiin
lähteville suomalaisille LSV:n opiskelijajäsenille. Lähetä hakemuksesi ja lähde
mukaan!

P U H E E N J O H TA J A LTA

L

SV:n vuosi on alkanut vilkkaana. Toimistolla on lähes koko väki
vaihtunut. Moni aiemmista työntekijöistämme on löytänyt haastavaa ja tärkeää työtä muualta, mutta toisaalta olemme onnistuneet
rekrytoimaan uutta innokasta väkeä (tervetuloa Salla, Sini ja Camilla), ja
Tanja on tullut takaisin äitiysvapailta.
Myös hallitus on uusiutunut, mukana on sekä aivan uusia nuoria että
pitkään järjestössä olleita, mutta hallituksessa uusia, ja tietysti myös joitakin vanhoja konkareita. Esittelyt löydät sisäsivuilta.
Loppuvuodesta saimme tiedon, että ulkoministeriön rahoitus kehitysyhteistyöhankkeillemme vähenee selvästi siitä, mitä olemme hakeneet.
Yksi hanke ei saanut tukea lainkaan, yksi sai vain suunnittelurahoituksen
ja muistakin leikattiin. Tämä asettaa merkittäviä haasteita sekä hankkeille että koko järjestön taloudelle. Tässä tilanteessa on LSV:n oman rahankeräyksen - erityisesti TYÖPÄIVÄ MAAILMALLE –kampanjan onnistuminen on erityisen tärkeää. Toivon mahdollisimman monen lsvläisen
– JUURI SINUN - sekä itse osallistuvan kampanjaan (tästä tarkemmat
ohjeet kotisivuilla tai suoraan http://www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle/liity)
että haastavan muita mukaan. Voit myös esitellä kampanjaa työpaikallasi.
Jatkamme toki myös paperittomien klinikan tukemista, sidonnaisuuksista ja terveyspolitiikasta puhumista, ympäristöaiheisten tilaisuuksien
järjestämistä sekä toimintaa ydinaseet kieltävän sopimuksen aikaansaamiseksi. Panostamme tänä vuonna
myös aiempaa enemmän tiedotukseen.
Tule mukaan jaostoihin tai hankeryhmiin, lääkärin
sosiaalisen vastuun toteuttaminen on monipuolista ja
innostavaa toimintaa.
Hyvää kevättä kaikille,
valoa kohti
Kati Juva

Lisätiedot: www.lsv.fi ja kati.juva@lsv.fi

J Ä S E N K Y S E LY J AT K U U
VIEL Ä!

Muista myös LSV:n suuri jäsenkysely.
Se jatkuu nettisivuillamme
http://www.lsv.ﬁ /2014/11/
lsvn-suuri-jasenkysely/
vielä muutaman viikon!
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R A U H A N T YÖ

I R A N I N R AU H A N M U S E O S S A
O P PA I N A O N M YÖ S K E M I A L L I S T E N
ASEIDEN UHREJA
Ilkka ja Vappu Taipale vierailivat Iranissa tammikuussa 2015 tapaamassa PSRIranin ystäviä sekä Ilkan toimittaman kirjan ”Sata suomalaista sosiaalista innovaatiota” farsinkielisen käännöksen julkistamistilaisuudessa.

T

aipaleet vierailivat Teheranissa Iranin
Rauhanmuseossa, jota ylläpitää kansalaisjärjestö valtion osarahoituksella.
Museo kuuluu rauhanmuseoiden kansainväliseen järjestöön. Museoita on kaikkiaan
noin 150, joista viisikymmentä Japanissa.
Rauhanmuseota ylläpitävä yhdistys käynnistettiin vuonna 2003, ja Physicians for Social
Responsibility in Iran syntyi vuonna 2010.
LSV:llä on ollut pitkään kontakteja Iraniin, ja
nyt PSR Iranin jälkeen ne ovat vakiintuneet.
Museota esittelevät myös kemiallisen
aseen uhrit, miehet, jotka ovat pelastuneet
eri asteisesti vammautuneina Irakin hyökkäyksen alta Iranin ja Irakin sodan aikaan
1980-luvulla. Oppailla on valokuvia itsestään
sodan ajoilta haavoittuneena ja sinappikaasun syövyttäminä.
Museo on kaunis iso rakennus, joka sijaitsee puiston reunalla, suihkulähteiden
siimeksessä. Sillä on hyvät toimintatilat, keskellä luentosali, ympärillä kiertää näyttely,
kokoushuone AV-välineineen, sekä toimistotiloja ja kirjasto. Näyttely on modernisti
rakennettu ja sen teemoissa esitetään myös
autenttisia filmikatkelmia.
KEMIALLISTEN ASEIDEN
U H R E J A Y M PÄ R Ö I S T I G M A

Kemiallisia aseita käytettiin ensimmäisessä
maailmansodassa ensimmäisen kerran Ypresissä 22.4.1915. ”Jo silloin haluttiin kemial4
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liset aseet kansainväliseen kontrolliin, mutta
se ei onnistunut” Teheranin rauhanmuseon
johtaja M.R. Soroush sanoo. ”Viestimme on,
että tämä voi tapahtua uudelleen, jollemme
estä sitä.” Iranin ja Irakin sota 1980-1988 oli
vuosisatansa pisin yhtäjaksoinen sota. Irak
käytti sinappikaasua sekä sotilaita että siviilejä vastaan. Miljoona ihmistä oli alttiina
kaasulle, nyt maassa on 75 000 pitkäaikaissairasta hyökkäysten jälkeen.
Museossa järjestetään erilaisia seminaareja
ja työpajoja, joita järjestetään sekä itsenäisesti että yhteistyössä esimerkiksi YK:n alajärjestöjen ja Punaisen Ristin Kansainvälisen
Komitean kanssa. 29.4. vietetään kansainvälistä kemiallisen aseen uhrien muistopäivää. Museo tarjoaa roolin sotaveteraaneille.
Paraikaa kerätään suullista historiaa, sodan
kokeneita haastatellaan. Elizabeth Lewis,
joka on YK:n Iranin erityisedustajan puoliso,
työskentelee parhaillaan vapaaehtoisena historiankerääjänä. ” Veteraaneille on annettava
ääni, sillä sodan kokemusten ympärillä on
suuri hiljaisuus, ihmiset eivät halua puhua ja
muistella. Teema on lisäksi hyvin politisoitunut. Me olemme tarkkoja muistiinpanojen
suhteen, tarkistamme esimerkiksi kaikki
lääketieteelliset faktat veteraanien luvalla.
Pyrimme tekemään tapahtumat ymmärrettävämmiksi, vaikkei niitä voida hyväksyä.
Veteraanien pitää voida tuntea itsensä hyödyllisiksi yhteisön jäseniksi. Sodan uhrien

Kuva: Vappu Taipale

Peace Museum / PSR IRAN

Kuva: Vappu Taipale

ympärillä on täällä stigma, ihmiset pitävät
heitä vähäarvoisina ja halveksuvat heitä,”
Elizabeth kertoo.
Myös Ilkka ja Vappu Taipale pitivät lyhyet
esitykset museon kokoushuoneessa. Paikalla
oli rauhanmuseon vapaaehtoisia, lääketieteen opiskelijoita; sodan uhreja, biologeja ja
bioteknologian opiskelijoita sekä mm. poikansa sodassa menettänyt japanilaisrouva.
“Tunnelma oli intensiivinen. Me olemme
aiemmin tehneet työtä japanilaisten hibakushien eli atomipommista selviytyneiden
kanssa. Kemiallisen sodan veteraanien kertomukset voivat olla yhtä koskettavia”, kertoi
Vappu Taipale.
V I ES TE JÄ SUO R A AN
G E N E V E N N E U V O T T E L U I S TA

Taipaleet tapasivat myös varaministeri
Aragchin, joka on entinen Suomen suurlähettiläs vuosilta 1999-2003, suuri Suomen

Ilkka esittelemässä
farsinkielistä versiota
kirjastaan kirjan iranilaisen
kustantajan kanssa.
Rauhanmuseossa
vasemmalla Leila Rezaei,
joka auttoi meitä monin tavoin,
rauhanmuseon ja IPPNWn
aktivisteja, sekä nuoria
vapaaehtoistyöntekijöitä,
jotka tulivat kyselemään
minulta suomalaisesta
rauhantyöstä.
Kaikilla on aina huivi päässä,
vaikka se ei ihan tiukasti
peittäisikään hiuksia.

ystävä ja Iran-Suomi-seuran puheenjohtaja.
Aragchi tuli tapaamiseen suoraan Genevestä, Iranin ydinohjelmasta käytävistä neuvotteluista. Olemukseltaan rauhallinen Arachi
kertoi Taipaleille saaneensa juuri valmiiksi
raporttinsa Genevestä.
”Neuvottelut ovat vaikeat, mutta businessminded”, Aragchi toteaa. ”Iran on yksin toisella puolella, toisia neuvottelijoita on paljon.
Venäjä ja Kiina ovat ehkä helpompia neuvoteltavia, Yhdysvalloissa ja Euroopankin sisällä on keskinäisiä erimielisyyksiä, ja joka
maassa on lisäksi omat kovan linjan edustajat”. Kysyttäessä hän näkee tilanteen kuitenkin enemmän toiveikkaana. ”Nyt juuri on se
mahdollisuus, että poliittista tahtoa löytyy
molemmin puolin. Mutta asioita on niin paljon, ja nekin vielä haarautuvat pienemmiksi
soviteltaviksi. Lopputuloksella on suuri merkitys koko maailman kannalta.”
Vappu Taipale
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Hiroshiman pommituksessa eloonjäänyt hibakusha Setsuko
Thurlow piti vaikuttavan puheen ja muisteli kuolleita
koulutovereitaan, joiden nimet on kirjoitettu banderolliin.

Kuva: Kati Juva

“ M E N E T I N 3 51 KO U LU K AV E R I A”
I C A N - F O O R U M I S S A K U U LT I I N M YÖ S
YDINASEIDEN UHREJA
Kun International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, perustettiin
vuonna 2007, yksi perustajajärjestöistä oli Lääkärit ydinsotaa vastaan, IPPNW.
Tänään ICAN:iin kuuluu yli 300 yhteistyöorganisaatiota yli 80 maasta.

L

SV:n Kati Juva ja Emma Lommi osallistuivat ICAN:in kansalaisyhteiskuntafoorumiin joulukuussa 2014. Muita
suomalaisosanottajia ICANin yli 600 osanottajaa keränneessä konferenssissa olivat Tarja
Cronberg (Rauhanliitto), Tytti Erästö (rauhantutkija), Honna Marttila (Sadankomitea))
ja Claus Montonen (TEP).

MARSHALL- SA ARET HA ASTOIVAT
Y D I N A S E VA L L AT O I K E U T E E N

Kokouksen avasi Itävallan presidentti Heinz
Fischer kannustaen videotervehdyksellä tekemään työtä ydinaseiden kieltämiseksi. Paikalla oli myös ydinaseiden ja ydinkokeiden
uhreja. Hiroshimasta kotoisin oleva Setsuko
Thurlow kertoi, miltä tuntui vain 13-vuotiaana menettää kotiseutu ja 351 koulukaveria.
Marshall-saarten edustaja kertoi Yhdysvaltain
räjäyttäneen saarilla 67 ydinpommia vuosina 1946–1958. Kokeet aiheuttivat runsaasti
ympäristötuhoja sekä terveyshaittoja, jotka
6
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ovat periytyneet uusille sukupolville, eikä
vahinkoja ole korvattu sovitusti. Marshallsaaret haastoi keväällä 2014 kaikki yhdeksän
ydinasevaltaa oikeuteen kansainvälisessä
tuomioistuimessa. Taloudellisten korvausvaatimusten sijaan Marshall-saaret haastoivat
ydinasevallat oikeuteen siitä, etteivät maat ole
edenneet ydinaseriisunnassa. Vaikka ydinaseiden purkua on tapahtunut, on maailmassa
edelleen arviolta 16 300 ydinasetta, joista osa
on jatkuvassa laukaisuvalmiudessa. Ydinaseet
ovat ainoita joukkotuhoaseita, joiden käyttöä
ei ole kielletty kansainvälisillä sopimuksilla.
R A J O I T E T T U Y D I N S O TA K I N
OLISI MAAILMALLE TUHOISA

Foorumi muistutti siitä, että jo rajoitettu ydinsota, esimerkiksi Pakistanin ja Intian välillä,
olisi vaikutuksiltaan maailmanlaajuinen. Uusimpien tutkimusten mukaan rajoitetustakin
ydinsodasta voisi seurata miljoonia ihmisuhreja
ja peruuttamattomia, ydinnälänhätään johta-

via ilmastonmuutoksia. Laajamittainen
ydinsota olisi ihmiskunnan loppu.
Ydinaseiden vaarallisuutta ja arvaamattomuutta kuvaavat lukuisat niiden
kanssa sattuneet läheltä piti-tilanteet,
joista osa on johtunut teknologian
heikkoudesta ja osa väärinymmärryksistä tai muista ihmisten tekemistä virheistä. 2014 uutisoitiin Yhdysvaltojen
ydinasejoukkojen päihdeongelmista
sekä huijaamistapauksista ammattitaitoa testaavissa kokeissa. Mannertenvälisistä ohjuksista vastannut upseeri
irtisanottiin päihtymyksen ja epäasiallisen käytöksen vuoksi.
Lisäksi kansainvälinen ilmapiiri
kiristyy ja monet ydinaseet vaativat
kunnostusta ja päivitystä. IPPNW
painottaakin, että terveydenhuolto
ydinsodan jälkeisissä olosuhteissa ei
onnistu vaan ainut mahdollinen tapa
suojella ydinsodan vaikutuksilta on
totaalinen primaaripreventio. Niin
kauan kun on ydinaseita, on olemassa
riski ydinaseiden käytölle. Parhaimmillaankin käyttämättömät ydinaseet
ovat valtioiden varoin ylläpidettävää
saastuttavaa teknologiaa.
YDINASEET HUONOSTI
S U O J AT T U T E R R O R I S M I LTA

ICANin kansalaisyhteiskuntafoorumia seurasi suuri humanitaarinen
konferenssi, jossa poliittisia päättäjiä
ympäri maailmaa kokoontui käsittelemään ydinasekysymyksiä.
Kansainvälinen ryhmä vaikutusvaltaisia poliitikkoja, sotilasjohtajia sekä
diplomaatteja luovutti konferenssin
osanottajille kirjeen, jossa he esittivät
laukaisuvalmiiden ydinaseiden olevan
merkittävä turvallisuusuhka mm vahinkolaukaisun riskin vuoksi. Ydinaseita ei ole suojattu riittävästi terrorismilta.
Emma Lommi

DA N S K E B A N K
LU O P U I Y D I N A S ER A H O I T U K S E S TA

M

arkkinatalousmaissa ydinaseet valmistetaan yksityisissä yrityksissä, joilta valtiot sitten ostavat ne. Näitä ydinasetehtaita rahoittaa tai niihin sijoittaa 411 eri pankkia,
rahoituslaitosta tai muuta yritystä. International
Campaign to Abolish Nuclear weapons (ICAN)
on jo toisen kerran laatinut raportin Don’t Bank
on the Bomb, jossa käydään ydinaseisiin sijoittavat yritykset yksitellen läpi. Tämä raportti löytyy
LSV:n kotisivuilta www.lsv.fi. Yksi näistä yrityksistä on Suomessakin toimiva Danske Bank. Sen
sijaan aiemmin listalla ollut Nordea on lopettanut
tällaiset sijoitukset.
ICAN –liikkeellä on kansainvälinen kampanja ydinasesijoittamisen vähentämiseksi. Syksyllä
2015 myös LSV lähetti Danske Bankin suomalaiselle johdolle kirjeen, jossa kehotetaan lopettamaan kyseinen epäeettinen sijoitustoiminta.
Danske Bankin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Risto Tornivaara vastasi meille nopeasti kiittäen yhteydenotosta ja todeten heidän jakavan
kanssamme huolen ydinaseuhkasta sekä kertoi,
että Danske Bank onkin jo vuonna 2013 tehnyt
päätöksen ydinaseisiin sijoittamisen lopettamisesta ja että ja he ovat tällä hetkellä hallitusti ajamassa näitä sijoituksia alas.
Kansalaismielipiteellä on siis merkitystä. Ilman tätä kampanjaa ja sen mukanaan tuomaa
huomiota ja häpeäleimaa nämä pankit tuskin
olisivat miettineet sijoituksiaan tästä näkökulmasta. Seuraava tavoite onkin ydinaseiden täydellinen kieltäminen.
Kati Juva
LSV:n puheenjohtaja

ICAN, International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons
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L S V:N A N T T I J U N K K A R I
N O B E L I S T I E N KO KO U K S E S S A
LSV:n hallituksen jäsen Antti Junkkari osallistui joulukuussa Roomassa Nobelin rauhanpalkinnon saajien kokoukseen, ja siellä varsin kovatasoiseen paneelikeskusteluun. Junkkarin lisäksi “Modern tools of advocacy” - paneeliin osallistui
mm. vuoden 1976 Nobelin rauhanpalkinnon saanut Mairead Corrigan Maguire;
Nobelin rauhanpalkinnon voittajien sihteeristön varapresidentti Enzo Cursio,
BBC:n toimittaja Yalda Hakim sekä Yasuhiro Aoyama and James O’Sullivan
Mazdalta. Junkkari kutsuttiin paneeliin sen jälkeen, kun suunnitteilla oleva kehitysyhteistyöprojekti sai vuonna 2014 Mazdan lanseeraaman 10 000 euron ’Make
Things Better’ -palkinnon.

”K

eskustelimme myös väkivallasta
globaalisti. Omat taustoitukseni perustuivat WHO:n vastikään
ilmestyneeseen, loistavaan raporttiin väkivallasta”, Junkkari kertoi Roomasta. Vuoden
1976 nobelisti Mairead Maguire ja Enzo Cursio puhuivat yleisölle rauhantyön tärkeydestä. BBC:n Yalda Hakim keskittyi puheenvuorossaan median rooliin konflikteissa, ja otti
oman journalistisen työnsä Boko Haramin
parissa esimerkiksi.
Nobel -summittien yhteydessä on vuodesta 2013 lähtien järjestetty Civic -Academy,
jossa eri järjestöjen ja yliopistojen nuoret
pääsevät osallistumaan joukkoluennoille
sekä työpajoihin yhdessä nobelistien kanssa. LSV:n nuorilla jäsenillä on mahdollisuus
8

L S V -T I E D O T E 1 / 2 0 1 5

myös osallistua konferenssiin, sillä LSV on
IPPNW:n (vuonna 1985 Nobelin rauhanpalkinnon saanut järjestö) kumppanijärjestö.
Nyt Roomassa järjestettyyn konferenssiin
osallistui 10 nobelistia ja 12 Nobel-järjestöä.
R A U H A N PA L K I N N O T K I N
J A K A U T U VAT E PÄTA S A I S E S T I
ERI MANTEREILLE

Vuosittaisessa kokoontumisessa Nobelin
rauhanpalkinnon saajat saapuvat keskustelemaan nykypäivän haasteista, ja pyrkivät
konferenssin päätteeksi laatimallaan kannanotolla edistämään rauhaa ja ihmiskunnan hyvää. Konferenssin paikka vaihtuu
vuosittain. Tämän vuoden kokous oli omistettu Mandelan muistolle, ja se suunniteltiin

järjestettävän Etelä-Afrikan Kapkaupungissa. Nobel-summit kuitenkin siirrettiin Roomaan nobelistien boikotin takia, sillä paikallinen hallitus ei myöntänyt Dalai Lamalle
viisumia. Seuraavan vuoden konferenssi on
Atlantassa, Yhdysvalloissa.
Varsinainen konferenssi alkoi kahdella paneelilla, joista ensimmäinen käsitteli
Etelä-Afrikan kehitystä, Mandelan visiota, ja
nykytilaa. Toinen paneeli käsitteli kestävän
kehityksen vaarantavia uhkia. Tämän jälkeen myönnettiin ‘Peace summit Medal for
Social Activism’ – palkinto Tareke Brhane:lle
hänen työstään pakolaisten hyväksi. Jody
Williams (Nobel 1997) käytti voimakkaan
puheenvuoron Etelä-Afrikan toiminnasta
Dalai Laman viisumin hylkäämiseen liittyen
sekä kritisoi Paavi Francista siitä, ettei tämä
Kiina -suhteiden pelossa suostunut tapaamaan toista hengellistä johtajaa. Paneelin
aikana keskusteltiin myös Kiinan roolista
maailmanpolitiikassa, sekä siitä kuinka epätasaisesti Nobel-rauhanpalkinnot ovat jakautuneet eri mantereille.
“HALU MUUTOKSEEN
L Ä H T E E S O R R E T U I S TA”

Junkkari osallistui vuoden 2011 Nobel-voittaja Karmanin työryhmään ‘The Road to
the Revolution’, jossa käsiteltiin 2011 arabikevään vaiheita. Karman totesi lakonisesti,
että halu muutokseen täytyy lähteä sorretuista itsestään.
Junkkari oli mukana myös IPPNW:n
‘Nuclear War: the growing threat to human
survival’ -työryhmään ja kahteen paneeliin,

joista ensimmäisessä keskusteltiin onnistuneista (mm. Pitkänperjantain sopimus) ja
epäonnistuneista (Iran-Israel) rauhanprosesseista. Paneelissa keskusteltiin myös siitä, kuinka aikaisemmat asekieltosopimukset syntyivät, ja kuinka ne ovat toteutuneet.
Toisessa paneelissa kiinnitettiin huomio
koko ihmiskuntaa koskettaviin uhkiin ja
haasteisiin. Tähän mainittakoon ilmaston
lämpeneminen, ydinaseet sekä konfliktien
seurauksena syntyneet pakolaisvirrat. Useampi panelisti painosti EU:n (Nobel 2012)
edustajana toiminutta Federica Mogherinia
ottamaan voimakkaammin kantaa EU:n pakolaispolitiikkaan.
Mielenkiintoinen oli myös Albert Sweitzer
–instituutin isännöimä ‘From the Millenium
Development Goals to Sustainable Development’ -työryhmään, jossa keskusteltiin siitä,
ovatko kestävän kehityksen tavoitteet ristiriidassa YK:n vuosituhattavoitteiden kanssa.
LSV:n Vappu ja Ilkka Taipale pitivät työryhmän ‘Nuclear Exits, Countries foregoing
the Nuclear Option’, jossa pääteemana olivat
entiset ydinasevaltiot, ja ne prosessit, joiden
myötä nämä valtiot ovat vapaaehtoisesti luopuneet ydinaseistaan. Ilkka Taipaleen luento
rauhanliikkeen historiasta kiinnosti läsnäolijoita kovasti.
Viimeisen paneelin aihe oli ‘Peace Crisis
- Warfare in Africa and lasting conflicts
throughout the world’, jonka päätteeksi nobelistit lukivat laatimansa lausunnon.
Antti Junkkari
Hallituksen jäsen,
Lääkärin sosiaalinen vastuu
antti.junkkari@kuh.fi

1. Kehitysyhteistyöprojektista lisätietoa:
http://peaceandhealthblog.com/2014/02/20/mazda/
2. Nobelistien kannanotto:
(http://www.pressenza.com/2014/12/world-summit-nobel-peace-laureates-final-declaration/).
3. WHO:n raportti väkivallasta:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/
L S V -T I E D O T E 1 / 2 0 1 5
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L S V: N K E H I T Y S Y H T E I S T YÖ

Shipibo-nuoria
Ceylanin
kylässä

KO N D O M I T U T U K S I
A M A ZO N I A L L A
Perun Amazonian vaikeakulkuisella jokialueella sijaitsee muutaman sadan alkuperäisasukkaan kylä. Kyläläisten elämä on hyvin samanlaista kuin sata vuotta sitten. He hankkivat elantonsa metsästämällä ja viljelemällä. Heillä ei ole käytössään
sähköä eikä usein puhdasta juomavettä tai käymälää. Sairauksien hoidossa käännytään shamaanin puoleen. Useimmat käyvät vain paikallisen alakoulun ennen
perheen perustamista. Pienessä yhteisössä sukupuolitaudit leviävät tehokkaasti.
M I T E N V I E R A A LTA A J AT T E L E T
KO N D O M I N K Y L Ä L Ä I S T E N
M I E L E S TÄ K U U L O S TAVA N ?

Shipibojen ajatuksia sekä elämää valottavat
seksuaaliterveysprojektin käynnistysvaiheessa vuonna 2012 tehty baseline -tutkimus
sekä vuoden 2014 lopulla tehty loppuevaluaatio. Mitä kahdessa ja puolessa vuodessa
tapahtui?
T E R V E Y S K E S K U S VA I
SHAMA ANI?

Projektin lähtötilanteessa vuonna 2012 kyläläiset suhtautuivat huomattavan varautuneesti paikalliseen terveyskeskukseen, joka
sijaitsee 1-2 tunnin kävelymatkan päässä.
Suurimmalla osalla kyläläisistä ei ollut julkisten terveyspalvelujen käyttöön oikeuttavaa henkilöllisyystodistusta. Haastattelujen
perusteella heillä oli huonoja kokemuksia
käynneistään terveysasemalla, jonka henkilökunta ei puhunut shipiboa eikä ymmärtänyt kyläläisten kulttuurisidonnaisia toiveita.
Kylien shamaanit sitä vastoin lupasivat parantaa perinteisten lääkekasvien avulla mitä
vain lapsettomuudesta ja sukupuolitaudeista
syöpään.
Jo projektin alkuvaiheessa kyläläiset otti10
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vat spontaanisti puheeksi ehkäisyn tarpeen.
Toisaalta perhesuunnittelun haitallisuutta
saatettiin perustella esimerkiksi sillä, että
paikalliseen kouluun tarvittiin lisää oppilaita. Kondomit, joita aika-ajoin toimitettiin terveysasemalta, eivät kyläläisiä kiinnostaneet. Monet naiset olivat lopettaneet
e-pillerit ja ehkäisyinjektiot saatuaan sivuvaikutuksia, joiden ohimenevyydestä tai hoidettavuudesta eivät olleet tietoisia. Tietämys
sukupuolitaudeista, niiltä suojautumisesta ja
niiden hoidosta oli vähäistä. Alle puolet kyläläisistä tiesi, että HIV -tartunnan voi saada
sukupuoliteitse. Sukupuolitauteja hoidettiin
yleisesti perinteisin lääkekasvein.
M I E H E T VA S T U U S S A
P E R H E S U U N N I T T E L U S TA

Projektin loppuevaluaatiossa 2014 selkein
muutos kyläläisten asenteessa ja tiedoissa
näkyi kondomin käytössä. Miehistä 23% ilmoitti käyttävänsä kondomia. Naisista 19%
oli käyttänyt kondomia edellisen kuukauden
aikana ja 30% oli kokeillut kondomin käyttöä. Tiedot erilaisista ehkäisykeinoista olivat
lähtötilanteeseen verrattuna lisääntyneet ja
asenteet niitä kohtaan parantuneet. Miehet
ottivat enemmän vastuuta perhesuunnitte-

ja tarpeiden mukaisesti, toimivaksi käytännöksi on osoittautunut esimerkiksi kulttuuritulkin ja hoitajan parityöskentely sekä kotikäynnit. Jatkoprojektin tehtävänä on muun
muassa koota hyväksi havaitut toimintatavat
yhteen sekä vakuuttaa alueen päättäjät kulttuurisensitiivisen terveydenhuollon merkityksestä.
KO H T I K U LT T U U R I I N
SOVELLE T TUJA
T E R V E Y S PA LV E L U J A

luasioista ja pariskunnat keskustelivat ehkäisyasioista keskenään. Kuitenkin ehkäisymenetelmistä ainoastaan kondomin käyttö oli
lisääntynyt merkittävästi projektin aikana.
Käytetyin oli edelleen rytmimetodi – siitä
huolimatta, että käsitykset toteutettavasta
rytmistä olivat pääosin virheellisiä. Tietämys
sukupuolitaudeista lisääntyi, ja projektin lopulla 90% kyläläisistä tiesi, että HIV voi tarttua suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä.
Toisaalta kylissä uskotaan edelleen yleisesti,
että tartunnan voi saada esimerkiksi istumalla HIV –positiivisen kanssa samalla tuolilla. Varhaiseen perheen perustamiseen
projektilla ei ollut toivottua vaikutusta, vaan
kyläläiset saavat ensimmäisen lapsensa edelleen keskimäärin 15,8 vuotiaina.
Kylien ja terveyskeskuksen väliset kulttuuriraja-aidat eivät ole täysin kadonneet, mutta
kiitos projektin, 80%:lla kylien asukkaista
on julkisiin terveyspalveluihin oikeuttava
henkilötodistus. Alueen terveyskeskukseen
hankittiin välineet Shipibo –kulttuurille
ominaista istualtaan tapahtuvaa synnytystä varten ja henkilökuntaan kuuluu nykyisin shipiboa taitava työntekijä. Niinpä myös
kyläläisten asenteet terveysasemaa kohtaan
ovat lähtötilanteesta pehmenneet.
Terveystiimi on projektin aikana muokannut toimintatapojaan kyläläisten toiveiden

LSV:n Shipibo-kansan pariin sijoittuva seksuaaliterveysprojektin ensimmäinen vaihe
päättyi vuoden 2014 lopulla. Projektin tavoitteena oli lisätä alkuperäiskansan tietoisuutta
lisääntymisterveydestä ja sukupuolitaudeista
sekä parantaa terveyspalvelujen saatavuutta. Kätilöstä, sairaanhoitajasta ja kahdesta
kulttuuritulkista koostuva terveysyksikkö
vieraili säännöllisesti projektin kohteeksi valituissa neljässä kylässä tavoittaen 1800 Shipiboa. Lisäksi lähialueen terveydenhuollon
henkilökuntaa koulutettiin ymmärtämään
paremmin shibibo-väestön erityistarpeita ja
paikallisia opettajia tarjoamaan seksuaalikasvatusta.
Projektille myönnettiin jatkoa vuosille
2015-16. Projektin toisessa vaiheessa terveysyksikkö jatkaa toimintaansa tarkoituksenaan
luoda alueen terveyshallinnolle toimintamalli alkuperäisväestön elinoloihin sekä
kulttuuriin sovelletuista ja nämä paremmin
tavoittavista terveyspalveluista. Kohdekylien
edustajia koulutetaan poliittisessa vaikuttamistyössä ja paikallisen sekä alueellisen
terveys- ja opetusministeriön vastuuhenkilöitä puolestaan alkuperäiskansojen erityistarpeista. Lisäksi suunnitelmissa on ottaa
alkuperäiskansojen tarpeisiin luotu hoitoprotokolla käyttöön paikallisissa terveyskeskuksissa.
Shipibo-hankeryhmä
Teksti: Kristiina Kopra
Kuvat: Hanna Mäenpää
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MIK Ä ON L Ä ÄK ÄRIN ROOLI
I L M A S TO N M U U TO K S E N
TO R J U N N A S S A?
Ilmaston lämpeneminen on yksi merkittävimmistä globaaleista muutoksista elinympäristössämme. Se vaikuttaa väistämättä myös väestön terveyteen. Aihetta käsiteltiin LSV:n ympäristöjaoston järjestämässä monitieteellisessä seminaarissa marraskuussa 2014.

S

eminaarissa pohdittiin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia että sitä,
mitä sen torjumiseksi voidaan tehdä.
Paneelikeskustelussa mietittiin mm. sitä,
onko lääkärin sanoilla tänä päivänä merkitystä vai onko yhteiskunnallinen uskottavuutemme kärsinyt siitä, että olemme keskittyneet liikaa oman potilasmateriaalimme
pyörittämiseen jättäen terveyspolitiikkaan
vaikuttamisen ja kansanterveystyön vähemmälle? Mitä lääkärin ammatillisiin velvollisuuksiin kuuluu tai pitäisi kuulua? Tulisiko
lääkäreiden tehdä enemmän julkisia kannanottoja terveyspoliittisiin asioihin? Paneelia oli kuuntelemassa myös muiden alojen
opiskelijoita, joiden näkökulmat ja mielipiteet toivat rikkautta keskusteluun lääkärien
yhteiskunnallisesta asemasta.

ILMASTONMUUTOS LISÄÄ
K U O L L E I S U U T TA S U O M E S S A K I N

Ilmastonmuutoksen sairastuvuutta ja kuolleisuutta lisääviä tekijöitä ovat mm. ääri-ilmiöiden aiheuttamat katastrofit, äärimmäisten
lämpötilojen vaikuttavuus erityisesti kehitysmaihin sekä kehittyneissä maissa heikko-osaisiin kuten vanhuksiin ja lapsiin.
Suomessa vuosien 2003 ja 2010 helleaaltojen
aikana yli 75-vuotiaiden päivittäiskuolleisuus lisääntyi keskimäärin 21 %. Kuolleisuus
lisääntyi voimakkaammin terveydenhuollon
hoitolaitoksissa kuin muissa kuolinpaikoissa.
Helleaaltojen aikana laskettiin tapahtuneen
yli 500 ylimääräistä kuolemaa.
12
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Ilmastonmuutoksen aiheuttamien ekosysteemien häiriöiden seurauksena tapahtuva
ravinnon herkkä pilaantuminen sekä muutokset taudinaiheuttajien elinolosuhteissa
ja siten infektiosairauksien lisääntymisessä
nähdään todennäköisinä terveyteen vaikuttavina tekijöinä.
Vaikutukset satoihin, hyötyeläimiin ja kalakantoihin johtavat todennäköisesti elintason laskuun, köyhyyteen, konflikteihin sekä
ilmastopakolaisiin. Suomessa niinkin arkisten asioiden kuin siitepölykauden ja allergiaoireiden oletetaan lisääntyvän.
K A S V I S R U O A S TA J A H Y Ö T YL I I K U N N A S TA A P U A Y K S I L Ö L L E
JA Y H TE I S KU N NALLE

Suurella osalla ilmastonmuutosta lisäävistä
tekijöistä on myös suora negatiivinen vaikutus terveyteen. Ulkoilman pienhiukkaset
ovat yhdeksänneksi tärkein sairastuvuuden
ja kuolleisuuden syy. Biomassan ja fossiilisten käytöllä on siten ilmastonmuutos-vaikutusten lisäksi myös suora merkittävästi kuolleisuutta lisäävä vaikutus.
Kasvispainotteinen ruokavalio on paitsi
ilmastoystävällistä myös terveyttä edistävää. Brittitutkimuksen mukaan (Task Force
on Climate Change Mitigation and Public
Health (Woodcock ym., Lancet 2009) 30 prosentin väestötason vähennys lihansyönnissä
vähentäisi sepelvaltimotaudin esiintyvyyttä
15 prosenttia. THL:n tuorein ravintosuositus
onkin hyvin lähellä WWF:n ravintosuositus-

ta. Auton vaihtaminen julkisiin tai pyöräilyyn tarjoaa suoria terveyshyötyjä.
Tutkimusten mukaan lontoolaisten kävely ja pyöräilytottumusten muuttaminen Amsterdamin kaltaiseksi vähentäisi
satoja kuolemia vuosittain.
Emma Lommi
Ympäristöjaosto ottaa mielellään vastaan ideoita seuraavista seminaariaiheista. Lisää ideoita ja tekijöitä otetaan
avosylin vastaan! Mikäli aihe kiinnostaa, kysy lisää LSV:n ympäristöjaoston
toiminnasta sen vetäjältä Emma Lommilta emma.lommi@lsv.fi.

U U T TA P E R U N
K E H I T YSY H T E I S T YÖ H A N K E T TA
SUUNNIT TELEMAAN!

LSV:llä on suunnitteilla uusi
yritysyhteistyönä toteutettava
äitiys- ja lapsiterveyteen
keskittyvä kehitysyhteistyöhanke Peruun.
Etsimme nyt hankeryhmään
kehitysyhteistyöstä
kiinnostuneita espanjan
kielen taitoisia LSV:n jäseniä.
Kysy lisätietoja
sähköpostitse osoitteesta
tanja.pirhonen@lsv.fi.

H A A S TA I T S E S I
K A P UA M A A N !
L S V J Ä R J E S TÄ Ä
H Y VÄ N T E K E VÄ I S Y Y S M AT K A N
N E PA L I I N !

K

apua kerää varoja kehitysmaiden
auttamiseksi kiipeämällä maailman
vuorille. Kapuamalla on kerätty vuodesta 2006 jo yli 400 000 euroa kehitysmaiden tukemiseksi lähes 100 vapaaehtoisen
kapuajan voimin.
N Y T V O I T I L M O I T TA U T U A L S V: N
O MA K APUAJAKS I!

LSV:n Oma Kapuajat keräävät varoja LSV:n
Nepalin mielenterveyshankkeelle ja matkaavat Nepaliin marraskuussa 2015. Matkalla tutustutaan avustuskohteeseen ja
vaelletaan Nepalin unohtumattomissa maisemissa. Oma Kapualta saat oman varainhankintasivun, välineet varainhankintaan
ja tuen kampanjointiin. Osallistujat maksavat matkakulunsa itse. Matkan järjestää
kokenut matkatoimisto.

Tutustu LSV:n Oma Kapua
hankkeeseen ja ilmoittaudu
mukaan elämäsi seikkailuun
osoitteessa
www.kapua.fi/oma/avustuskohteet/
laakarin-sosiaalinen-vastuu-ry/
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L S V P R OT E S TO I
MADS GILBERTIN
S U L K E M I S TA G A Z A S TA

N

orjalainen lääkäri Mads Gilbert on
vuosien ajan tehnyt humanitaarista
työtä Palestiinassa. Viime kesän Gazan sodan aikana hän rohkeasti ja väsymättä
hoiti tuhansia haavoittuneita Israelin pommittaessa aluetta ankarasti. Hän on aiemmin
toiminut useiden vuosien ajan lääkärinä Gazassa hoitaen tavallisia potilaita tukien siten
alueen heikkoa terveydenhuoltoa. Sodan aikana Mads Gilbert arvosteli jyrkästi Israelin
voimapolitiikka ja siviileihin kohdistuneita
pommituksia.
Sodan jälkeen Gilbert palasi kotimaahansa, mutta pyrki jälleen marraskuussa Gazaan
hoitamaan ja kuntouttamaan haavoittuneita
ja muita potilaita. Tässä vaiheessa Israelin
valtio esti hänen pääsynsä Gazan kaistalle ja
ilmoitti antaneensa hänelle elinikäisen porttikiellon alueelle.
LSV lähetti marraskuussa kirjeen Israelin Suomen-suurlähettiläälle Dan Ashbelille
vedoten Israelin valtioon, jotta se kumoaisi
päätöksen estää Mads Gilbertin pääsy Gazan kaistalle. Kirjeessä todetaan mm. että
”Lääkäreiden korkein moraalinen ja eetti-

nen velvoite
on suojella
ihmiselämää.
Tämä tapahtuu sekä arKuva: Like
kipäiväisessä
kliinisessä työssä että poikkeusoloissa. Sota
on aina äärimmäinen humanitaarinen katastrofi, joka vaarantaa ihmisten terveyden ja
hengen. Lääketieteen etiikka korostaa selkeästi, että lääkäreiden tulee auttaa ja hoitaa
ihmisiä riippumatta heidän poliittisesta tai
etnisestä taustastaan. Lääkärin sosiaalinen
vastuu vetoaa suurlähettiläs Ashbeliin todeten, että Gilbertin sulkeminen pois Gazasta
on äärimmäisen vakava rikkomus tärkeää
humanitaarista työtä sekä lääkärin ammattia vastaan. Suomalaisina lääkäreinä
toivomme, että Israel muuttaa päätöstään
ja sallii lääkäri Gilbertin paluun Gazan alueelle, jotta hän voi jatkaa arvokasta työtään
ihmisten hyväksi”.
Suurlähettilään vastaus on luettavissa
LSV:n nettisivulta.
Kati Juva

L S V OT T I K A N TA A PA P E R I T TO M I E N
T E R V E Y D E N H U O L LO N P U O L E S TA

L

SV ry on mukana järjestämässä ns. paperittomien terveydenhuoltoa vapaaehtoisvoimin toimivilla klinikoilla. Järjestö tekee samalla kaikkensa parantaakseen
paperittomien asemaa julkisessa terveydenhuollossa, sillä kenenkään terveydenhuolto ei
voi olla vapaaehtoisklinikoiden varassa. Aihe

14
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on erityisen ajankohtainen, koska paperittomien terveydenhuoltoa koskeva lakialoite on
tammikuussa 2015 annettu eduskunnalle.
Osana aiheesta käytävää keskustelua LSV ry
julkaisi 19.1.2015 oheisen kannanoton paperittomien terveydenhuollon puolesta.

T E R V E Y D E N H U O L LO S S A
E I T E H DÄ M A A H A N M U U T TO POLITIIKK A A
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV ry) on seurannut huolestuneena keskustelua valmisteilla olevasta laista paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä. LSV tukee lakialoitetta, mutta LSV:n mielestä eduskunnan
aloitekeskustelussa ja tätä seuranneessa viestinnässä on unohdettu terveydenhuollon ammattilaisnäkökulma sekä todelliset kustannusvaikutukset.
Suomen Lääkäriliitto otti tilanteeseen kantaa tiedotteessaan 16.1.2015.
Lääkäriliiton mukaan tilanne, jossa lääkärin etiikka ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaperiaatteet ovat keskenään ristiriidassa, on kestämätön.
Myös LSV muistuttaa, että lääkärin ammattietiikka ei salli jättää sairasta
potilasta hoidotta. Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä
potilaan rotu, uskonto, poliittinen mielipide tai yhteiskunnallinen asema
vaikuta tähän. Laki tai työnantaja ei voi pakottaa lääkäriä toimimaan lääkärikunnassa yhteisesti hyväksytyn ammattietiikan vastaisella tavalla.
Tämänhetkinen tilanne on ristiriidassa myös kansainvälisten sopimusten (YK:n Ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus)
ja EU-suositusten (EU:n Perusoikeusvirasto) kanssa. Suomen nykylinjaus
poikkeaa myös merkittävästi useimpien länsimaiden toimintaperiaatteista.
Järjestelmämme kannustaa paperittomien tehottomaan, suunnittelemattomaan ja päivystyspainotteiseen hoitoon, mikä voi johtaa suurempiin kustannuksiin kuin saman hoidon järjestäminen oikea-aikaisesti. Tällainen
toiminta ei ole kestävää, oikeudenmukaista eikä järkevää. Paperittomien
ajantasaisella hoidolla voi olla myös kansanterveydellistä merkitystä mm.
tartuntatautien ehkäisyn näkökulmasta.
On huomattava, että suuri osa ”terveydenhuollon paperittomista” on
laillisesti maassa. Laittomalla maahanmuutolla ja paperittomien terveydenhuollolla ei käytännössä ole keskinäistä yhteyttä. Terveydenhuollossa ei
tehdä maahanmuuttopolitiikkaa, eikä terveydenhuoltoalan ammattilaisia
voida valjastaa maahanmuuttopolitiikan käytännön toteuttajaksi. On eri
asia päättää maahanmuutosta kuin siitä, miten maassa asuvia kohdellaan.
Oikeus terveyteen on tästä kaikesta riippumaton ihmisoikeus, jonka toteutuminen ei ole mielipidekysymys.
Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) ry pitää välttämättömänä, että paperittomien hoidon järjestämistä koskeva lakialoite käsitellään asianmukaisesti ja viivytyksettä eduskunnassa.

Heli Salmi
L S V -T I E D O T E 1 / 2 0 1 5
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GLOBA ALI TERVEYS ON SINUN ASIASI
Työpäivä maailmalle –kampanja polkaistiin käyntiin tammikuussa Helsingin Lääkäripäivillä jo seitsemännen kerran. Kampanjan teemana on tänä vuonna globaali terveys.

P

andemiat, sota ja konfliktit, krooniset sairaudet sekä tuloerot ovat maailmanlaajuisia terveysuhkia, joiden
torjumiseksi tarvitaan globaalia yhteistyötä.
Äitien ja lasten huono terveys monessa maailman maassa on järkyttävä ihmisoikeusrikkomus yhä nykypäivänä.
Osallistu kampanjaan ja lahjoita yhden
työpäivän palkka kehittyvien maiden tervey-

den edistämiseen. Kampanjan tuotoilla LSV
toimii neljällä mantereella globaalin terveyden edistämiseksi. Lahjoituksellasi tuetaan
tasapuolisesti terveyshankkeita Intiassa, Nepalissa, Somaliassa ja Perussa.
Kerätyt varat käytetään lyhentämättömänä kaikkien LSV:n koordinoimien kehitysyhteistyöhankkeiden hyväksi. Suomen ulkoasiainministeriö rahoittaa hankkeista 85 %
ja loput 15 % katetaan vapaaehtoistyöllä ja
yksityisin keräysvaroin.
Jokaisella terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on mahdollisuus edistää
globaalia terveyttä ja muuttaa maailmaa.
Tietoisuuden lisääntyminen, terveyspalvelujen saatavuus ja laatu sekä tasa-arvoinen
terveyspolitiikka ovat teemoja, joiden eteen
LSV on tehnyt kehitysyhteistyötä vuodesta
1982 alkaen.
Ilmoittaudu mukaan kampanjaan osoitteessa www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle ja
haasta samalla kaverisi mukaan tukemaan
LSV:n kehitysyhteistyötä globaalin terveyden
edistämiseksi. Tukesi on toimintamme jatkuvuuden elinehto. Kiitos, että mahdollistat sen.

U U S I T O I M I S T O S I H T E E R I E S I T TÄY T Y Y
Hei
Aloitin joulukuun alussa LSV:n osa-aikaisena toimistosihteerinä. Olen koulutukseltani liiketalouden
tradenomi, puutarhuri sekä maisemasuunnittelija.
Järjestötyö on kuitenkin vienyt mennessään ja
olen toiminut viimeiset 10 vuotta eri järjestöissä
taloushallinnon ja toimistotehtävien parissa, sekä
sijaisopettajana ala-asteella.

englannin ohella. Sydäntäni lähellä olevia asioita
ovat kestävä kehitys, ympäristönsuojelu, ihmisoikeudet, eläinten oikeudet, kehitysyhteistyö ja eettinen kaupankäynti. LSV vastaakin hyvin arvomaailmaani ja koen olevani etuoikeutettu saadessani
toimia järjestössä, joka vie eteenpäin asioita, joilla
on merkitystä.

Vapaa-ajallani olen mukana vapaaehtoistoiminnassa ja harrastan liikuntaa. Muu aika kuluu
9-vuotiaan poikani sekä mieheni kanssa, unohtamatta kahdeksaa kilpikonnaamme. Pidän myös
matkustelusta aina kun siihen on tilaisuus. Kaukaisin matkustuskohteeni on Ecuador, jossa olin
vapaaehtoistöissä istuttamassa puita Andeille
vuonna 2003. Samalla reissulla vietin osan aikaa
Perussa, jonka pohjois-osat tulivat minulle tutuiksi. Minulla on myös kummilapsi Perun Cuzcossa,
joten on monta hyvää syytä palata vielä Peruun.

Tulen olemaan toimistolla pääsääntöisesti ma,ti
ja to klo 9-15.15. Toivonkin, että tulen tapaamaan
mahdollisimman monia teistä ja uskon, että luvassa on kiinnostavia tehtäviä kasvavassa järjestössä.
Camilla Lindy
Toimistosihteeri
camilla.lindy@lsv.fi

Olen myös työskennellyt vuosia sitten Espanjan
Baleaareilla, joten espanjan kieltä osaan sujuvasti,

TA L O U S KO O R D I N A AT T O R I N E S I T TÄY T Y M I N E N
Tervehdys LSV:n toimistolta,
Aloitin LSV:n talouskoordinaattorina marraskuun
puolivälissä. Olen aiemmin työskennellyt kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnollisissa tehtävissä
Väestöliitossa ja viimeksi Marie Stopes International -nimisessä kansainvälisessä järjestössä Australiasta käsin. Koulutukseltani olen valtiotieteiden
maisteri.
Kehitysyhteistyötehtävissä olen oppinut ymmärtämään tasa-arvon ja terveyden, sekä etenkin
seksuaaliterveyden ja -oikeuksien merkityksen.
Terveyden edistämiseen keskittyvät kehitysyhteistyöhankkeet ovat erittäin tuloksellisia. Terve
ihminen voi kouluttautua, käydä töissä ja hoitaa
lapsiaan tai kotitalouttaan. Ihmisen terveyteen tehdyt sijoitukset aiheuttavat positiivisen kierteen, ja
maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti.

Olen saanut LSV:stä käsityksen, jonka mukaan
LSV:n toiminnassa on mukana poikkeuksellisen
sitoutunut joukko vapaaehtoisia ja muita aktiivisia
vaikuttajia. Olen ylpeä siitä, että saan tehdä työtä
kaltaistenne ihmisten ympäröimänä!
Kiitos kollegoilleni ja tapaamilleni LSV:n vapaaehtoisille siitä, että olen tuntenut oloni erittäin tervetulleeksi! Toivottavasti tapaan mahdollisimman
monia teistä tulevien kuukausien aikana!
Terveisin
Sini Karusto
Talouskoordinaattori

LSV:n tämän vuoden Työpäivä Maailmassa -kampanjassaan todetaan, että globaali terveys on sinun – meidän jokaisen – asia. Olen iloinen siitä,
että voin LSV:ssä jatkaa työskentelyä terveydenhuollon tematiikan parissa niin Suomessa kuin
kansainvälisestikin!
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L S V: N H A L L I T U S 2 0 15 E S I T TÄY T Y Y
Olen LSV:n perustajajäseniä ja ollut vuosien mittaan monissa tehtävissä LSV:ssä, nyt jälleen puheenjohtajana. Olen aktiivinen erityisesti rauhatyössä, olen IPPNW:n (International Physicians
for the Prevention of Nuclear War) kansainvälisen neuvoston puheenjohtaja. Olen osallistunut
80-luvulla kehitysyhteistyöhön Tansaniassa, nyt
olemme suunnittelemassa pienaseiden vastaisia
radio-ohjelmia Nigeriaan. Olen mukana myös kunnallispolitiikassa. Töissä HUS Psykiatriakeskuksen neurologina, erityisosaamista muistisairauksista ja neuropsykiatriasta.
Kotona kaksi Etiopiasta
adoptoitua teini-ikäistä lasta ja kaksi kissaa. Harrastuksena lukeminen ja mahjong.
KATI JUVA
puheenjohtaja

Olen koulutukseltani lastenlääkäri ja päivätyöni on
nykyisin Vantaan kaupungilla, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. 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.
TOM SUNDELL
varapuheenjohtaja

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).
ELINA HEMMINKI

Olen kolmekymppinen nuori lääkäri. Viime vuodet
olen asustellut Lappeenrannassa yleislääketieteeseen erikoistuen. Olen pikku hiljaa vääjäämättä
siirtymässä kohti Helsinkiä. LSV:n jäsenenä olen
ollut vuodesta 2007 lähtien, ja varsinaisena aktiivina vuoden 2012 IPPNW:n Hiroshiman maailmankonferenssista lähtien. Sydäntäni lähellä ovat rauhan- ja ympäristöasiat sekä terveyden tasa-arvo
ja eettiset kysymykset. Lääkärin globaalin sosiaalisen vastuun lisäksi olen
kiinnostunut ammatillisesti
mm. hyvästä, järkevästä ja
ihmisenlämpöisestä yleislääkäriydestä.
KAROLIINA
RANTONEN

Olen 26-vuotias viimeisen vuoden kandi. LSV:n
matkaan ajauduin 2013 Nobelin rauhanpalkinnon
saaneiden konferenssin kautta. Hallituksessa ja
ympäristöjaoston vastaavana olen ollut tammikuusta 2014. Ympäristöön liittyvien terveyskysymysten lisäksi olen kiinnostunut rauhanasioista ja
tasa-arvoisesta sosiaali-/
terveydenhuollosta jossa
jokainen ihminen on yhtä
arvokas.
EMMA LOMMI

Olen kolmannen vuoden lääketieteen opiskelija
Helsingistä ja LSV:n hallituksessa opiskelijavastaavana. Liityin LSV:n jäseneksi vasta vastikään,
mutta olen ollut aktiivi FiMSIC:ssä jo muutaman
vuoden ajan. Muutoin olen mukana mm. Suomen
Medisiinariliiton, David Livingstone -seuran ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan talousjohtokunnan
toiminnassa.
VISA MIKKOLA

Olen Merja Metsä-Heikkilä, LT, erikoislääkäri, nykyään yksityisgynekologi pääkaupunkiseudulla.
Olen ollut LSV:n jäsen sen perustamisajoista lähtien, mutta passiivinen sellainen. Terveydenhuollon
nykytila ja tulevaisuus saivat innostumaan jälleen
yhdistystoiminnasta, terveyspolitiikka siis kiinnostaa. Minulla on myös kokemusta järjestötiedottamisesta ja toivoisin, että sillekin tulisi joskus jatkossa käyttöä.
MERJA METSÄ-HEIKKILÄ

Olen Heli Salmi, LT, lastentautien erikoislääkäri ja
erikoistun anestesiologiaan ja tehohoitoon. Olen
ollut LSV:n jäsen kymmenkunta vuotta ja hallituksessa mukana 2005 ja jälleen vuodesta 2014.
Olen kiinnostunut oikeudenmukaisesta, järkevästä
ja inhimillisestä terveyspolitiikasta, tästä esimerkkinä paperittomien terveydenhuollon järjestäminen; muutoin koti-illoista, ystävistä ja umpihankihiihdosta.
HELI SALMI

Olen viidennen vuoden kandi Helsingin yliopistosta ja LSV:n hallituksessa nyt toista vuotta.
Ajauduin mukaan LSV:n toimintaan syksyn 2013
rauhannobelistikonferenssissa Varsovassa. Ensimmäisen vuoden palloilin niin rauhan-, terveyskuin ympäristöjaostonkin kokouksissa. Nyt vastuualueenani ovat jäsenasiat ja toimin rauhanjaoston
koollekutsujana. Olen mukana paperittomien klinikan toiminnassa, ja terveyden tasa-arvo on minulle
muutenkin tärkeä aihe.
SILJA NISKANEN
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Hei! Olen neljännen vuoden kandi Itä-Suomen Yliopistosta ja tämä on toinen vuoteni LSV:n hallituksessa. Opiskeluiden ohella teen väitöskirjaa NPH
-potilaiden elämänlaadusta (uef.fi/nph). Liityin
LSV:hen vuonna 2012, ja toimintani on painottunut
rauhantyöhön. Vuosina 2013-2015 olen työskennellyt IPPNW -järjestön Euroopan opiskelijaedustajana, ja tutustunut kehitysyhteistyöhön hankesuunnittelun kautta. Omia
mielenkiinnon
kohteitani
ovat rauhantyö, eriarvoisuus ja terveysetiikka.

Olen patologian erikoislääkäri ja koulutuspäällikkö Duodecimilla. Olen toiminut pitkään lääkärien
täydennyskoulutuksen parissa, ja Global Health
– hankkeessa vuodesta 2006. LSV:n kanssa olen
ollut järjestämässä Avoimuus ja sidonnaisuudet –
seminaareja vuodesta 2012.
JUHA PEKKA TURUNEN
Haluan lääkärinä toimia ihmisoikeuksien, terveyden tasa-arvon ja kestävän kehityksen puolesta globaalisti, minkä vuoksi olen ollut LSV:n
toiminnassa mukana opiskeluajoista saakka ja
hallituksessa vuodesta 2013. Vuosina 2011-2014
koordinoin LSV:n kehitysyhteistyöhanketta, jossa
edistettiin nuorten seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia
Nepalissa. Hallituskauteni 2015 aikana haluan kehittää LSV:n tarjoamaa kehitysyhteistyön koulutusta sekä PSR Consulting oy:n toimintaa. Ammatillisesti vuonna 2015 vietän
sapattivuotta sisätautien
erikoistuvan lääkärin toimesta äitiyslomaillen.
PAULA TIITTALA
(varajäsen)

Olen naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva
lääkäri. Asun tällä hetkellä Lappeenrannassa ja
työskentelen EKKS:ssa. Olen ollut LSV:n toiminnassa mukana lääkiksen kakkoskurssilta lähtien,
mutta pari viime vuotta olen ollut ”epäaktiivisempi”
perhe-elämän viedessä pääosan vapaa-ajasta.
Enimmäkseen olen toiminut kehyjaostossa, mm.
Nigerian äitiysterveysprojektin sekä Intian nuorisoterveysprojektin koordinaattorina ja puheenjohtajana. LSV:n hallituksessa olen ollut 2006-2009
ja 2014. Minua kiinnostavat monet LSV:n toiminta-alueet, mutta erityisesti globaalit seksuaali- ja
lisääntymister veysk ysymykset, ja varsinkin raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät aiheet.
MIIRA KLEMETTI

ANTTI
JUNKKARI
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K UT S U
TERVETULOA
LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN
KEVÄTKOKOUKSEEN
Lauantaina 9.5.2015 klo 15 (kahvit klo 14.30)
Kepan tiloihin, kokoustila ”Vallilaan”
osoitteeseen Elimäenkatu 25-27, 5. kerros,
00510 Helsinki.
HUOM! Kepa on muuttanut!

Kokousta edeltää ”Lääkäri ja media” -työpaja klo 13.
Sen vetäjä ilmoitetaan myöhemmin.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ilmoittautumisia pyydetään 5.5. mennessä
lsv@lsv.fi / puh. 045 350 8516
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