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PUHEENJO HTAJALTA 

ME EL ÄMME KOVIA  A IKOJA 

E uroopassa ja Euroopan rajoilla on meneillään humanitaarinen kriisi. Sota-
alueilta pakenevia ihmisiä – pakolaisia – on enemmän kuin koskaan toisen 
maailmansodan jälkeen.  Lähes kaikki pakenevat henkensä edestä alueilta, 

joissa heillä en enää ole elämisen mahdollisuuksia ja turvaa. Kyse ei todellakaan ole 
elintasosurff ailusta. Tässä tilanteessa on tärkeää, että estämme näitä ihmisiä kuo-
lemasta matkalla ja tuemme heitä uuden elämän alkuun. Kaikenlainen puhe rinta-
makarkureista tai meritaksipalveluista on todella loukkaavaa. Myös ajatus perheen-
yhdistämisen (joka jo nyt on todella vaikeaa) kiristämisestä on kestämätön. Jo oman 
etumme kannalta on toivottavaa, että yksin tulleet nuorukaiset saavat perheensä 
luokseen – tämä vähentää merkittävästi nuorten miesten radikalisoitumisen uhkaa.

Monet maahanmuuttoa vastustaneet tahot ovat todenneet, että ihmisiä pitää auttaa 
siellä mistä he ovat lähdössä, ei Suomessa. Kuitenkin nykyinen hallitus leikkaa rajus-
ti juuri tätä apua. Kehitysyhteistyön alasajo heikentää ihmisten elinmahdollisuuk-
sia omilla alueillaan ja lisää myös siirtolaisuutta. Lisäksi ihmisiä kuolee hoidettaviin 
sairauksiin, kun rokoteohjelmia ja muita terveyshankkeita joudutaan ajamaan alas.  
Hallitus vähentää tukea myös kriisien ratkaisutyölle. Leikkauksia kohdennetaan sekä 
Suomen sotilaalliseen kriisinhallintaan että mm. presidentti Ahtisaaren aloitteesta 
perustetulle Crisis Management Initiative (CMI) – järjestöön. Ei näin!

Kehitysyhteistyöleikkaukset kohdistuvat suoraan myös LSV:n toimintaan. Ensi 
vuoden kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön avustuskierros on kokonaan jäädytet-
ty eli uusia hakemuksiamme ei edes käsitellä. Aiemmin hyväksytyt hankkeet jatku-
vat vielä ensi vuonna, mutta tälläkään hetkellä niiden rahoitus ei riitä ylläpitämään 
toimintaamme nykyisessä laajuudessaan. Suurimmat häviäjät ovat tietysti kumppa-
nijärjestömme ja kehitysmaiden ihmiset, kun joudumme ajamaan alas hankkeitam-
me eikä uusia suunniteltuja voida aloittaa. Tässä tilanteessa joudumme myös supista-
maan henkilökuntaamme, mikä on todella ikävää. 

Jotta selviäisimme edes jotenkuten tästä ja ensi vuodesta, 
joudumme vetoamaan aiempaa enemmän jäsenistöömme. 
Tukekaa LSV:n kehitysyhteistyöhankkeita esimerkiksi ryhty-
mällä hankekummiksi tai tukemalla hankkeita yksittäislah-
joituksilla. LSV:n projektit ovat toimivia, usein ruohonjuu-
ritason hankkeita joilla on oikeasti vaikutusta kohdemaiden 
ihmisten terveyteen. Haluamme jatkaa tätä työtä, ja siinä on 
jäsenistömme tuki korvaamaton.

Kati Juva
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TO I M I N NANJO HTAJALTA

MYÖS LSV:N KEHIT YSYHTEIST YÖ 
JOUTUI  LEIKKURI IN 
Suomen hallituksen päätös leikata dramaattisesti kehitysyhteistyövaroja 
vaikuttaa myös LSV:n kehitysyhteistyöhön.

E nsi vuoden alusta voimaan astuvat leikkaukset tarkoittavat sitä, että LSV:n 
kehitysyhteistyöhankkeista Intian nuorisoterveyshanke sekä kuulo- ja näkö-
vammaisten lasten koulunkäyntiä edistävä hanke keskeytyvät toistaiseksi, sillä 

uutta rahoitusta ei kansalaisjärjestöille myönnetä vuodelle 2016. Näin ollen LSV:n 
kehitysyhteistyöhankkeiden määrä putoaa ensi vuonna viidestä kolmeen, ja prosen-
tuaalinen leikkaus valtiontuissa on 20 prosenttia vuoden alusta. LSV:lle pudotus on 
kuitenkin tätä suurempi, sillä jo vuonna 2015 ulkoasiainministeriö leikkasi LSV:n 
hankebudjetteja. Näin ollen LSV:n hankkeiden volyymi laskee yli 40 prosenttia suun-
nitellusta.

Näin suuret leikkaukset vaikuttavat luonnollisesti paitsi kehitysmaissa tehtävään 
työhön myös Suomen toimistoon. Jo syksyn aikana toimistolla on tehty sopeutuksia 
ja vuoden 2016 alusta LSV:n on leikattava toimintaansa vielä ainakin yhden henkilö-
työvuoden verran. 

Kehitysyhteistyön leikkaukset liittyvät Suomen hallituksen päätökseen leikata 
200 miljoonaa euroa kehitysyhteistyötuista sekä siirtää 130 miljoonaa euroa varsi-
naisesta kehitysyhteistyöstä Finnfundin pääomitukseen. Kehitysyhteistyöjärjestöt 
muistuttavat, että leikkaukset kohdistuvat miljooniin hyödynsaajiin kehitysmaissa ja 
johtavat satojen työpaikkojen katoamiseen Suomessa.

Suomen hallitusta on arvosteltu päätöksestä. Kehitysyhteistyöjärjestöt ovat kerän-
neet addressia kehitysyhteistyön puolesta, ja moni näkyvä 
kansalainen on puhunut julkisesti kehitysyhteistyön puo-
lesta. 

Nyt, jos koskaan tarvitsemme kaikkien jäsenten tukea!
Tule mukaan hankekummiksi tai osallistu Työpäivä 

maailmalle-kampanjaan. 

Salla Nazarenko 

PAPERIT TOMIEN 
TERVE YDENHUOLTO 
EI  VÄ IST Y OTSIKOISTA
Hallituspohjasta huolimatta työ paperittomien terveydenhuollon puoles-
ta jatkuu. Paperittomien klinikka jatkaa toimintaansa aiempaan tapaan. 
Mediahuomio on ollut runsasta myös alkavan syksyn ajan. Uuden eduskun-
nan kansanedustajia on vastikään vieraillut klinikan tiloissa perehtymässä 
paperittomien hoidon nykytilaan. Myös hallituspuolueiden taholta on toi-
vottu lisätietoja ja tutustumiskäyntejä. LSV ry on osallisena Paperittomien 
verkostossa, jonka kanssa tätäkin media- ja vaikuttamistyötä tehdään. 

U uden hallituksen peruspalveluministeri Rehula vastasi hänelle esitettyyn kir-
jalliseen kysymykseen (KKV 30/2015 vp), että hallitusohjelmaan ei ole kirjat-
tu toimenpiteitä paperittomien hoidon järjestämiseksi. Perusteluina hän esitti 

odotettujen taloudellisten seikkojen lisäksi sangen odottamattomasti myös sen, että 
paperittomien hoito on hyvin järjestyksessä Helsingin kaupungin päätettyä laajentaa 
”helsinkiläisten paperittomien” hoitoa, ja myös Global Clinicin toiminnan ansiosta.

Paperittomien klinikalla tällaiset ajatukset on otettu vastaan sekavissa tunnelmissa. 
Klinikan tarkoituksena ei missään tapauksessa ole huonontaa paperittomien saamaa 
hoitoa tarjoamalla valheellista turvallisuuden tunnetta ja helppoja ratkaisuja päätök-
sentekijöille. Tulkitsemmekin peruspalveluministerin vastauksen niin, että tehtäväm-
me on edelleen tiedottaa paperittomien hoidon todellisesta tilanteesta, jotta väärät kä-
sitykset eivät pääsisi vallalle. 

Klinikan todellisuuteen tutustuminen tarjoaa parhaat edellytykset pohtia paperitto-
mien terveydenhuoltoa sekä terveydenhuollon että politiikan ammattilaisille. Harha-
käsitykset esimerkiksi rajan takana väijyvistä miljoonista paperittomista terveysturis-
teista on helpointa oikaista klinikan olosuhteissa rauhallisesti argumentoiden. 

Odotamme tulevalta syksyltä uusia poliittisia avauksia kansanedustajien vierailui-
den jälkeen, ja kutsumme edelleen kaikkia lääkäreitä mukaan sekä klinikan työhön 
että vaikuttamistyöhön. Lääkäreinä meillä kaikilla on lisäksi jäljellä konkreettinen 
vaikuttamistapa: Muista, että lääkärinä päätät ja vastaat potilaasi hoidosta; älä hyväksy 
työpaikallasi käytäntöjä, jotka johtavat paperittoman potilaan kelvottomaan hoitoon! 
Hallituspohja ei ole muuttanut lääkärin eettisiä vaatimuksia mihinkään: potilas on 
hoidettava. Periksi ei saa antaa.

Heli Salmi

TERVE YS POLIT I IKK A
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Tässä suhteessa TTIP-sopimus ja siinä suunniteltu investointisuoja merkitsee isoa 
uhkaa terveystyölle. Se voi olennaisesti vähentää kansallista itsemääräämisoikeut-
ta ja tuhota eurooppalaista perusoikeusjärjestelmää. Käytännössä kysymys voi olla 
esim. siitä, että kansainvälinen suurteollisuus voi vaatia ja saada mailta korvauksia 
siitä, että uudet kansalliset tupakka- tai alkoholipoliittiset säädökset haittaisivat nii-
den taloudellista tulosta!

Kansalaisten terveyden suojelun kannalta tämä olisi täysin kohtuutonta ja tuomit-
tavaa - ja juuri päinvastaista kuin mitä ILO:n komissio esitti. Kuten kirjoitan kirjas-
sani "Raha tai henki", niin tällainen sopimus antaisi kansainvä-
liselle rahalle valtakirjan jyrätä myös suomalaisten terveyttä. Se 
vaarantaisi olennaisesti eri maissa tehokkaan ja kustannusvai-
kuttavan  kansallisen terveyspolitiikan toteuttamista. 

Voidaan vain toivoa, että kansalliset päättäjät ymmärtävät 
asian ja toimivat neuvotteluissa sen puolesta, että investointi-
suojaa ei oteta mahdolliseen kauppasopimukseen.

Pekka Puska
Pääjohtaja emeritus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Presidentti, Kansanterveyslaitosten maailmanjärjestö (IANPHI)

AS IANTUNT IJAKOLUM N I:  PEKK A PUS K A

E lintapasairauksien eli ns. tarttumattomien tautien (noncommunicable disea-
ses, NCD)  yleistyminen maailman suurimmaksi terveysongelmaksi kytkeytyy 
olennaisesti globalisaatioon. Elintavat "länsimaistuvat", mikä koskee erityisesti 

epäterveellisiä ruokatottumuksia, tupakointia ja alkoholin käyttöä. Tämä kehitys liit-
tyy paljolti ylikansalliseen mainontaan, markkinointiin, lobbaukseen ja jopa korrup-
tioon, mitä harjoittavat suuret ylikansalliset yhtiöt.

Kehityksen seurauksena noin 2/3 maailman kuolemantapauksista johtuu NCD-
sairauksista. Näistä kuolemista noin 80 % on kehitysmaissa osuu suurimmaksi osaksi 
työikäiseen väestöön. Kysymys ei siis ole pelkästään kansanterveysongelmasta, vaan 
myös taakasta sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle.

Elintapasairauksien globaalin taakan determinantit ovat mitä suurimmassa mää-
rin globaaleja. Yksittäisen maan mahdollisuudet tautitaakan torjuntaan ovat rajal-
liset. Näin ollen globaalissa terveystyössä tarvitaan ILO:n komission kuuluttamia 
toimia. Ensimmäinen merkittävä tällainen on kansainvälinen tupakan vastainen 
puitesopimus FCTC, jonka on ratifi oinut noin 180 maata.

Tupakka ja sen vastainen työ ovatkin erinomainen esimerkki globalisaation sosi-
aalisista ongelmista ja taistelusta niitä vastaan. Tupakka tappaa vuosittain noin 6 mil-
joonaa ihmistä, mikä on noin 10 % maailman kuolemantapauksista. Tämä on mitä 
suurimmassa määrin seurausta ylikansallisen tupakkateollisuuden häikäilemättö-
mästä työstä, joka on tullut ilmi teollisuuden dokumenttien tultua julkisiksi, ja joka 
jatkuu edelleen erityisesti kehitysmaissa.

FCTC:n mukana on maa toisensa jälkeen kiristänyt tupakkalainsäädäntöään. Hy-
vin monissa tapauksissa kansainvälinen tupakkateollisuus on haastanut kyseiset val-
tiot oikeuteen, usein vedoten kansainvälisiin kauppasopimuksiin.  Onneksi valtiot 
ovat yleensä voittaneet. Tähän asti kansainvälisen teollisuuden on ollut vaikea kävellä 
kansallisten parlamenttien yli.

T T IP-SOPIMUS 
JA  K ANSANTERVE YS 
–  "R AHA TA I  HENKI"
Vuonna 2004 julkaistiin Maailman työjärjestön ILO:n komission raportti 
globalisaation sosiaalisista vaikutuksista. Tämän  korkean tason komissi-
on toisena puheenjohtajana oli presidentti Tarja Halonen. Komissio tote-
aa raportissaan, kuinka globalisaatio on väistämätön ilmiö ja kuinka siitä 
seuraa monia etuja. Komissio toteaa kuitenkin myös, kuinka globalisaati-
olla on monia haitallisia sosiaalisia vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle. 
Komission johtopäätös oli, että tarvitaan kansainvälisiä toimia näiden hai-
tallisten seurausten torjumiseksi.

APUASI  TARV ITA AN! 
RYHTYISITKÖ KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI?
Voit tukea LSV:n toimintaa kuukausittain omavalintaisella summalla 
tilille FI47 8000 1901 1818 76 / Danske Bank. 
LSV:n yleistä kehy-toimintaa tuet viitenumerolla 5005
ja rauhantyötä voit tukea samalle tilille viitteellä 5115. 

Voit valita myös yksittäisen hankkeen, jota tuet hankekummina. 
Lisätietoa www.lsv.fi /osallistu/hankekummiksi. 
Hankekummina saat kummikirjeitä ja kutsuja tilaisuuksiin.

TAI TUKISITKO LSV:N TOIMINTAA KERTALAHJOITUKSELLA?
Voit tukea LSV:n toimintaa kertasummalla 
käyttämällä yllä mainittua tiliä ja viitenumeroita. 

Lue lisää www.lsv.fi 
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Poliisihallinnon myöntämä keräyslupa nro POL-2014-11734. 
Voimassa 1.1.2015 – 31.12.2016 koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaata.
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INT IAN NUORISOTERVE Y T TÄ  
PAR ANTAMASSA

I ntiassa on korkean syntyvyyden vuoksi 
paljon nuoruusikäisiä: 10–24-vuotiaat nuo-
ret muodostavat lähes kolmasosan Intian 

”Menin naimisiin kaksi vuotta sitten. Yleensä vaimon odotetaan tulevan raskaaksi 
pian naimisiin menon jälkeen hedelmällisyytensä osoittamiseksi, mutta olin oppi-
nut aikaisen raskaaksi tulemisen varjopuolista, joten puhuin mieheni vanhempi-
en kanssa toiveestani lykätä raskaaksi tulemista ja he ovat olleet ymmärtäväisiä.” 
Näin kertoi meille pienessä maalaiskylässä Intian Uttar Pradeshissa 24-vuotias 
nainen, joka oli osallistunut LSV:n intialaisen yhteistyökumppanin MAMTA:n 
(koko nimeltään MAMTA – Health Institute for Mother and Child) aloittamaan 
nuorten seksuaaliterveysneuvontaan. Tämä oli yksi monista ilahduttavista pu-
heenvuoroista, joita kuulimme eri ikäisiltä nuorilta kiertäessämme LSV:n Intian 
nuorisoterveysprojektin projektipaikkoja monitorointimatkalla talvella 2015. 

väestöstä. Terveydenhuollossa he ovat kui-
tenkin pitkään olleet väliinputoajia. Nuor-
ten tiedot etenkin seksuaaliterveydestä ovat 

usein puutteellisia ja mahdollisuudet hakeu-
tua terveyspalveluiden piiriin rajallisia. Syy-
nä on sekä nuorille suunnattujen palveluiden 
puute että asenneilmapiiri, joka ei kannusta 
puhumaan seksuaalisuuteen liittyvistä kysy-
myksistä. 

LSV on toiminut Intian maaseudulla yh-
dessä intialaisen mm. seksuaaliterveysasioita 
ajavan MAMTA-järjestön kanssa vuodesta 
2008. Yhteistyön tavoitteena on ollut paran-
taa nuorten seksuaaliterveyttä jakamalla tie-
toa ja tarjoamalla terveyspalveluita. Vuonna 
2008 aloitetun projektin päätavoite oli perus-
taa terveyskeskusten yhteyteen nuorisovas-
taanottoja, joille nuorilla olisi matala kynnys 
tulla keskustelemaan kaikenlaisista terveys-
ongelmista ja etenkin seksuaaliterveydestä. 
Nämä nuorisoystävälliset terveyspalvelut on 
otettu hyvin vastaan ja osoittautuneet niin 
toimiviksi että ne on usealla projektialueella 
otettu osaksi julkista terveydenhuoltoa. 

Ennaltaehkäisevässä kansanterveystyös-
sä yksi haaste on tavoittaa mahdollisimman 
suuri osa kohderyhmästä. Maaseudulla ter-
veyskeskukseen voi olla varsin pitkä matka, 
eikä nuorisovastaanotolle hakeudu kuin pie-
ni osa nuorista. Tiedon tarve on kuitenkin 
suuri kaikilla. Tämän vuoksi projektin pai-
nopistettä on vuosien varrella siirretty yhä 
enemmän ruohonjuuritasolle: asuinkyliin ja 
kouluihin, paikkoihin, joissa nuoret muuten-
kin viettävät aikaa. Paikallisia terveystyönte-
kijöitä ja opettajia on koulutettu opastamaan 
nuoria seksuaaliterveyskysymyksissä ja tar-
vittaessa ohjaamaan eteenpäin nuorisovas-
taanotoille. Maaseudulle on perustettu nuo-

risotiloja (Youth Information Center, YIC), 
joissa on vapaa-ajan harrastusvälineiden ja 
pelien lisäksi seksuaaliterveyteen ja murros-
iän kehitykseen liittyviä kirjasia ja julisteita. 
Kysymyslaatikkoon voi nimettömänä jättää 
kysymyksiä, joihin terveystyöntekijät vas-
taavat, ja heidän kanssaan voi myös tiettyinä 
aikoina jutella henkilökohtaisesti. 

Erityisen suurta suosiota nuorten keskuu-
dessa on saanut nuorten itsensä valmenta-
minen ns. vertaiskouluttajiksi. Tämä tar-
koittaa sitä, että osa nuorista on käynyt läpi 
MAMTA:n järjestämän intensiivikoulutuk-
sen seksuaaliterveysasioista, minkä jälkeen 
he voivat jakaa tietoa ikätovereilleen. Tässä 
menetelmässä on etuna se, että nuorten on 
usein helpompi kysyä arkaluontoisia asioita 
ikäisiltään kuin aikuisilta. Lisäksi tietoa pys-
tytään jakamaan kohtuullisilla resursseilla 
laajalle joukolle nuoria.

Tapasimme nuoria kylissä ja kouluissa ja 
he esittelivät meille innoissaan tiloja ja siel-
lä olevaa infomateriaalia. Vertaiskouluttajat 
olivat silminnähden ylpeitä tehtävästään ja 
kertoivat kokemuksiaan toiminnasta. Erääs-
sä kylässä nuoret kertoivat myös kyläyh-
teisössä tapahtuneesta asennemuutoksesta 
nuorisokeskuksen perustamisen jälkeen: 
Alkuvaiheessa monet vanhemmat kyläläiset 
suhtautuivat kielteisesti siihen, että nuorille 
jaettiin seksuaalisuuteen liittyvää tietoa ja 
jotkut vanhemmat kielsivät lapsiaan mene-
mästä nuorisokeskukseen. Julisteita käytiin 
jopa repimässä seiniltä ja vertaiskouluttajat 
piilottelivat kirjasia, joissa kerrottiin mur-
rosiän kehityksestä. Vähitellen asenteet ovat 
onneksi muuttuneet suopeammiksi. Van-

KEH IT YSYHTE I ST YÖ:  I N T IA

Projektin painopistettä on 
vuosien varrella siirretty yhä 

enemmän ruohonjuuritasolle: 
asuinkyliin ja kouluihin, 
paikkoihin, joissa nuoret 

muutenkin viettävät aikaa. 

Osa nuorista on käynyt  
läpi MAMTA:n järjestämän 

intensiivikoulutuksen 
seksuaaliterveysasioista, minkä 
jälkeen he voivat jakaa tietoa 

ikätovereilleen.

Vierailulla maalaiskylän nuorisotilassa 
Uttar Pradeshin maakunnassa.  
Etualalla Linda Mustelin ja Topi Turunen.  
Kuva: Elina Seppälä.
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hempia ja kylänvanhimpia on kutsuttu nuo-
risotilaan vierailemaan ja tietoa toiminnasta 
on levitetty esitteiden ja julisteiden muodos-
sa kyläläisille. Saimme vierailullamme vai-
kutelman, että yhteisö suhtautuu nykyään 
varsin myönteisesti toimintaan. Seurueem-
me myös vastaanotettiin hyvin lämpimästi 
ja kyläpäällikkö jopa kutsui meidät kotiinsa, 
jossa meille tarjottiin teetä ja intialaisia jälki-
ruokaleivoksia.

Tähän asti LSV:n ja MAMTA:n projekti on 
keskittynyt parantamaan nuorten terveys-
palveluita ja jakamaan heille tietoa, jonka 
avulla he voivat tehdä turvallisempia pää-
töksiä omaan seksuaalisuuteen ja perheen 
perustamiseen liittyen. Palveluiden ja tiedon 
tarjoaminen ei kuitenkaan yksinään riitä 
jos taustalla on kulttuurisia tapoja ja asen-
teita, jotka ovat ristiriidassa annetun tiedon 
kanssa. Intiassa sukupuolten epätasa-arvo on 
köyhyyden ohella nuorten terveyden ja hy-
vinvoinnin vahvin jarruttaja.

Tiukat perinteiset sukupuoliroolit ja tyt-
töjen ja naisten alisteinen asema vaikuttavat 
osaltaan siihen, ettei nuorilla välttämättä ole 
päätäntävaltaa heidän omaa elämäänsä kos-
kevissa isoissa asioissa. Lapsiavioliitot ovat 
edelleen etenkin maaseudulla yleisiä, vaik-
kakin virallisesti lailla kiellettyjä: jopa puolet 
naisista menevät naimisiin ennen kuin täyt-
tävät 18 ja tulevat pian sen jälkeen raskaaksi. 
Myös naisiin kohdistuva väkivalta on vali-
tettavasti Intiassa monin paikoin arkipäivää. 
Tähän on onneksi alettu kiinnittää julkisessa 
keskustelussa enemmän huomiota. Länsi-
maissakin uutisoidut joukkoraiskaukset ovat 
viimeistään nostaneet naisiin kohdistuvan 
väkivallan suuren yleisön tietoisuuteen.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentä-
minen ja sukupuolten välisen tasa-arvon li-
sääminen ovat keskiössä LSV:n ja MAMTA:n 
suunnitteilla olevassa uudessa projektissa. 
Siinä on tarkoitus sekä vaikuttaa paikallisiin 
päättäjiin sukupuolten tasa-arvoa edistävi-
en käytäntöjen luomiseksi että saada nuoret 
kyseenalaistamaan jähmeitä sukupuoliroole-
ja. Tavoitteena on edistää sukupuolten tasa- 
arvoa vaikuttamalla sekä miesten että nais-
ten asenteisiin ja kannustamalla naisia ter-
veyspalveluiden hyödyntämiseen ja itse-
näiseen päätöksentekoon omaa elämää ja 
seksuaaliterveyttä koskevissa asioissa.

Valitettavasti uusi projektihakemuksem-
me jäi Suomen hallituksen kehitysyhteis-
työhön kohdistuvien leikkausten jalkoihin, 
joten Intia-projekti jää ainakin vuodeksi 
kokonaan tauolle – ensimmäisen kerran yh-
teistyön alettua vuonna 2008. Jäämme jän-
nityksellä odottamaan ulkoministeriön ensi 
vuoden hakukierrosta ja toivomme parasta.

Linda Mustelin

K okouksen näyttämönä Berliinissä 
toimi jylhä ja historiallinen Charité 
Campus Virchow Clinicum, jonka 

nimi ja rakennuksen seinään kiinnitetty me-
talliplakaatti muistuttivat, että täältäkin on 
tullut kuuluisia tutkijoita. Virchowhan muis-
tetaan verisuonten endoteelivaurion synty-
misemekanismeista, mutta vähemmän siitä, 
että herra oli aikanaan varteenotettava rau-
han puolestapuhuja ja humanisti. Voikohan 
henkilö olla tunnettu vain yhdestä asiasta 
kerrallaan? Mielenkiintoista!

Sairaalakampuksen sisäpihalla, jonka 
koko vastasi kutakuinkin Esplanadin puis-
toa, potilaat ja näiden omaiset nauttivat 
kauniista kesäsäästä odottaessaan hoitotoi-
menpiteitä tai kerätessään voimia hoidetta-
van sairautensa nujertamiseen. Meidän ei 
tarvinnut kerätä voimia: hiihdimme mat-
kajännityksen suomalla energialla luento-
salista toiseen. Myöhemmin kävellessämme 
entisessä Itä-Berliinissä paikallisen histori-
oitsijan oppilaina emme voineet olla ajattele-

KE VÄT,  KOLLEGAT 
JA  BERL I IN I
Kevään ollessa parhaimmillaan kaksi kollegaanne suuntasivat viikonlopuksi 
IPPNW:n Euroopan opiskelijakokoukseen Berliiniin, jaoimmehan molemmat kiin-
nostuksen lääketieteen humaanimpaan puoleen.

matta, milloin seuraavat muurit rakennetaan  
Eurooppaan vai ovatko ne jo pystyssä.

Esimerkkejä seminaarin asiasisällöstä oli-
vat Syyrian pakolaistilanne, Kurdistanin ja 
Kobanen poliittinen ilmapiiri ja arjen pyö-
ritys pohjoismaalaisittain epävakailla alueil-
la. Sveitsiläisellä Punaisen ristin klinikalla 
työskentelevä psykiatri jakoi kokemuksiaan 
kliinisestä työstä pakolaisten kanssa. Helme-
nä luentokaskadin pohjalla Saksan armeijan 
entinen psykiatri piti esityksen tappamisen, 
taistelustressin ja moraalin vaikutuksista. 

Yöpyessäni jumppapatjalla pimeässä hal-
lissa pyörin valveilla toistuvasti kellonaikaa 
tarkistaen ja mietin, miten on mahdollista, 
että kotiinpaluu jännittää yhtä paljon kuin 
lähteminen. Totuus on varmaan se, että 'koti' 
on abstrakti humanistinen käsite: eihän lää-
ketieteilijä voi edes yrittää ymmärtää alansa 
ulkopuolisia asioita! Vai voiko?

Antti Junkkari
Lauri Husa

Tavoitteena  
on edistää sukupuolten  

tasa-arvoa vaikuttamalla sekä 
miesten että naisten asenteisiin 

ja kannustamalla naisia 
terveyspalveluiden hyödyntämiseen 

ja itsenäiseen päätöksentekoon 
omaa elämää ja seksuaaliterveyttä 

koskevissa asioissa.

Saimme vierailullamme 
vaikutelman, että yhteisö 
suhtautuu nykyään varsin 
myönteisesti toimintaan. 

RAUHANT YÖ

Antti eurooppalaisine 
kollegoineen paikallisella 
metroasemalla.
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E ri puolilla Suomea järjestettiin tänä 
vuonna kymmenen muistotilaisuutta, 
suurin Helsingissä. Sosiaalietiikan pro-

fessori Jaana Hallamaa totesi, että ”atomiaseen 
tuhovaikutus perustuu kolmeen voimaan: 
painevaikutukseen, säteilyyn ja tulipaloihin. 
Myös rauhanomaisen kansalaistoiminnan 
varaan rakentuvilla hyvyyden voimilla on 
käytössä nämä kolme vaikuttamiskeinoa: luo-
da poliittista painetta, säteillä keskinäistä hy-
väksyvää kunnioittamista ja sytyttää kynttilä 
muistuttamaan ja valaisemaan.”

HIROSHIMA:  
E I  KOSK A AN ENÄ Ä TÄTÄ PAHUUT TA!
Elokuun kuudennen päivän aamulla 1945 maailman ensimmäinen atomipommi 
räjähti Hiroshiman kaupungin yllä. Yli 70 000 ihmistä kuoli silmänräpäyksessä, 
haihtui ilmaan, paloi ja silpoutui. Suurkaupungista jäi jäljelle muutaman raken-
nuksen ranka. Eloonjääneet eivät tienneet, mitä oli tapahtunut. Vasta viikkojen 
kuluttua paikalle tulivat ensimmäiset kansainväliset asiantuntijat todistamaan 
sairaaloiden tuhoa, ruoan puutetta ja siihen asti tuntemattoman säteilysairauden 
alkamista suurimittaisesti väestössä.

RAUHANT YÖ:  H IROS H I MA 70V

H iroshiman pitkäaikainen pormestari  
Shinso Hamai on kuvannut pommin 
jälkeisiä tunnelmia vasta suomenne-

tussa kirjassaan ” Atomipommipormestari” 
(Into 2015). Kirja on sankarillinen tarina sii-
tä, miten rauniokasojen keskelle rakennetaan 
kokonaan uusi rauhan kaupunki. Ruokaa or-
ganisoitiin ympäröivältä maaseudulta, riisi-
pallo kullekin, vaatteiksi kelpasivat armeijan 
ylijäämävarastot. Ensimmäisen talven kau-
pungin hallinto toimi ikkunattomassa talo-
rähjässä lumen sataessa sisään. Mutta uusi 
kaupunki syntyi isoine rauhanpuistoineen. 
Vaikka amerikkalaiset olivat sanoneet, että 
Hiroshiman säteilytetylle paikalle ei kasva 
ruohonkorsikaan 75 vuoteen, jo kesällä 1946 
väki kokoontui katsomaan ihmettä; kärven-
tyneen kamferipuun ensimmäistä vihreää 
lehteä.   

Elokuun kuudentena vuonna 2015 Hiro-
shima on kukoistava, toimelias kaupunki. 
Puistojen oleanterit ovat kukassa, helle kuu-
mimmillaan. Vuodesta 1947 asti on vietetty 
muistojuhlaa, nyt on 70-vuotispäivä. Laajaan 

rauhanpuistoon kokoontuu kymmentuhan-
tinen ihmisjoukko. Lapsia, aikuisia, kelta-
kaapuisia buddhalaismunkkeja, valkokaa-
puisia nunnia, turistiryhmiä sekä viimeisiä 
hibakushoja, pommin ja sen säteilyn vauri-
oittamia veteraaneja. Puistoon johtavien tei-
den varsilla lapset ojentavat tulijoille kukkia, 
ne lasketaan myöhemmin muistomerkille. 
Tunnelma on harras, seremonia lyhyt. Por-
mestarin puhe. Tervehdys YK:n pääsihteeri 
Ban Ki Moonilta. Kello 08.15 noustaan seiso-
maan. On hiljainen hetki, sitten kaupungin 
kellot soivat ja valkoisia kyyhkysiä pääste-
tään lentoon. Vaikuttavaa, kylmät väreet 
kulkevat selkäpiitä pitkin. Lapsikuoro laulaa. 
Rauhanjulistus. 

Muistomerkillä lukee: Ei koskaan enää tätä 
pahuutta. Se on Hiroshiman viesti maailmal-
le. Illalla lasketaan lyhtyjä jokeen muistaen 
menehtyneiden sieluja. Pimeys on tiheämpi 
kuin Suomessa ja lyhtyjä paljon. 

Paikalla olleet: Ilkka ja Vappu Taipale 

HIROSHIMAN MUISTOPÄIVÄ 
SUOMESSA
Hiroshiman ja Nagasakin atomipommituksista on kulunut 70 vuotta. Jo kym-
menien vuosien ajan kaikkialla maailmassa ovat ihmiset kokoontuneet elokuun  
6. päivä muistamaan pommitusten uhreja ja antamaan vahvan vetoomuksen - ei 
koskaan enää.

Tilaisuuden päätteeksi laskettiin vanhan 
tavan mukaan kynttilöitä Töölönlahdelle.

Maailmassa on edelleen yli 16 000 ydin-
asetta, joiden yhteenlaskettu tuhovoima on 
150 000-kertainen Hiroshiman pommiin 
verrattuna. Näistä 2000 on jatkuvassa val-
miustilassa ydinasevaltioiden siiloissa tai 
sukellusveneissä.  Vaikka ydinaseita ei ole 
käytetty 70 vuoteen, on ydinsodan riski edel-
leen olemassa. Atomipommien kanssa on ol-
lut lukuisia läheltä piti tilanteita, ja kansain-
välisen ilmapiirin taas kiristyttyä on myös 
ydinaseilla uhkailu tullut keskusteluun mu-
kaan. Ainoa keino ehkäistä lopullinen tuho 
on ydinaseiden täydellinen hävittäminen. 
Suomen tulee toimia nykyistä aktiivisemmin 
ydinaseriisunnan puolesta. Yksi viesti tähän 
suuntaan olisi se, että Suomi allekirjoittaisi 
Itävallan aloitteesta lanseeratun humani-
taarisen aloitteen, jossa vaaditaan ydinaseet 
kieltävää sopimusta. Tämän aloitteen on 
toistaiseksi allekirjoittanut 113 valtiota. 

Kati Juva

Rauhanliiton 
toiminnanjohtaja 
Laura Lodenius puhui 
Hiroshima-illassa.

Kymmenet 
lyhdyt valaisivat 
Töölönlahtea 
Hiroshiman uhrien 
muistoksi. 
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Meillä oli samaan aikaan kylässä Suomesta putkimies Ilpo ja hänen vaimonsa. He 
lähtivät mukaan tapaamaan Sorsoa ja hänen vanhempiaan. Ilpo on hyvin ekstrovertti 
ja kommunikatiivinen siitä huolimatta, että on Hämeestä eikä osaa sanaakaan muita 
kieliä kuin suomea eikä ollut koskaan aikaisemmin ollut ulkomailla.

Paluumatkalla olimme syventyneet intensiiviseen keskusteluun vaikutelmistamme 
Sorson kylästä. Autoa ajaessani olin kokonaan unohtanut suunnistaa. Jouduin tote-
amaan Ilpolle, että olen täydellisesti eksyksissä eikä minulla ole aavistustakaan siitä, 
missä suunnassa Fisselin kylä ja maantien pää ovat.

Ilpo sanoi salamannopeasti: "Aja tuonne, mä kysyn tuolta mummelilta." Peltoau-
kean toisessa laidassa laahusti hyvin vanhan näköinen yksinäinen nainen. Ajattelin, 
että millä kielellä kysyt, kun täällä aika harva alkuasukas ymmärtää suomea. Pidin 
kuitenkin suuni kiinni ja oikaisin autolla aukean poikki ja pysäytin mummelin koh-
dalle.

Ilpo avasi ikkunan ja sanoi kovalla äänellä: "Terve! Missä Vissel?"
Ainakin satavuotiaalta näyttävä mummo säpsähti, mietti pari sekuntia ja purskahti 

raikuvaan nauruun. Nuorentui silmissä ainakin kaksikymmentä vuotta. 
Sitten alkoi kiihkeä puheen pulputus, molemmat pälpättivät yhtaikaa ja huitoivat 

vimmatusti käsillään. Hetken kuluttua Ilpo kiitti mummoa selvällä suomen kielellä ja 
näytti minulle määrätietoisen suunnan ja sanoi: "Tonne!"

Ajattelin, että tokkopa, mutta samapa tuo, käydään katsomassa. Muutaman kilo-
metrin jälkeen Fisselin kylä tuli vastaan aivan suoraan edessä.

Kun on ennakkoluuloton ja haluaa ymmärtää toista, on-
nistumiseen ei tarvita edes yhteistä kieltä.

Kirjoittaja on LKT Ali Arsalo, 
jolla on pitkä kokemus erilaisista kotimaisista ja 

kansainvälisistä terveydenhuollon tehtävistä 
(www.kevicon.fi ).

AS IAN TUN T IJAKOLUM N I:  AL I  ARSALO

"MISSÄ V ISSEL?" 
-  MONIKULT TUURINEN 
KOHTA AMINEN SENEGALIN 
SAVANNILL A
Monikulttuurisuus on tänä kesänä puhuttanut suomalaisia. Keskustelua 
seuratessani mieleeni muistui hauska ja opettavainen tapaus, jossa Sene-
galin savannilla kohtasivat monenlaiset kulttuuriset ilmiöt: suomalaisen 
huippupolitiikan vaikutukset, vanhuksen viisaus, rationaalinen ja kyseen-
alaistava asiantuntijan ajattelu, työmiehen ennakkoluulottomuus, Suomi 
ja Länsi-Afrikka, musta ja valkoinen ja – ennen kaikkea halu ymmärtää 
toinen toistaan ja erilaisuutta.

T yöskentelin joskus 80-luvun loppupuolella Suomen Lähetysseuran hallinnoi-
man, ulkoasiainministeriömme pääosin rahoittaman, varsin mittavan perus-
terveydenhuollon kehittämishankkeen vastaavana lääkärinä.

Toimialue oli laaja ja sillä asui ainakin 90 000 ihmistä erikokoisissa kylissä ympäri 
savannia. "Maantie" päätyi Fisselin kylään, joka oli alueen pohjoisosan eräänlainen 
keskus. Fisselin jälkeen avautui pelkkää savannia: hiekkaa, apinanleipäpuita ja hirs-
sipeltoja.

Ulkoministeri Kalevi Sorsa oli tehnyt terveyskeskukseemme virallisen vierailun ja 
saanut synnytyshuoneessa syliinsä vastasyntyneen pojan, joka merkkihenkilön mu-
kaan sai nimekseen Calevi Sorso. 

Calevi Sorson isän sanottiin olevan oman kylänsä noita. Vanha ukko, jolla oli usei-
ta vaimoja ja joka suurperheensä kanssa asui todella periferiassa, kaukana Fisselistä.

Hän oli hylännyt nuoren, kolmannen vaimonsa ja vastasyntyneen poikansa, koska 
äiti oli itsepäisesti, vastoin nimenomaista kieltoa, lähtenyt terveyskeskukseen syn-
nyttämään.

Sitten kävikin niin, että lapsesta tuli julkkis. Ukko hyväksyi vaimon ja lapsen ta-
kaisin kotikylään. 

Tilanne meni aina vaan paremmaksi, sillä Sorson mahtava suojelija halusi tukea 
perhettä ja erityisesti kaimansa hyvinvointia ja myöhemmin koulunkäyntiä. Saimme 
määrävälein apua Suomesta ja toimitimme kylään esimerkiksi säkillisen riisiä.

Oli minun vuoroni käydä viemässä Sorson perheelle terveisiä Suomesta. Olin käy-
nyt kyseisessä paikassa kerran aikaisemmin ja tavannut myös isännän. Hänet tavat-
tuaan oli helppo ymmärtää, miksi häntä pidettiin noitana. Ei siis tavallisena poppa-
miehenä tai marabout'na, vaan noitana. 

Kun on 
ennakkoluuloton 

ja haluaa ymmärtää toista, 
onnistumiseen ei tarvita edes 

yhteistä kieltä.
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Työpäivä maailmalle -kampanjamme muistuttaa  
tänä vuonna globaalin terveyden tärkeydestä  
myös suomalaisen lääkärin työssä. 
Helpoiten autat lahjoittamalla kampanjalle joko  
suoraan tilille FI88 8000 1400 6023 56,  
viestiksi: TPM 2015 / oma nimesi 
tai ilmoittautumalla mukaan osoitteessa  
www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle

APUASI  
TARVITA AN!

Poliisihallituksen rahankeräysluvan numero ja myöntämispäivä: POL-2014-11734, myönnetty 10.12.2014. 

Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2015 – 31.12.2015, koko Suomen alueella, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.


