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PUHEENJO HTAJALTA 

O vatko ihmiset tulleet hulluiksi? Saako netissä sanoa ihan mitä tahansa? Onko 
Suomeen ilmaantunut kaksi ääripäätä, jotka mätkivät toisiaan vihapuheella?

Tältä se voi näyttää, jos seuraa sosiaalisen median keskustelupalstoja ja lukee 
iltapäivälehtien lööppejä. On kuitenkin ilmeistä, että suurin osa meistä on edelleen 
tolkun ihmisiä, jotka vastustavat rasismia, ihmisten loukkaamista ja vihapuhetta.

Vihapuhe ja mitä hurjimmat väkivaltafantasiat leviävät somessa kulovalkean tavoin. 
Jopa omalla nimellä kirjoitetaan, että turvapaikanhakijat joutavatkin kuolla pakkaseen 
tai toivotaan pakolaisia puolustavien naisten tulevan raiskatuksi.  Puhumattakaan siitä, 
että mielenosoituksessa huudettiin ”rajat kiinni, uunit auki”.

Eihän tällaista ennen ollut – ei ainakaan minun elinaikanani eikä Suomessa. Sen 
sijaan jotkut puheet kyllä kuulostavat 30-luvun Saksalta. En herkästi vedä natsikorttia 
esiin, mutta kun entinen kansanedustaja Hirvisaari kirjoittaa päivityksessään 
symppaavansa jopa lopullista ratkaisua, minua kylmää ja rajusti.

Mitä me tolkun ihmiset siis voimme tehdä? Ainakin voimme kieltäytyä olemasta 
ääripäässä kun puolustamme humanismia ja ihmisoikeuksia.  LSV tai SPR eivät ole 
ääripää tukiessaan maahanmuuttajien kotoutumista.

On selvää, että vihapuhe on terveydelle vaarallista. Rasistinen uho netissä saa osan 
”maahanmuuttokriiittisistä” siirtymään sanoista tekoihin. Suomessa on jo heitetty 
polttopulloja vastaanottokeskusten ikkunoihin ja Tukholmassa naamioituneet miehet 
ovat riehuneet pahoinpitelemässä ulkomaalaisia. Uhkailu ja seksuaalifantasioilla 
mässäily ahdistavat toimittajia, poliitikkoja ja ketä tahansa ”suvakkia”, joka sellaisen 
kohteeksi joutuu. Puhumattakaan lapsista, jotka saavat kuulla olevansa tulevia 
raiskaajia, loiseläjiä ja suoraan sanoen p***. 

Mutta ei vihapuhe tee hyvää tekijällekään. Taustalla on varmasti huolta yhteiskunnan 
muutoksesta, omasta työllisyydestä ja turvallisuudesta. Monella menee huonosti, 
eikä turvapaikanhakijoiden suuri määrä tietenkään Suomen taloutta kohenna.  Tässä 
tilanteessa pelot ja ahdistus on helppo kohdistaa ulkopuoliseen uhkaan.  Viha ja raivo 
eivät kuitenkaan lievitä ahdistusta, eikä kaipuu menneisyyteen auta ratkaisemaan 
edessä olevia ongelmia. 

Olisiko siis jotain, mitä me lääkäreinä voisimme tehdä vähentääksemme 
vihapuhetta? Ainakin voimme puuttua rasismiin aina kun 
siihen törmäämme, ja voimme yrittää oikoa vääriä käsityksiä 
esimerkiksi turvapaikanhakijoiden muhkeista sosiaalieduista 
tai islamin väitetystä sisäsyntyisestä naisvihamielisyydestä. 

Tärkeintä on, että emme sulje silmiämme, ahdistu tai pelästy 
vihapuheen edessä. Historian hirmuteot eivät ole tapahtuneet 
siksi, että pahat ihmiset ovat päässeet valtaan, vaan siksi että 
hiljainen enemmistö on vaiennut ja katsonut niitä sivusta.

 

Helsingissä 31.1.2016
Kati Juva
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PÄ ÄTO I M I T TAJALTA

K ädessäsi on vuoden 2016 ensimmäinen LSV-tiedote. Tämänkertainen tiedote 
on kasattu alkavan vuoden ja kehitysyhteistyöpoliittisten haasteiden kunniaksi 
erityiseksi KEHY-teemanumeroksi. Esittelemme erityisesti vuoden Työpäivä 

Maailmalle -kampanjan teemahankettamme Nepalissa.
Kehitysyhteistyö jatkuu hallituksen rahoitusjäädytyksistä huolimatta. LSV 

on joutunut supistamaan toimintaansa niin, että uusia hankkeita ei tänä 
vuonna alkanut, mutta vanhat tutut kehy-hankkeet jatkavat. Intia-hanke saatiin 
kunniallisesti päätökseen vuonna 2015 - hankkeen tarkempi loppuevaluaatio seuraa 
2/2016-tiedotteessa. Tässä tiedotteessa LL Topi Turunen kertoo jo tuoreeltaan terveiset 
Intiasta - mitä on saatu aikaan, mitä tästä eteenpäin.

Vuonna 2015 LSV kokosi OmaKapua-projektin välityksellä kuusi kapuajaa Nepalin 
Annapurna Poon Hilliä kiipeämään. Edeltävästi osallistujat keräsivät lahjoituksia 
Nepalin mielenterveyshankkeeseemme. Kapuamalla on kerätty yli 500 000 euroa 
kehitysmaiden tukemiseksi jo vuodesta 2006. Vuonna 2016 omakapuamaan pääsee 
Peruun seksuaaliterveyshankkeemme hyväksi. Ilmoittautuminen on käynnissä, 
lisätietoja saat tästä tiedotteesta!

Tulevana vuonna pyrimme myös kehittämään järjestömme 
tiedotusta tuuman verran lähemmäs nykypäivää. Se 
ei ole aivan yksinkertaista, pääosin teemme työtämme 
vapaaehtoislääkärivoimin! Kaikelle on paikkansa, suosittelen 
myös erinomaista kolumnia vapaaehtoisvoimista toisella 
kollegarintamalla, turvapaikanhakijakollegoiden parissa! 
Antoisia lukuhetkiä, ja hyvää alkanutta vuotta 2016!

 Karoliina Rantonen
tiedotusvastaava

 

TERVEHDYS HY VÄ KOLLEGA!

O I K A I SU 

O I K A I S U JARN O RU TAS E N KO LU M N I I N T I ED OT TEES SA 4 / 2 015
Suomen suurin lääkkeiden myyjä Orion ei kuulu Lääketeollisuus ry:hyn, mutta kuuluu 
EFPIA:an. Orion on sitoutunut ilmoittamaan sidonnaisuudet ja valvoo sitoumuksensa 
itse.

Alkuperäisessä kolumnissa virheellisesti todettiin, ettei sitoumus koskisi Orionia. 
Jarno pahoittelee virhettään.

S uomen hallitus leikkasi kehitysyhteistyövaroja historiallisen rajusti. Tämän 
vuoden alusta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista leikattiin jopa  
40 prosenttia. 

LSV:lle se merkitsee mm. sitä, että uusia hankkeita ei vuonna 2016 aloitettu ja 
toimiston henkilökuntaa on vähennetty. 

Alaa seuraamaton veronmaksaja haluaisi varmasti tietää, onko kehitysyhteistyö 
tuloksellista vai ei. Moni miettii myös, meneekö apu perille – miksi maailma on yhä 
niin rikki kauan jatkuneesta kehitysyhteistyöstä huolimatta?

Raportteja lukemalla selviää, että maailma ei ole läheskään niin rikki kuin se on 
ollut.  Esimerkiksi äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on puolittunut 
parinkymmenen viime vuoden aikana. Yli 90 prosenttia kehitysmaiden lapsista käy 
koulua. Myös lapsikuolleisuus on vähentynyt paljon – tosin, kuten LSV:n Suomeen 
kutsuma, Afrikassa kauan työskennellyt synnytyslääkäri Tarek Meguid totesi: köyhiä 
naisia ja lapsia kuolee edelleen aivan turhaan. 

Suomen  tekemän kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on 
olemassa paljon tietoa. Kaikki hankkeet – myös LSV:n hallinnoimat – arvioidaan, usein 
käyttäen ulkopuolista evaluoijaa. Jatkossa kehitysyhteistyön hallinnossa korostetaan 
entistä enemmän tavoitteellista suunnittelua ja tulosjohtamista sekä tulosten seurantaa 
ja evaluointia.

Viime vuonna julkisuuteen tuli myös Maailmanpankista eläköityneen Ritva Reinikan 
raportti, joka oli ulkopuolisen asiantuntijan riippumaton näkemys suomalaisesta 
kehitysyhteistyöstä.

Reinikka totesi raportissaan, että vaikka kaikki tuki ei olisikaan tuottanut tuloksia, 
se on parhaimmillaan auttanut kokonaisia kansantalouksia talouskasvun tielle. Maiden 
omat ponnistukset ovat toki olleet avainasemassa.

Myös Suomen kansa pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Taloustutkimus teetti viime 
vuonna tutkimuksen kansalaisten näkemyksistä kehitysyhteistyöstä. Tässä tutkimuk-
sessa kolme neljästä piti kehitysyhteistyötä tuloksellisena. Erityisen merkittäväksi  
suomalaiset kokivat Suomen tukemaa työtä vesi- ja käymäläolojen parantamiseksi. 

Tätä kirjoitettaessa Suomen uusi kehityspoliittinen selonteko on käsittelyssä. Tiedossa 
on, että neljä prioriteettialuetta tulevat olemaan naisten ja tyttöjen asema; kehitysmaiden 
talouskehitys; yhteiskuntien demokratisoituminen ja hyvä hallinto sekä ruokaturva 
ja veden saanti ja kestävämpi luonnonvarojen käyttö. Uutena kansalaisjärjestöjenkin 
toimintaan tulee tulosohjaus. 

Kehitysyhteistyö on tärkeä osa meneillään olevien kansainvaellusten hillintää. 
Silloin, kun tavoitteena on väestön elinolojen parantaminen ja vakaan yhteiskunnan 
rakenteiden tukeminen, vähennetään konflikteja ja niin ollen myös pakolaisuutta tai 
taloudellisista syistä syntyvää maastamuuttoa. 

Salla Nazarenko

VAIKUT TA AKO  
KEHIT YSYHTEIST YÖ?

TO I M I N NANJO HTAJALTA
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Yksi suurimmista haasteista on kuitenkin 
ylipäätään mielenterveysongelmien tunnis-
taminen.

“Ymmärrämme nyt, että monien fyysisten 
kipujen taustalla voi olla psyykkisiä vaikeuk-
sia. CVICT:n tarjoaman koulutuksen avulla 
osaamme tunnistaa ne paremmin, kertoo 
terveyskeskuksessa työskentelevä avustaja 
Raj Kumar.

Lisähaasteita tuovat syvään juurtuneet us-
komukset, joiden mukaan mielen ongelmat 
ovat merkki pahasta karmasta, menneen 
elämän synneistä. Moni hakee edelleen apua 
perinteisiltä kansanparantajilta.

“Parantajan mukaan kuolleen isäni haamu 
on jäänyt maan päälle vainoamaan”, kertoo 
psyykkisistä ongelmista kärsinyt Naina B.K. 
“Diagnoosi pahensi ahdistustani, enkä saa-
nut enää nukuttua.”

Kun mielenterveysongelmista kärsivien 
uskotaan olevan henkien riivaamia, yhteisö 
alkaa karttaa heitä. Mielen ongelmista voi 
helposti tulla yhä syveneviä noidankehiä. 

"Päätimme ryhtyä kouluttamaan myös 
kansanparantajia", Neupane kertoo. "Pyrim-
me siihen, että yhteisön parantajat oppivat 
ohjaamaan mielenterveysongelmista kärsivät 
oikeanlaiseen hoitoon."

Kun Naina B.K. pääsi vihdoin terveyskes-
kuksessa psykologin puheille, ahdistusoireet 
katosivat.

"Ymmärrys ongelmien syistä auttoi, enkä 
lopulta tarvinnut edes lääkitystä", hän kertoo. 

Myös maoistien kaappama Yam Kumar voi 
nyt paremmin. Lääkärin sosiaalisen vastuun 
ja CVICT:n antamalla taloustuella hän pe-
rusti ompeluyrityksen, jolla elättää perheen-
sä. Maine loistavana ompelijana on kiirinyt 
pitkälle, ja koko kylä tuo vaatteensa Yamin 
ommeltavaksi. Työtä riittää erityisesti ennen 
tärkeitä festivaaleja, jolloin ompelukone hu-
risee yötä päivää. 

Ulkomailta palannut sulhanen viettää ai-
kaansa kylän kuppiloissa, mutta koska Yam 
on taloudellisesti itsenäinen, ei aviomiehen 
tuloille ole enää tarvetta. Hän on kiitollinen 
siitä, että seisoo nyt vankasti omilla jaloilla ja 
on koko yhteisön arvostama.

“Haluan kiittää myös suomalaisia tukijoita 
siitä, että voin vihdoin kulkea pää pystyssä.”

Teksti ja kuvat: Eini Nyman 

Yam Kumar Raut

KEH I T YSYHTE I S T YÖ

KOHTI  TERVEEMPÄ Ä MIELTÄ  
NEPAL ISSA
Mielenterveysongelmien tunnistaminen ja hoitoonohjaus ovat merkittäviä haastei-
ta sisällissodan traumoja kantavassa Dangin maakunnassa. Lääkärin sosiaalinen 
vastuu tukee paikallista kumppanijärjestöä palveluiden kehittämisessä.

M aoistit kaappasivat Yam Kumar 
Rautin (24), kun hän oli vasta kak-
sitoistavuotias. Tyttö värvättiin soti-

laille viihteeksi. Päivät kuluivat sotilaille ko-
katen ja tiskaten, illat tanssien. Kun maoistit 
ja armeija ottivat yhteen, hän pakeni. 

Nepalin sisällissodasta on kulunut vas-
ta kymmenen vuotta, joten sodan traumoja 
kannetaan edelleen. Vaikka lapsuudenkoke-
mukset olisivat olleet jo riittäviä murtamaan 
nuoren tytön mielen, lopullinen romahdus 
tapahtui vasta vuosia myöhemmin. 

Kuten Nepalissa tyypillistä, Yamille järjes-
tettiin kotiinpaluun jälkeen avioliitto miehen 
kanssa, jota hän ei tuntenut. Mies lähti pian 
ulkomaille töihin ja Yam jäi yksin anopin 
kanssa täysin vieraaseen kylään

“Mies ei soittanut, eikä lähettänyt rahaa 
kolmeen vuoteen. Lopulta en saanut nukut-

tua ja menetin ruokahaluni.”
Ihmisten kohtaaminen tuntui raskaalta ja 

Yam Kumar eristäytyi. Yhteisö ei katsonut 
käytöstä hyvällä ja naisen juoruttiin olevan 
“hyödytön”.

Yam ohjattiin onneksi hoitoon. Centre of 
Victims of Torture -järjestö (CVICT) tarjosi 
sekä psykologista että taloudellista tukea juu-
ri oikealla hetkellä. Vain päivää aiemmin hän 
oli ostanut rotanmyrkkyä, jolla oli ajatellut 
päättää päivänsä.

CVICT on Lääkärin sosiaalisen vastuun 
paikallinen kumppanijärjestö, jonka missio 
on kehittää mielenterveyspalveluita Dangin 
maakunnassa. Järjestö kouluttaa terveyden-
huollon henkilökuntaa tunnistamaan mie-
lenterveysongelmia ja tarjoamaan oikean-
laista apua. 

“Dang oli yksi maoistien vallankaappauk-
sen ja väkivaltaisuuksien keski-
pisteistä, joten sodan jälkeiset 
traumat ovat tavallisia, kertoo 
terveystarkastaja Om Prakash 
Neupane.

Naisiin kohdistuva väkivalta 
on toinen merkittävä ongel-
ma ja he kärsivät tilastollisesti 
enemmän mielenterveysongel-
mista. Miehet upottavat sotat-
raumansa alkoholiin.

“Miesten juopottelu on yleis-
tä ja monesti syy naisten kotona 
kohtaamaan väkivaltaan”, sa-
noo hankkeen projektikoordi-
naattori Bushain Guragain.

Naina B.K. 

Om Prakash Neupane

Ymmärrys  
ongelmien syistä auttoi, enkä lopulta 

tarvinnut edes lääkitystä
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PA I K ALL I S I A I LO I S I A N UO R I A , 
PER I N TE I N E N PAR A N N U S R I T U -
A AL I  JA H I I RTÄ L AU TAS ELL A
Valentinalle matkasta jäi parhaiten mieleen 
vierailu koululla, jossa oppilaat ottivat heidät 
uskomattomalla kiinnostuksella ja intensitee-
tillä vastaan. Nuoret olivat uteliaita, tiedonja-
noisia Suomen asioista ja etenkin äärettömän 
välittömiä. Valentina jopa päätyi laulamaan 
sambaa luokan eteen, ja oppilaat lauloivat 
hänelle kansallishymnin vastalauluna. Toi-
nen erityinen muisto liittyi maalattiamajassa 
tarjoiltuun Tharu-kansan juhlapäivälliseen, 
jossa ruokalistalle kuului rapuja, kasteluojas-
ta ongittuja kaloja ja hiirtä. Kaikkea tuli 
maistettua, ja vatsatauditta selvittiin. Mieltä 
vaivasi lähinnä se, että matkalaisia kohdel-
tiin Valentinan mielestä aivan liian korkea-
arvoisesti. Ruokaa heille tarjoilivat tanssivat 
jumalattaret – jälleen yksi osoitus paikallisten 
tavasta osoittaa kunnioitusta vieraille.

Tuijalle mieleenpainuvin muisto syntyi pe-
rinteisen kansanparantajan rituaalin seuraa-
misesta. Ihmisjoukko seurasi parannettavan 
naisen ja tämän perheen ympärillä rummun 
soidessa, kun parantaja tanssi, ja lopulta 
hoidettava söi jopa elävän kanan sydämen. 
Tilanteessa myös yhdistyi erikoisella tavalla 
perinteinen ja moderni: ”Samalla kun sha-
maani yritti rummuttaen ja kirkasta nestettä 
juoden päästä transsiin, kylän nuoret selasi-
vat älypuhelimiaan, ja itse solmin Facebook-
ystävyyden paikallisen nuoren kanssa.”

VA AR ALL I S ES TA L I I K E N TEES TÄ 
V U O R I S TO N I H M EELL I S I I N 
M A I S E M I I N
Nepal on maa, jossa arki ei ole yksinkertais-
ta ja reissulla pitää aina varautua mahdolli-
siin pulmatilanteisiin. Reissulla vaarallisinta 
matkalaisten mielestä oli ehdottomasti lii-
kenne. Omat ongelmansa loi polttoainepu-
la, josta huolimatta reissaajat saivat bensaa 
autoonsa jonon ohi. Tästä tuli matkalaisille 
huono omatunto: ”Miksi me saamme poltto-
ainetta heti, kun paikalliset ovat jonottaneet 
sitä päiväkausia?”

Tutustuttuaan hankkeeseen Dangin maa-
kunnassa kapuajat pääsivät vaeltamaan An-

napurnan maisemiin. Upeiden maisemien 
lisäksi mieleen jäivät paikallisten sinnikkyys 
vaivalloisessa arjessa. ”Ihmisten arjen työ-
läyttä suhteessa omaan on vaikea edes kuvi-
tella. Ihmettelin esimerkiksi, miten he saavat 
upeissa väreissä loistavat vaatteensa pysy-
mään aina niin puhtaina ja sileinä, kun ainoa 
pesumahdollisuus on kylmä vuoristopuro!” 
Tuija toteaa. Oman jännityksensä loi tiike-
rin raateleman lehmänraadon näkeminen. 
Tuijan mukaan ”kukaan meistä ei tainnut 
mennä seuraavana yönä ulkovessaan”. Todel-
lisuudessa Valentina oli yön aikana uskaltau-
tunut vessaan otsalamppunsa turvin, ja hän 
selvisi reissusta kohtaamatta tiikeriä.

Tuhansien portaiden ja uuvuttavien rin-
teiden kiipeämisen jälkeen vaeltajat pääsivät 
vihdoin Poon Hillin huipulle, josta aamur-
uskon aikaan Annapurnan 8000-metristen 
huippujen näkeminen oli henkeäsalpaava 
kokemus. 

LO PU LL I S E T F I I L I KS E T ?
Matkalla nähdyt maisemat ja henkilökoh-
taiset erikoiset kokemukset ovat toki iki-
muistoisia, mutta molemmille haastatelluil-
le kapuajille mieleen tuntui jääneen eniten 
paikallisten elämäntilanne ja haastava arki. 
”Ehkä tunteita kuohuttavinta oli kuitenkin 
sen ymmärtäminen, millaisen humanitaari-
sen kriisin uhan alla Nepalissa eletään maan-
järistyksen ja Intian vastaisen rajan sulkemi-
sen seurauksena. Bensan lisäksi loppumassa 

VAELLU S RE I S S U H Y VÄ Ä N TARKO I T U KS EE N

OMA K APUA -VAR AINKERUUMATK A-
L A ISE T  NEPAL ISSA

N epalin mielenterveyshanke järjes-
ti viime vuoden loppupuolella Oma 
Kapua -varainkeruumatkan yhdessä 

Kapua-järjestön kanssa. Matkatiimin kuusi 
jäsentä keräsi hankkeellemme lahjoitusva-
roja yli 10 000 euroa ja kävi Nepalissa tutus-
tumassa hankkeen toimintaan sekä vaelta-
massa Himalajalla. Hanke sai matkalaisilta 
elintärkeitä lahjoitusvaroja, mutta sen lisäksi 
on hyödyllistä kuulla myös ulkopuolisten 
näkemyksiä ja arvioita hankkeen tarpeelli-
suudesta. Reissulle osallistuneet neuropsy-
kologi, psykoterapeutti Tuija Aro ja terve-
yskeskuslääkäri, psykoterapeutti Valentina 
Oroza kertoivat matkan herättämistä tunte-
muksista. 

L Ä M M I N VAS TA A N OT TO, 
H U U TAVA AV U N TARVE
Kuusi suomalaista Oma Kapua –reissaa-
jaa ja mielenterveyshankkeen tiimin jäsen 
Mika Rautanen saapuivat Nepaliin loka-
marraskuun vaihteessa. Matkan ohjelmaan 
kuului tutustumista hankkeen toimintoihin 
sekä Katmandun ja Pokharan kaupunkei-
hin yleisesti. Näiden jälkeen reissu huipen-
tui vaellukseen Annapurnan vuoristoalueen 
maisemissa, joita kapuajat pääsivät lopulta 
ihastelemaan yli 3200 metrin korkeudesta 
Poon Hillin huipulta. 

Valentina ja Tuija toivat molemmat esiin 
erittäin lämpimän vastaanoton, sekä kan-
salaisten että hanketta Nepalissa vetävän 
CVICT-järjestön työntekijöiden puolesta. 
Maassa oli meneillään polttoainekriisi, kos-
ka Intia oli sulkenut mäiden välisen rajan, 
ja noin puoli vuotta aiemmin sattuneen tu-
hoisan maanjäristyksen kaikkia tuhoja ei 
luonnollisesti oltu vielä ehditty korjaamaan. 
Ihmiset olivat silti välittömiä ja eläväisiä, ja 
suomalaiset otettiin vastaan erityisinä vie-
raina. 

Avuntarve mielenterveysasioissa tuli muu-
tamien tutustumispäivien aikana matkalai-
sille selväksi. Paikalliset olivat hankkeesta 
kiinnostuneita, ja Tuijaa hämmästytti myös 
ihmisten avoimuus kertoa mielenterveys-
ongelmistaa. Kyse voi toki olla paikallisesta 
kulttuurista, vai oliko tarinoita kertomaan 
vain valittu harvinaisen avoimia ihmisiä? 
Hankkeen palkkaamat terapeutit tekivät 
tarpeellista työtään tehokkaasti, etenkin 
rajalliseen koulutukseensa nähden. Heidän 
käyttämänsä metodit tuntuivat yllättävän 
moderneilta ja toisaalta raja-aidat eri toi-
mijoiden välillä olivat matalat. Terapeutit 
käyttivät mm. rentoutusta yhtenä hoitomuo-
tona. Valentinaan oli tehnyt vaikutuksen 
aluesairaalassa toimivan terapeutin aloitta-
ma yhteistyö erään naispoliisin kanssa: vä-
kivaltainen, alkoholiongelmainen mies kävi 
säännöllisesti aiemmin pahoinpitelemänsä 
vaimon kanssa poliisin luona raportoimassa 
juotuja alkoholimääriä ja mahdollista väki-
valtaista käytöstä. Tämä oli heidän mukaan-
sa tehokas tapa tukea näitä ihmisiä. 

Matkalaisille tuli kuva, että hankkeen 
varat käytetään järkevästi ja vastuullises-
ti. Turhia kuluja karsitaan, ja paikan päällä 
käyvät suomalaiset eivät saa seurantamat-
koista palkkaa. Näin rahat menevät mahdol-
lisimman tehokkaasti paikallisten hyödyksi. 
Tuija muistutti, että vaikka he saivat positii-
visen kuvan hankkeen onnistumisista, pitää 
muistaa, että maassa painitaan kuitenkin 
vaikeiden mielenterveysongelmien kanssa. 
Terapeutit kohtaavat ahdistuneisuutta, alko-
holismia, lähisuhdeväkivaltaa, skitsofreniaa 
sekä raiskauksien, kidutuksen ym. aiheutta-
mia traumoja. Näin onkin erittäin tärkeää, 
että hankkeen toiminnasta tehdään viimeis-
ten kahden vuoden aikana riippumatonta, 
kontrolloitua tutkimusta.

Annapurnan seudun vuoristomaisema
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ovat rokotteet, lääkkeet ja järistyksen jäljiltä 
kipeästi kaivattavat rakennusmateriaalit”, 
Tuija summaa. Valentina muistaa tietenkin 
vaellukselta porraslabyrintin rhododendron-
metsässä ja kymmenet upeat vesiputoukset, 
mutta ”antamisen, tekemisen ja ihmisten 
kohtaamisen ilo oli lopulta suurempi juttu 
kuin ihmeelliset porrasmetsät”. Oma Kapua 

–matka tuntuu olleen siis vaikuttava sekä 
hankkeen että reissaajien kannalta. Kiitos 
kaikille varainkerääjille!

Teksti: Juho Heliste 
Kuvat: Tuija Aro

LSV:n mielenterveyshanke jatkuu Nepalissa vuoden 
2017 loppuun. Globaali mielenterveys on tämän  
vuoden Työpäivä maailmalle -kampanjan pääteema.

V uoden 2016 Työpäivä maailmalle 
-kampanja lanseerattiin Lääkäripäi-
villä. Tänä vuonna sen fokuksessa on 

mielenterveys ja kampanjan motto on Tä-
nään hoidan mielen haavoja. 

Kampanjassa kerromme erityisesti siitä, 
miten tärkeitä ovat mielenterveyden kysy-
mykset myös globaalisti. Asia koskettaa myös 
niitä lääkäreitä, jotka ovat tekemisissä turva-
paikanhakijoiden kanssa: vainoa paenneet 
ihmiset ovat traumatisoituneita.

LSV:n Venla Lehti piti Lääkäripäivillä 
tietoiskun aiheesta Kansainvaellukset, kon-
fliktit ja traumat: pakolaisten ja siirtolaisten 
mielenterveys – olemmeko valmiita? Lehti 
kertoi tietoiskussaan traumatisoituneiden 
ihmisten kohtaamisesta.

Työpäivä maailmalle on LSV:n vuosittai-

LSV:n Nepal-
hankkeesta vastaava 

LT Venla Lehti piti 
Lääkäripäivillä 

tietoiskun 
turvapaikanhakijoiden 

mielenterveydestä.

I ntian nuorisoterveyshanke vietiin suunni-
tellusti päätökseen viime vuoden lopussa, 
ja Elina Seppälä ja Topi Turunen hanke-

ryhmästä kävivät katsastamassa Bangaloren, 
Allahabadin ja Varanasin projektialueet vii-
meistä kertaa 16.-27.1. Monitorointiin osal-
listui myös gynekologi Marita Räsänen, joka 
laatii hankkeesta ulkoisen loppuarvion.

Opettajien, nuorten vertaiskouluttajien ja 
kylien terveystyöntekijöiden kouluttaminen 
näytti tuottaneen hyviä tuloksia - interven-
tioalueiden nuoret ja kyläläiset toivat laajalti 
esiin, että nuorten terveystiedot olivat paran-
tuneet, aikaisemmin liian aroiksi koetut sek-
suaaliterveyshuolet saatettiin nyt tuoda esiin 
ja valtaosa vanhemmistakin suhtautui tiedon 
tarjoamiseen positiivisesti.

Tuli kuitenkin selväksi, että positiivinen 
muutos ei ollut tapahtunut hetkessä eikä vain 
yhden ammattikunnan ansiosta, vaan haital-
listen asenteiden ja virheellisten uskomus-
ten voittamiseksi oli vaadittu pitkäjänteis-

INT IA-HANKE PAKE T T I IN
tä työtä koko kyläyhteisön parissa. Vaikka 
LSV-projektin molemmat osavaltiot ovat nyt 
sitoutuneet nuorten terveyspalveluiden ke-
hittämiseen jatkossa (Uttar Pradesh panostaa 
etenkin vertaiskouluttajien, Karnataka taas 
ASHA-työntekijöiden koulutukseen), näillä 
näkymin julkisella sektorilla ei suunnittella 
yhtä kattavaa, sekä koulutus- että terveyspal-
velut osallistavaa toimintaa kuin hankkeessa.

Hankkeen tarkemman vaikuttavuusarvi-
on tulokset julkaistaan myöhemmin.

OSALLISTUMINEN ON HELPPOA:  
mene osoitteeseen  
http://www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle/lahjoita 
sieltä pääset suoraan verkkopankkiisi!  
Sivuillamme on myös palkki, jonka avulla voit  
seurata lahjoitustavoitteemme täyttymistä. 

nen varainkeruukampanja, jossa pyydämme 
lääkäreitä lahjoittamaan itse valitsemansa 
summan kehitysyhteistyöllemme. Toivomme 
yhden päivän palkkaa, mutta pienemmätkin 
summat ovat tervetulleita.

Työpäivä maailmalle järjestetään nyt 
kahdeksatta kertaa. Sillä on kerätty vuosien 
mittaan yli 260 000 euroa laadukkaaseen 
työhömme globaalien terveysongelmien rat-
kaisemiseksi. 

TPM-K AMPANJASSA  
HOIDE TA AN MIELEN HA AVOJA

HAASTA MUKAAN MYÖS TYÖYHTEISÖSI!  
Jos haluat vaikkapa valmiit kampanjaslidet kahvihuone-
esitelmää varten, mailaa toimistolle lsv@lsv.fi   
- lähetämme ne mielellämme!
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K ehitysyhteistyössä ajatellaan yleisesti, 
että tyttöjen koulutus edistää luon-
nostaan naisten asemaa. Tämä oletus 

voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. Koulutuk-
sella voidaan ajatella olevan kaksi jokseenkin 
ristiriitaista tavoitetta: toisaalta vallitsevan 
järjestyksen ylläpitäminen kasvattamal-
la yksilö yhteiskunnan jäseneksi (ihmisten 
kontrollointi ja normien ylläpito), ja toisaal-
ta vaikuttamisen työkalujen tarjoaminen 
(ihmisten vapauttaminen ja itsenäistämi-
nen). Ajattelemme usein koulutusta lähinnä 
voimaannuttavana ja itsenäistävänä, mutta 
mikäli sen kontrolloivat tehtävät korostuvat 
voimakkaammin tyttöjen kohdalla, koulutus 
ei voimaannuta tyttöjä – päin vastoin.

Tyttöjen koulutus on yksi esimerkki siitä, 
miten kulttuureja kohdatessamme emme 
välttämättä tiedosta omaan kulttuuriimme 
juurtuneita oletuksia, vääristymiä ja miel-
leyhtymiä, jotka vaikuttavat ajatteluumme ja 
päätöksiimme. Yksi antropologian tehtävistä 
onkin haastaa perusoletuksiamme ja auttaa 
avaamaan silmämme erilaiselle todellisuu-
delle.

Erilaiset syrjivät mekanismit vaikutta-
vat vahvasti nuoren naisen mahdollisuuk-
siin tehdä omia valintoja elämässään hänen 
koulutustaustastaan riippumatta. Vaikka 
tyttöjen koulutuksen lisääminen monissa 
tapauksissa on keskeinen tapa edesauttaa 
naisen mahdollisuuksia vaikuttaa elämään-
sä, se ei ole yhtä kuin lisääntynyt tasa-arvo. 

ANTROPOLOGIA  HA ASTA A  
OLE TUKSIA
Antropologia, eli oppi ihmisestä, on ala, joka tutkii ihmiskuntaa eri näkökulmis-
ta. Keskeisiin aiheisiin kuuluvat ihmisten käyttäytyminen ja erilaisten käytäntöjen 
merkitykset kulttuurisessa kontekstissaan. Myös kehitysyhteistyötä on pitkään tut-
kittu antropologisesta näkökulmasta.

Kun naisen vapaus on voimakkaasti normi-
en rajoittamaa, tyttöjen koulutus yksinään ei 
ole tehokas tapa vaikuttaa naisten asemaan. 
Esimerkiksi poikien koulutuksen lisääminen 
ja sen sisältöön vaikuttaminen saattavat olla 
vähintään yhtä tärkeitä keinoja, jos halutaan 
saada aikaan todellisia muutoksia sukupuolia 
eriarvoistaviin rakenteisiin.

Yksi kehitysyhteistyön tärkeimmistä käsit-
teistä on köyhyys. Tähänkin käsitteeseen liit-
tyy monenlaisia oletuksia ja vääristymiä, jot-
ka tekevät sen merkityksestä ja käyttötavoista 
kyseenalaisia. Ennen talouden globalisaatioi-
ta kaikissa kulttuureissa ei edes ollut köyhyy-
den käsitettä, ja toisaalta joissain kielissä on 
köyhyydelle jopa kymmeniä sanoja, joiden 
tarkkoja merkityseroja on vaikea kääntää. 
Kehyssä ajatellaan köyhyyttä kuitenkin pää-
osin rahan ja yksilön vapauden kautta niin, 
että vapaa ihminen pystyy osallistumaan ta-
louteen tavalla, joka vähentää köyhyyttä.

Monet antropologit ovat huomauttaneet, 
ettei köyhyys pääasiassa johdu taloudellisen 
kehityksen ulkopuolelle jäämisestä, vaan 
siitä, että ihmiset joutuvat osaksi globaalia 
talouskehitystä lähtökohtaisesti alisteises-
sa asemassa sen sijaan, että voisivat jatkaa 
paikallisia talouskäytäntöjään. Köyhyyttä, 
kuten sukupuolten välistä eriarvoisuutta-
kin, ylläpitävät monet sosiaaliset rakenteet ja 
instituutiot, ja köyhyys voi merkitä hyvin eri 
asioita eri ihmisten elämässä. Jos köyhyyttä 
nähdään ainoastaan taloudellisena ongel-

mana, tai jos köyhiä tutkitaan erillään heitä 
ympäröivistä sosiaalisista ja valtasuhteista, 
on mahdotonta ymmärtää köyhyyden syitä 
ja seurauksia.

Myös terveys- ja sairauskäsitteet vaihte-
levat eri kulttuureissa, ja sairaus tarkoittaa 
eri ihmisten elämässä eri asioita. Ihmisen 
omaan kokemukseen terveydentilastaan tu-
lee aina suhtautua kunnioituksella, vaikka 
hänen ajattelutapansa tuntuisi vieraalta.

Kulttuurieroista riippumatta terveys on 
kaikille ihmisille tärkeä hyvän elämän osa-
tekijä. Terveyden asiantuntijoina lääkäreillä 

on ainutlaatuiset mahdollisuudet parantaa 
ihmisten edellytyksiä elää arvokasta elämää. 
LSV:n hankkeissa korostuu kehityksen kes-
keinen ajatus: ihmisten elämänlaadun paran-
taminen. Lääkäreinä pyrimme huomioimaan 
myös sen, ettei edes hyvä elämänlaatu välttä-
mättä ole kaikkialla samanlaista. Kutsutaan 
sitä vaikka potilaan kuuntelemiseksi.

Line Kurki
lääketieteen ja antropologian opiskelija

NÄKÖKULMA

GLOBA ALEJA NÄKÖKULMIA  
SYNNY T TÄMISEEN
Brasiliassa ja Kiinassa lähes puolet naisista synnyttää keisarileikkauksella, toisis-
taan jonkin verran poikkeavista syistä. Tansanian Sansibarilla 40 % naisista syn-
nyttää kotona. Nämä ja monet muut erot synnytystavoissa kävivät ilmi kolmen 
asiantuntijan, Marcos Augusto Bastos Diasin, Tony Duanin ja Tarek Meguidin lu-
ennoidessa Suomessa joulukuussa. 

Y K:n vuosituhattavoitteina (1990-2015) 
olivat muun muassa äitiyskuolleisuu-
den alentaminen  ¾:llä ja alle 5-vuo-

tiaiden kuolleisuuden pienentäminen 2/3:lla. 
Tavoite saavutettiin vain osittain; sekä äitien 
että lasten kuolleisuus eivät aivan puolittu-
neet. 

Äitiyskuolleisuuden alentamisen tärkeim-
mät keinot ovat köyhyyden vähentäminen ja 
naisten arvostuksen lisääminen. Äitiyskuol-
leisuuden yleisimmät yksittäiset syyt glo-
baalisti ovat synnytykseen liittyvät vuodot 
(25 %), infektiot (15 %) ja eklampsia (12 %). 
Synnytyksen pysähtyminen esimerkiksi tar-
jontavirheen tai epäsuhdan vuoksi vastaa  8 
%:sta äitikuolemia.  Rikkaissa maissa nämä 
kuolemat ovat helposti estettävissä kehitty-
neen diagnostiikan ja asianmukaisen  hoidon 
ansiosta. Keisarileikkauksen saatavuuden 
parantamisella köyhissä maissa on lopulta 
vain hyvin vähäpätöinen merkitys. 

Tarek Meguid toimii Sansibarilla synny-
tyslääkärinä ja lääkäreiden kouluttajana. Hä-
nen sairaalassaan noin 12 % synnytyksistä 
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tapahtuu keisarileikkauksella. Sairaalaolo-
suhteissa sektio on siis useimmiten saatavil-
la, mutta ei ongelmaton. 

- Sectio kills, huudahti Meguid luennoi-
dessaan. 

Sektioon liittyy enemmän vuotokompli-
kaatioita ja infektioriski, joiden hoitaminen 
ei välttämättä olekaan verivalmisteiden tai 
antibioottien puuttumisen vuoksi mahdol-
lista. Lisäksi seuraava synnytys voi muuttua 
riskisynnytykseksi istukan kiinnitysongel-
mien tai sektioarven repeämisen vuoksi. 

Ongelmia alatiesynnytysten hoitoon tuo 
myös hoitohenkilökunnan asenteet. Naista ei 
arvosteta, mikä näkyy huonona kohteluna syn-
nytyksen aikana. Paljon on siis vielä tehtävää.

Y KS I  L APS I  –  Y KS I  S EK T I O 
Kiina on noudattanut vuosikymmeniä väes-
tön kasvun hillitsemiseksi yhden lapsen poli-
tiikkaa. Nyt Kiina on päättänyt luopua tästä 
ja sallia pariskunnille toisenkin lapsen. 

Kiinan taloudellisen tilan koheneminen 
ja yhden lapsen politiikka toiveineen täy-
dellisestä lapsesta ovat edistäneet sektiosyn-
nytysten yleistymistä. Tony Duanin arvion 
mukaan yli puolet Kiinassa tehtävistä keisa-
rileikkauksista tehdään ilman lääketieteellis-
tä indikaatiota. 

Kiinassa on havahduttu keisarileikkausten 
yleisyyden tuomiin riskeihin. Kahden lapsen 
politiikka lisää uudelleen synnyttäjien mää-
rää ja edeltävän sektion riskejä raskauden ja 
synnytyksen aikana. Kiinassa on käynnistet-
ty valistuskampanjoita torjumaan indikaa-
tioitta tehtäviä keisarileikkauksia. Samalla 
on jouduttu kiinnittämään huomiota kou-
lutuksen parantamiseen alatiesynnytyksen 
hoidossa. Opit ovat unohtuneet, kun niitä ei 
ole tarvittu. 

Luennot olivat osa Lääkärin 
Sosiaalinen Vastuu ry:n ja SGY:n 
kehitysyhteistyöpienryhmän UM:n 
väestön globaalikasvatushanketuella 
järjestämää luentokiertuetta 
”Synnytystavat meillä ja muualla”. 

R AHALL A SA A
Toisin kuin Kiinassa, Brasiliassa varallisuus 
vaikuttaa Marcos Diasin mukaan sektiosyn-
nytysten yleisyyteen. Siellä  56,5 % naisista 
synnyttää keisarileikkauksella, mutta yksi-
tyisillä klinikoilla luku on vieläkin suurempi, 
yli 80 %. 

Elektiivisten sektioiden taustalla ovat 
kivun pelko, henkilökunnan ja  perheen 
”mukavuus” sekä mahdollisuus päättää syn-
nytyksen ajoituksesta. Synnyttäjien keskuu-
dessa on myös vahvasti vallalla etenkin nais-
tenlehtien viljelemä käsitys, että sektio on 
parempi sekä äidille että lapselle.

Privaatissa alatiesynnytys ja keisarileik-
kaus ovat olleet samanhintaisia. On selvää, 
että hoitava lääkäri valitsee leikkauksen, jos 
vaihtoehtona on viikkojen varallaolo ja mah-
dollisesti vuorokauden aktiivityö alatiesyn-
nytyksen hoitamiseksi. Kätilöitä Brasiliassa 
on vähän, sillä heitä ei ole yksinkertaisesti 
tarvittu. 

Brasiliassakin on käynnistetty hanke sek-
tiofrekvenssin alentamiseksi. Myös naiset 
ovat nousseet puolustamaan oikeuttaan  ala-
tiesynnytykseen. Terveysministeriön asetta-
man tavoitteen mukaan alatiesynnytyksen 
tulisi olla kolme kertaa sektiota yleisempi.

Marcos Dias tuntui ottaneen tämän asian 
missiokseen eikä ole välttynyt vihamiehiltä. 
Jopa hänen ammattitaitonsa on kyseenalais-
tettu ja hän on joutunutkin todistamaan 
viranomaisille, että omaa asianmukaisen 
koulutuksen ja taidot synnytyslääkärin teh-
täviin. 

Teksti ja kuva: Merja Metsä-Heikkilä 

K aikki alkoi, kun Anna Meuronen or-
ganisoi facebook-ryhmän (Lääkärit 
SPR:n kriisityön tukena) kautta va-

paaehtoislääkäreitä vastaanottokeskuksiin. 
Vastaanottokeskuksissa vastaan tuli turva-
paikanhakijoita, jotka olivat itse lääkäreitä 
tai hammaslääkäreitä. Vapaaehtoisena vas-
taanottokeskuksessa toiminut lääkäri jakoi 
Facebook-ryhmässä kuulumisia käynnistään, 
kertoen mm. että ’siellä oli nuori sujuvaa eng-
lantia puhuva lääkäri Irakista, joka on rat-
keta, kun ei voi tehdä mitään hyödyllistä ja 
toimia lääkärinä. On nyt toiminut tulkkina 
terveysasioissa’. Syntyi idea tavoittaa kolle-
goita ja jaoimme käydessämme ilmoituksia 
keskuksiin pyytäen kollegoita lähettämään 
sähköpostia osoitteeseen multicultdocfi@
gmail.com. Kourallinen lääkäreitä ja ham-
maslääkäreitä ilmoittautui, mutta kun jär-
jestin THL:ssä alun perin pieneksi joulukah-
viksi tarkoitetun tilaisuuden paikalle saapui 

35 Suomessa vailla laillistamista olevaa ter-
veydenhuoltoalan ammattilaista, joista 21 oli 
turvapaikanhakijaa ja 8 pakolaista, yhteensä 
16 heistä lääkäriä, suurin osa Irakista. 

Suomessa on parhaillaan joitakin kym-
meniä lääkäreitä ja hammaslääkäreitä tur-
vapaikanhakijoina ja muutama lääketieteen 
opiskelija. Suurin osa näistä kollegoistamme 
tulee Irakista. Osa on opiskellut jossain kol-
mesta Irakin lääketieteellisestä tiedekunnas-
ta, aika moni Ukrainassa. 

Olemme perustaneet myös Facebook- 
ryhmän ” Refugee doctors in Finland” maa-
han lähiaikoina tulleiden ja muiden kollegoi-
den kohtaamispaikaksi. Olemme aloittaneet 
tapaamiset torstai-iltaisin Helsingissä, jotta 
maahan tulleet, suomalaiset ja maassa jo 
pidempään olleet kollegat voivat tutustua ja 
vaihtaa kokemuksia sekä tietoa keskenään. 
Näin voimme kohdata kuitenkin vain muu-
tamia. Turvapaikanhakjiakollegamme on 

KOLUM N I:  PÄ IV I  SAN TAL AHT I

KOLLEGIA ALISUUS EI  TUNNE RAJOJA
Lääkäreiden vapaaehtoistyö käynnistyi ripeästi turvapaikanhakijoiden määrän  
lisäännyttyä viime syksynä. 

Sirkku Vuorma, Ali AlRubaye, Päivi Santalahti, Rian AlRamadhani, 
Mohamed AlRamadhani, Eeva Ollila ja Meisoon Aldeleemi

Naista ei arvosteta,  
mikä näkyy huonona kohteluna 
synnytyksen aikana. Paljon on 

siis vielä tehtävää.
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sijoitettu ympäri Suomea, ja monet vastaan-
ottokeskukset ovat hankalien julkisten yhte-
yksien päässä. Jo paikallisliikenteen maksut 
ovat isoja, jos elää 92 euron vastaanottora-
halla kuukaudessa. 

Torstaisin Kalliossa Cafe Mascotissa olem-
me puhuneet elokuvista, stand up -komiikas-
ta, siitä, miten Suomessa tervehditään tai ei 
tervehditä naapuria, maailman, Lähi-Idän ja 
erityisesti Irakin tilanteista, eri vastaanot-
tokeskusten tapahtumista ja ennen kaikkea 
siitä, miten Suomessa lääkärit ja hammaslää-
kärit pääsevät laillistamisputkeen ja miten 
oppia suomea. Entä mitä kielikurssimahdol-
lisuuksia on ja missä voi oppia puhumaan, 
kun puheisiin ihmisten kanssa, ainakin suo-
meksi, on vaikea päästä. Ensimmäinen askel 
laillistamiseen Suomessa on kielen oppimi-
nen. Kokoontuvaa porukkaa yhdistää kolle-
giaalisuus.

Kokemukseni on, että turvapaikanha-
kijakollegamme ovat olleet helpottuneita 
kohdatessaan kollegoitaan. Lääkäriys näyt-
tää ’periytyvän’ myös Irakissa. Ei ole harvi-
naista, että paitsi puoliso tai kihlattu, myös 
vanhemmat ja sisarukset ovat lääkäreitä. 

Lääkäriys on merkittävä osa identiteettiä, ja 
tehokkuus on ollut välttämättömyys. Tämän 
jälkeen toimettomuus vastaanottokeskukses-
sa vailla oikeutta harjoittaa omaa ammattia 
on piinallista. 

Valtaosa Suomeen saapuneista kollegoista 
on maista, joista luemme pääasiassa mediasta 
ilman omakohtaista kokemusta. Miksi seura-
ta turvapaikanhakijatilannetta mediasta eikä 
kuulla asioista asianosaisilta itseltään? Elämä 
ja maailma ovat rikkaampia ja värikkäämpiä, 
kuin mitä toisen käden tietona voimme kuul-
la. Suomi on ollut monikulttuurinen ja tulee 
varmasti olemaan. Miksi emme hyödynnä 
kaikkien eduksi maahan tulevia osaajia? Ha-
luaisin rohkaista kollegoita ympäri Suomea 
ottamaan yhteyttä lähistölle sijoitettuihin 
kollegoihin ja kutsumaan heitä kotiin, har-
rastuksiin ja etenkin työpaikoille. Kollegiaa-
lisuus ei tunne rajoja tai kansallisuuksia.

Lisätietoa  
Päivi Santalahti  

041-5144149  
multicultdocfi@gmail.com 

KOKO EL ÄMÄ R AUHAN PUOLESTA 
–  AK T IV ISTEJA V IER AILULL A 
SUOMESSA

”K öyhyys ja korruptio”. 
Näin kuvaili singaporelainen 

lääkäri Hakim motivaatiotaan 
muuttaa asumaan Kabuliin. Yli kymmenen 
vuotta Afganistanissa asunut Hakim on 
siirtynyt lääkärin työstä yhä enemmän rau-
hanaktivismiin. Hänen yhteistyöjärjestönsä 

Afghan Peace Volunteers tarjoaa nuorille 
afganistanilaisille mahdollisuuksia puhua ja 
kertoa rauhasta. 

Hakim oli osa delegaatiota, joka vieraili 
tammikuussa Helsingissä. 

LSV:n toiminnanjohtaja Salla Nazarenko 
emännöi ryhmää, johon kuului Hakimin li-

RAUHANT YÖ

säksi neljä yhdysvaltalaista rauhanaktivistia: 
toimittaja, kirjailija David Smith Berry, rau-
hanaktivistit Cathy Breene and Kathy Kelly 
sekä matkan logistiikasta huolehtinut Robert 
Alberts. Ryhmän jäsenet ovat tehneet paljon 
vapaaehtoistyötä mm. Afganistanissa, Ira-
kissa ja Palestiinalaisalueilla. Kathy Kelly ja 
hänen ryhmänsä ”Voices for Creative Non-
violence” ovat tunnettuja väkivallattomas-
ta vastarinnastaan – sekä siitä, että he ovat 
matkustaneet sota-alueille siviilien joukkoon 
kesken pommitusten. Kathy Kelly on ollut 
useita kertoja vankilassa ja pidätettynä eri-
laisista sodanvastaisista teoista kuten mais-
sin istuttamisesta ydinasesiilon päälle. 

Sekä Breene että Kelly ovat omistaneet elä-
mänsä rauhantyölle. He ovat mm. laskeneet 
tulotasonsa niin alas ettei verovelvollisuus 
koske heitä protestoiden näin Yhdysvaltain 
asekauppaa ja –varustelua. Lisäksi he ovat 
uhanneet Irakin sanktioita uhaten lääkkeitä 
ja muita tarvikkeita Bagdadiin vuoden 2003 
operaation aikana. Kathy Kellylle on ehdo-

Vappu Taipale ja Kathy Kelly, kaksi kansainvälisen rauhanliikkeen pitkän linjan aktivistia.

tettu useita kertoja Nobelin rauhanpalkintoa. 
Suomeen delegaatio tuli kuultuaan hei-

dän entisen tulkkinsa ja avustajansa Waleed 
Walidin jouduttua pakenemaan poikineen 
Irakista. Waleed on tällä hetkellä sijoitet-
tuna Riuttarannan vastaanottokeskukseen. 
Kotona Irakissa Waleed mm. työskenteli 
toimittajana, tulkkasi ja avusti ulkomaankir-
jeenvaihtajia ja järjestöaktiiveja sekä pyöritti 
maatilaa. Sunnivähemmistöön kuuluvana 
sekä ulkomaalaisten kanssa työskentelevänä 
hän kuitenkin joutui ottamaan vastaan jat-
kuvia tappouhkauksia. Elokuussa 2015 hän 
pakeni veneellä Turkin kautta Suomeen.

Helsingissä viettämänsä viikon aikana 
vieraat tutustuivat mm rauhanjärjestöihin, 
LSV:n Kati Juva sekä Vappu ja Ilkka Taipale 
mukaan lukien; kuulivat Pakolaisavun tietoja 
tilanteesta sekä tutustuivat Ai Weiwein näyt-
telyyn.

Kelly, Breene ja Smith jatkavat aiheesta 
kirjoittamista; heidän tekstejään löytää mm. 
opendemocracy.net – sivuilta. 

Salla Nazarenko 
Lisätietoa aktivisteista: 
Afghan Peace Volunteers: ourjourneytosmile.com 
Voices for Creative Nonviolence: www.vncv.org
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Olen 58-vuotias helsinkiläinen neurologi. Olen 
toiminut LSV:ssä sen perustamisesta lähtien ja 
puheenjohtajanakin toistakymmentä vuotta – vä-
lillä oli kyllä muutaman vuoden tauko. Keskityn 
erityisesti rauhantyöhön ja siinä ydinaseiden vas-
taiseen toimintaan. Olen IPPNW:n (International 
Physicians for the Preven-
tion of Nuclear War) yleis-
kokouksen puheenjohtaja.
KATI JUVA 
puheenjohtaja

Hei! Olen viidennen vuoden kandi ja väitöskirja-
tutkija (neurokirurgia) Itä-Suomen Yliopistosta ja 
aloitan nyt toisen kauteni LSV:n hallituksessa. Oi-
keudenmukaisuus, EBM ja terveyspolitiikka ovat it-
selleni tärkeitä teemoja ja LSV on toiminut hyvänä 
väylänä näiden toteuttami-
seen. LSV on ainutlaatui-
nen järjestö, jolla on vahvat 
juuret ja hieno tulevaisuus.
ANTTI JUNKKARI

Olen 5. vuoden lääketieteen opiskelija Turusta ja 
ensimmäistä vuotta LSV:n hallituksessa. Medisii-
na kiinnostaa laaja-alaisesti ja en vielä tiedä, mikä 
minusta tulee isona. Sen kuitenkin tiedän, että ha-
luan omalla pienellä panoksellani auttaa ihmisiä 
lähellä sekä kauempana ja 
yrittää tehdä maailmasta 
hieman paremman paikan 
elää. Vastaan LSV:ssä 
opiskelijatiedoituksesta.
HEINI TUHKANEN
opiskelijavastaava

Olen 34-vuotias LT, lastenlääkäri ja anestesiolo-
giaan erikoistuva lääkäri. LSV:n jäsen olen ollut 
reilun vuosikymmenen, ja hallituksessa tällä erää 
kolmatta vuotta. Vastaan paperittomien tervey-
denhuoltoon liittyvistä kysymyksistä. Lääkärinä 
minua kiinnostaa vaikuttaa laajemminkin tervey-
denhuoltomme saavutettavuuden ja tasa-arvoi-
suuden puolesta. LSV on 
hyvä paikka verkostoitua 
samantyyppisistä asioista 
kiinnostuneiden lääkärien 
kanssa ja hioa strategioita.
HELI SALMI
Paperittomien  
terveydenhuolto

Toimin koulutuspäällikkönä ja varapääsihteerinä 
Duodecimissa. Pohjakoulutuksena patologia ja 
täydentävinä opintoina Health eMBA sekä  lää-
kärikouluttajan erityispätevyys. Toiminut pitkään 
Global Health -hankkeessa sekä Avoimuus ja 
sidonnaisuudet -seminaa-
rissa. Lääkärikoulutuksen 
sekatyöläinen ja kulttuurin 
suurkuluttaja. Asun Öster-
sundomissa Natura-alueen 
vieressä.
JUHA PEKKA  
TURUNEN

Olen pian 32-vuotias yleislääketieteeseen erikois-
tuva lääkäri. LSV:n toiminnassa olen aktiivisesti 
toiminut vuodesta 2012, ensin rauhanjaostossa, 
sittemmin hallituksessa ja nyt toista vuotta pää-
osin järjestön tiedotusjaoston vastaavana. LSV-
tavoitteenani tänä vuonna on kehittää eteenpäin 
järjestön pitkälti vapaaehtoispohjalla lepäävää 
viestintää ja parantaa viestinnän tavoittavuutta. 
Henkilökohtaisessa elämässäni haaveilen yhä 
enemmästä ajanvietosta luonnon helmassa ja 
Lapissa. Kesäisin pyöräilen, talvisin hiihdän. Kan-
nan huolta ympäristömme 
uhista ja lapsiemme tule-
vaisuudesta. Pidetään toi-
sistamme huolta!
KAROLIINA 
RANTONEN
tiedotusvastaava

Opiskelen lääketiedettä viidettä vuotta Turussa ja 
olen ensimmäistä vuotta LSV:n hallituksessa. Kiin-
nostuin muutama vuosi sitten Global Health:ista 
ja preventiivisestä lääketieteestä ja näiden in-
noittamana päädyin hakeutumaan LSV:n riveihin. 
Erikoistumissuunta ei ole vielä tiedossa, mutta 
ajankohtainen tutkimus-
projektini yhdistää lasten-
tauteja ja psykiatriaa. Vas-
taan LSV:n it-ratkaisujen 
modernisoinnista.
MARCUS TERÄS

Olen 58-vuotias LT, synnytys- ja naistentautien 
erikoislääkäri ja toimin nykyään päätoimisena 
yksityisgynekologina. LSV:n jäsen olen ollut sen 
perustamisesta lähtien, mutta hallitusaktiivi vasta 
vuoden verran. Erityisesti olen kiinnostunut ter-
veyspolitiikasta ja lääkärin työn monista, muun 
muassa eettisistä ulottuvuuksista. LSV tarjoaa 
väylän vaikuttaa ja toimia tärkeiksi katsomieni 
asioiden puolesta, eikä vähämerkityksinen ole 
myöskään mahdollisuus tehdä tätä työtä eri aloja 
edustavien, eri ikäisten kol-
legojen kanssa.
MERJA  
METSÄ-HEIKKILÄ
terveyspolitiikkavastaava

Olen 34-vuotias LT, naistentauteihin ja synnytyk-
siin erikoistuva lääkäri. LSV:n toimintaan hakeu-
duin mukaan lääkiksen ykköskurssilla ja kehyja-
ostossa olen toiminut sen perustamisesta lähtien. 
Olen erityisen kiinnostunut globaaleista lisään-
tymisterveyskysymyksistä ja olen koordinoinut 
aiheeseen liittyviä LSV:n 
hankkeita Nigeriassa ja 
Intiassa. Tällä hetkellä toi-
min LSV:n hallituksessa ja 
kehitysyhteistyöjaostossa.  
MIIRA KLEMETTI

I LMOIT TAUDU 
MUK A AN  
LSV:N OMA  
K APUA PERU 
-RYHMÄ ÄN
Oma Kapua Peru -ryhmä matkaa 
kesällä 2016 (16.7.-3.8.2016)  
Peruun tutustumaan LSV:n 
tukemaan työhön Amazonasin 
sademetsän alueella.  
Tämän jälkeen ryhmä tekee 
vaelluksen Cordillera Blancan 
vuoristossa. Matka huipentuu Urus 
Esten 5420m huipulle nousuun. 
Kapuajat keräävät varoja ja 
tiedottavat kampanjasta Suomessa. 

Pyydä lisätietoja ja ilmoittaudu  
mukaan elämäsi seikkailuun  
suvi@kapua.fi
www.kapua.fi/oma
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TERVETULOA  
LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN  
KEVÄTKOKOUKSEEN

Lauantaina 23.4. klo 14 
Kepan tiloihin, osoitteeseen Elimäenkatu 25-27, 5. kerros.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ilmoittautumisia pyydetään 16.4. mennessä 
lsv@lsv.fi, puh 0453508516


