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1. YLEISTÄ	  
	  

Vuonna	  2018	  LSV	  jatkaa	  toimintaansa	  uuden	  strategian	  mukaisesti.	  Se	  linjaa	  LSV:n	  
tavoitteeksi	  järjestön	  taloudellisen	  ja	  hallinnollisen	  pohjan	  selkiyttämisen	  sekä	  sisäisten	  
toimintatapojen	  ja	  viestinnän	  tehostamisen.	  LSV	  pyrkii	  myös	  luomaan	  uusia	  
yhteistyökumppanuuksia	  ja	  kehittämään	  myös	  kotimaan	  työtään	  sekä	  houkuttelemaan	  
jäseneksi	  mm.	  maahanmuuttajataustaisia	  lääkäreitä,	  lääketieteen	  opiskelijoita	  sekä	  eläin-‐	  ja	  
hammaslääkäreitä.	  	  

LSV:n	  missio	  on	  “oikeudenmukaiseen	  maailmaan	  lääkärin	  keinoin”:	  

Vuonna	  2018	  LSV:llä	  on	  Somalia-‐ohjelman	  lisäksi	  vain	  yksi	  kehitysyhteistyöhanke:	  Nepalin	  
vammaishanke.	  Tämän	  lisäksi	  PaPeTe-‐hanke	  jatkaa	  paperittomien	  terveydenhuollon	  
kysymysten	  parissa.	  Lisäksi	  haetaan	  Eurooppa-‐tiedotustukea	  paperittomuuteen	  liittyvään	  
hankkeeseen.	  Tämä	  lisäksi	  jatkamme	  sen	  tarkastelua,	  olisiko	  EU:n	  instrumenteilta	  
mahdollisuutta	  saada	  rahoitusta.	  Ulkoasiainministeriön	  hankehakukierros	  järjestetään	  
vuonna	  2018	  ja	  LSV	  tulee	  tekemään	  neljä	  KYT-‐hakemusta	  (kaksi	  Somaliaan	  lisäksi	  Nepaliin	  ja	  
Tansaniaan)	  sekä	  mahdollisesti	  globaalikasvatustukihakemuksen.	  

2. RAUHANTYÖ	  	   	  

2.1 RAUHANTYÖN	  STRATEGISET	  TAVOITTEET	  VUODELLE	  2018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Rauhantyössä	  pääpaino	  on	  edelleen	  ydinaseiden	  vastaisessa	  työssä.	  Tässä	  toimitaan	  
kansainvälisesti	  IPPNW:ssä	  (International	  Physicians	  for	  the	  Prevention	  of	  Nuclear	  War)	  sekä	  
ICAN:ssä	  (International	  Campaign	  to	  Abolish	  Nuclear	  Weapons).	  Suomessa	  toiminta	  
kanavoituu	  pitkälti	  Suomen	  ICAN-‐verkoston	  kautta.	  

Pienaseväkivallan	  ennaltaehkäisyä	  Nigeriassa	  ja	  -‐tutkimusta	  toteutetaan	  yhteistyössä	  
nigerialaisen	  lääkärijärjestön	  kanssa.	  	  

Lähi-‐idän	  tilannetta	  seurataan	  ja	  selvitetään	  mahdollisuuksia	  tukea	  syyrialaisia	  kollegoita.	  
Lisäksi	  nostetaan	  keskustelua	  Suomen	  asekaupoista,	  joista	  merkittävä	  osa	  suuntautuu	  sotaa	  
käyviin	  maihin	  ja	  pidetään	  pienaseväkivallan	  riskejä	  esillä	  sekä	  Suomessa	  että	  
kansainvälisesti.	  

2.2 JAOSTON	  TYÖSKENTELY	  VUONNA	  2018	  
Ydinasekieltosopimus	  hyväksyttiin	  YK:ssa	  kesällä	  2017.	  Suomi	  on	  päättänyt	  olla	  
allekirjoittamatta	  tätä	  sopimusta.	  Jatketaan	  yhdessä	  ICAN-‐verkoston	  kanssa	  ulkoministeriön	  
ja	  erityisesti	  asevalvontayksikön	  painostamista,	  jotta	  Suomi	  allekirjoittaisi	  sopimuksen.	  
Alkuvuodesta	  haastetaan	  presidenttiehdokkaita	  ottamaan	  kantaa	  
ydinasekieltosopimukseen.	  
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ICAN:in	  saatua	  Nobelin	  rauhanpalkinnon	  on	  median	  ja	  yleisön	  kiinnostus	  ydinaseisiin	  ja	  
ydinaseriisuntaan	  lisääntynyt	  merkittävästi.	  Tätä	  kiinnostusta	  käytetään	  hyväksi	  jakamalla	  
aktiivisesti	  tietoa	  mm.	  LSV:n	  ja	  ICAN:n	  facebook-‐sivuilla.	  ICAN	  Finlandille	  tehdään	  omat	  
kotisivut.	  

ICAN	  Finland	  -‐verkoston	  kautta	  järjestetään	  säännöllisesti	  NuclearCafé	  -‐iltoja,	  joissa	  
keskustellaan	  ajankohtaisista	  ydinaseisiin	  liittyvistä	  kysymyksistä.	  Suunnitelmissa	  mm.	  Tytti	  
Erästön	  esitys	  ohjuspuolustuksesta.	  

Vuonna	  2018	  ei	  järjestetä	  IPPNW:n	  maailmankongressia,	  mutta	  Euroopan	  aluekokoukseen	  
alkusyksystä	  2018	  lähetetään	  useita	  suomalaisia.	  

Selvitetään	  mahdollisuuksia	  järjestää	  erillinen	  LSV:n	  ja	  Venäjän	  IPPNW:n	  tapaaminen	  ja	  
tuetaan	  Venäjän	  IPPNW:tä	  levittämään	  ydinnälkä	  –raporttia	  Venäjällä.	  

LSV	  ja	  Nigerialainen	  lääkärijärjestö	  (Society	  of	  Nigerian	  Doctors	  for	  the	  Welfare	  of	  Mankind,	  
SNDWM)	  toteuttavat	  yhteistyössä	  väkivallan	  ennaltaehkäisyprojektin	  ja	  -‐tutkimuksen,	  
keskittyen	  erityisesti	  pienaseväkivallan	  ennaltaehkäisyyn.	  	  Radiohankkeen	  etenemisestä	  
tiedotetaan	  LSV:n	  sosiaalisessa	  mediassa	  ja	  mahdollisesti	  kuunneltavia	  radio-‐klippejä	  jaetaan	  
jäsenistön	  kuultavaksi.	  Hanke	  on	  aloitettu	  4.11.2017	  ja	  sen	  on	  tarkoitus	  päättyä	  kevään-‐
kesän	  2018	  aikana.	  

Muiden	  sodan	  ja	  rauhan	  kysymysten	  osalta	  jatketaan	  maailman	  tilanteen	  seuraamista,	  
tiedotetaan	  siitä	  tiedotteessa	  ja	  sosiaalisessa	  mediassa	  ja	  tehdään	  tarvittaessa	  kannanottoja.	  

Vihapuheen	  vahingollisuutta	  pidetään	  jatkuvasti	  esillä	  ja	  kirjoitetaan	  aiheesta	  säännöllisesti.	  

Aseistakieltäytyjäliiton	  kanssa	  ollaan	  mukana	  eroa	  armeijasta	  –kampanjassa.	  

3. TERVEYSPOLITIIKKA	  	  	  

3.1 TERVEYSPOLITIIKAN	  STRATEGISET	  TAVOITTEET	  VUODELLE	  2018	  
LSV:n	  keskeinen	  terveyspoliittinen	  tavoite	  on	  tasa-‐arvoinen,	  oikeudenmukainen,	  
yhdenvertainen	  ja	  tutkittuun	  tietoon	  perustuva	  terveydenhuolto	  kaikille	  kansalaisille.	  
Painopiste	  tulee	  edelleen	  olemaan	  meneillään	  olevaan	  SOTE-‐uudistukseen	  vaikuttaminen	  ja	  
välttämättömien	  terveyspalvelujen	  takaaminen	  kasvavalle	  paperittomien	  tai	  muuten	  
palvelujen	  ulkopuolelle	  jäävien	  henkilöiden	  joukolle.	  

Toinen	  tärkeä	  tavoite	  on	  avoimuuden	  ja	  riippumattomuuden	  korostaminen	  ja	  turvaaminen	  
kaikissa	  terveyttä	  koskevissa	  päätöksissä	  ja	  linjauksissa,	  koskipa	  se	  sitten	  yksittäistä	  
hoitopäätöstä,	  hoitosuositusten	  laadintaa	  tai	  laajempaa	  yhteiskunnallista	  terveyteen	  ja	  
terveydenhuoltoon	  liittyvää	  päätöksentekoa.	  

Ympäristön	  vaikutus	  terveyteen	  tulee	  korostumaan	  tulevina	  vuosikymmeninä.	  Haluamme	  
nostaa	  esille	  ja	  keskusteluun	  luonnonvarojen	  rajallisuuteen	  ja	  ilmastonmuutokseen	  liittyviä	  
kysymyksiä	  suhteessa	  väestön	  terveyteen.	  
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3.2 JAOSTON	  TYÖSKENTELY	  VUONNA	  2018	  
Jaoksella	  on	  postituslista	  (politiikkajaos@lsv.fi),	  johon	  pyritään	  liittämään	  uusia,	  
terveyspolitiikasta	  kiinnostuneita	  jäseniämme	  ja	  aktivoimaan	  heitä	  käyttämään	  listaa	  
terveyspolitiikkaan	  liittyvän	  tiedon	  levittämiseen.	  Jaos	  tuottaa	  ja	  levittää	  terveys-‐	  ja	  
lääkepolitiikkaan	  liittyvää	  informaatiota	  politiikka	  –postituslistan,	  LSV-‐	  tiedotteen,	  
yhdistyksen	  nettisivujen	  ja	  Facebookin	  kautta.	  Jaos	  kokoontuu	  tarpeen	  mukaan	  
keskustelemaan	  toiminnasta	  ja	  siihen	  liittyvistä	  terveyspoliittisista	  teemoista.	  

Vuodelle	  2018	  suunnitellaan	  yhdessä	  muiden	  terveysalan	  järjestöjen	  kanssa	  tilaisuutta	  
viimeisimmästä	  SOTE-‐lakiesityksestä,	  erityisesti	  terveydenhuollon	  yksityistämispyrkimyksistä	  
(laajeneva	  valinnanvapaus,	  asiakasseteli).	  SOTE-‐uudistukseen	  liittyviä	  kysymyksiä	  pidetään	  
esillä	  myös	  LSV-‐tiedotteessa,	  nettisivuillamme	  ja	  Facebook-‐ryhmässä	  muun	  muassa	  
kolumnein	  ja	  mielipidekirjoituksin.	  

Terveydenhuollon	  ammattilaisten	  sidonnaisuudet	  ja	  mahdolliset	  eturistiriidat	  ovat	  edelleen	  
esillä	  toiminnassamme.	  Otamme	  yhteistyön	  näissä	  kysymyksissä	  esille	  mm.	  tapaamisissa	  
Lääkäriliiton	  edustajien	  kanssa.	  

Health	  Action	  International	  (HAI)	  on	  terveyspoliittisesti	  suuntautunut	  kansainvälinen	  
verkosto,	  jonka	  erityisalueena	  on	  lääkepolitiikka	  (http://haieurope.org/).	  LSV	  osallistuu	  
verkoston	  (HAI-‐Europe	  ja	  HAI-‐Global)	  toimintaan.	  Toiminta	  sisältää	  muun	  muassa	  
informaation	  jakamista	  ja	  osallistumista	  verkoston	  kannanottojen	  muodostamiseen.	  

Vuonna	  2015	  uudistettiin	  lääketieteen	  opiskelijoille	  suunnattu	  kaupallisen	  markkinoinnin	  
ongelmia	  valottava	  esite.	  Tätä	  voidaan	  jatkossakin	  hyödyntää	  opiskelijoita	  lähestyttäessä.	  

Lääkärin	  roolista	  yhteiskunnallisena	  vaikuttajana	  suunnittelemme	  podcasteja	  
verkkolevitykseen.	  

3.3 GLOBAL	  CLINIC	  SEKÄ	  PAPETE-‐HANKE	  
LSV	  ry	  jatkaa	  paperittomien	  klinikan	  (Global	  Clinic)	  toiminnan	  tukemista	  ja,	  rahoituksen	  
varmistuessa,	  PaPeTe	  -‐hanketta	  paperittomien	  potilaiden	  terveydenhuollon	  parantamiseksi.	  
Vuoden	  2018	  tavoitteina	  hankkeessa	  ovat	  

1.	  Terveydenhuoltoalan	  ammattilaisten	  tavoittaminen	  ja	  heille	  suunnattu	  neuvonta	  

-‐ Ammattilaisten	  tiedottaminen	  paperittomien	  oikeudesta	  terveydenhuoltoon	  
ja	  täydentävistä	  terveyspalveluista	  (mm.	  ammattilaistapahtumissa,	  
puhelinneuvonnalla,	  kirjallisella	  materiaalilla)	  

-‐ Suunnitellaan	  yhteistyössä	  terveydenhuoltoalan	  ammattijärjestöjen	  kanssa	  
paperittomien	  verkoston	  oheen	  perustetussa	  terveystyöryhmässä	  (Suomen	  
Lääkäriliitto,	  Kätilöliitto,	  Tehy).	  

-‐ Tiedotus-‐	  ja	  neuvontatoiminta	  katetaan	  PaPeTe	  –hankkeen	  varoista.	  
2.	  Paperittomien	  terveydenhuoltoa	  koskevan	  yhteiskunnallisen	  keskustelun	  ja	  
päätöksenteon	  seuraaminen	  ja	  asiantuntijana	  toimiminen	  

3.	  Paperittomien	  potilaiden	  tavoittaminen	  ja	  paperittomien	  potilaiden	  hoitokäytäntöjen	  
vakiinnuttaminen	  
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-‐ Verkostoituminen	  muiden	  paperittomien	  kanssa	  toimivien	  järjestöjen	  kanssa	  
osallistumalla	  paperittomien	  verkoston	  toimintaan	  

-‐ Klinikan	  tavoitettavuuden	  lisääminen	  
-‐ Paperittomille	  suunnatun	  terveyttä	  ja	  terveydenhuoltoa	  koskevan	  neuvonnan	  

kehittäminen	  (internet-‐sivut,	  kirjallinen	  materiaali,	  teemaillat)	  
-‐ Toimivien	  hoitoketjujen	  ulottaminen	  erityisesti	  mielenterveyspotilaisiin,	  jotka	  

ovat	  jäämässä	  selvimmin	  paitsioon	  (klinikan	  oma	  toiminta,	  lähetekäytännöt)	  
-‐ Paperittomien	  potilaiden	  terveydenhuoltoon	  liittyvät	  suorat	  kustannukset	  

katetaan	  Global	  Clinicille	  suunnatuista	  lahjoitusvaroista.	  
-‐ 	  

4.	  	  	  	  	  Kestävän	  vapaaehtoistoiminnan	  tukeminen	  

-‐ Vapaaehtoisten	  sitouttaminen	  ja	  vapaaehtoistoiminnan	  kehittäminen	  (esim.	  
koulutustilaisuudet)	  

-‐ Vapaaehtoistyön	  tukeminen	  tapahtuu	  PaPeTe	  –hankkeen	  budjetin	  puitteissa	  
	  

4. KEHITYSYHTEISTYÖ	  

4.1 KEHITYSYHTEISTYÖN	  STRATEGISET	  TAVOITTEET	  VUONNA	  2018	  
LSV	  jatkaa	  kehitysyhteistyötään	  pyrkien	  vahvistamaan	  kansalaisyhteiskuntaa	  ja	  julkista	  
terveydenhuoltoa	  kehitysmaissa,	  erityisesti	  LDC-‐maissa	  sekä	  Suomen	  kumppanimaissa.	  LSV	  
nojaa	  suomalaisten	  lääkärien,	  hammaslääkärien	  ja	  eläinlääkärien	  sekä	  muiden	  
terveydenhuollon	  ammattilaisten	  osaamiseen	  ja	  vapaaehtoistyöhön,	  korostaen	  
ihmisoikeusperustaisuutta	  ja	  ilmastokestävyyttä.	  	  

Hallinnollisesti	  LSV	  pyrkii	  kehittymään	  järjestöksi,	  jolla	  on	  valmiudet	  pyrkiä	  
ohjelmatukijärjestöksi	  seuraavalla	  hakukierroksella,	  joka	  todennäköisesti	  järjestetään	  
vuonna	  2021.	  

LSV:llä	  on	  vuonna	  2018	  vain	  kaksi	  kehitysyhteistyöhanketta:	  vammaishanke	  Nepalissa	  sekä	  
tuberkuloosiohjelma	  Somaliassa.	  LSV	  kuitenkin	  valmistautuu	  hakemaan	  kierrokselle	  2019-‐
2020	  kolmea	  uutta	  kehitysyhteistyöhanketta	  meneillään	  olevan	  tuberkuloosihankkeen	  
lisäksi.	  

Loppuvuodesta	  2017	  valmistuva	  hankemanuaali	  toimii	  jatkossa	  hankeryhmien	  
ajantasaisena,	  päivitettävänä	  tukena	  hankkeiden	  suunnittelussa,	  toteutuksessa,	  
evaluoinnissa	  ja	  viestinnässä.	  	  

	  

4.2 KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET	  VUONNA	  2018	  

4.2.1 NEPALIN	  ERITYISLAPSIHANKE	  
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Ulkoministeriön	  rahoitus	  Nepalin	  erityislapsihankkeelle	  jatkuu	  vielä	  vuoden	  2018.	  
Yhteistyökumppanina	  hankkeessa	  on	  nepalilainen	  kansalaisjärjestö	  B.P.	  Eye	  Foundation,	  jolla	  
on	  vahva	  asema	  maan	  vammaisten	  lasten	  oikeuksien	  ajamisessa	  jo	  vuodesta	  1990.	  

Vuoden	  2018	  aikana	  hankkeessa	  järjestetään	  Baran	  piirikunnassa	  suunnitellut	  kolme	  silmä-‐	  
ja	  korvaleiriä	  3-‐8-‐vuotiaiden	  näkö-‐	  ja	  kuulovammaisten	  lasten	  löytämiseksi	  ja	  samalla	  
tutkitaan	  kaikki	  lapset,	  joilla	  on	  näön	  ja	  kuulon	  terveyden	  ongelmia.	  Todettujen	  näkö-‐	  ja	  
kuulovammaisten	  erityislasten	  kuntoutus	  kodin	  ulkopuolisen	  elämän	  ja	  koulun	  käynnin	  
mahdollistamiseksi	  jatkuu	  hankekumppanin	  BPEF:n	  perustamassa	  lastensairaalassa.	  
Hankkeen	  seulonta-‐	  ja	  kuntoutusprosesseissa	  koulutetaan	  samalla	  paikallista	  
terveydenhuoltohenkilöstöä,	  opettajia	  ja	  vanhempia	  oppilaita	  näön	  ja	  kuulonterveydestä	  ja	  
näkö-‐	  ja	  kuulo-‐ongelmien	  ennaltaehkäisemisestä.	  Silmä-‐	  ja	  korvaleirien	  yhteydessä	  
järjestetään	  myös	  paikalliselle	  väestölle	  näön	  ja	  kuulon	  terveyteen	  liittyviä	  
tietoiskutapahtumia.	  Hanketta	  toteutetaan	  pilottihankkeena,	  ja	  alustavasti	  Nepalin	  hallitus	  
on	  lupautunut	  ottamaan	  käyttöön	  hyväksi	  havaitut	  menetelmät	  pilottihankkeen	  
osoittautuessa	  hyödylliseksi.	  Vuoden	  2018	  yhtenä	  tärkeänä	  toimintona	  on	  20	  Nepalin	  
hallituksen	  alaisen	  virkamiehien	  perehdyttäminen	  seulonta-‐	  ja	  kuntoutusprosessiin	  
erityislasten	  kouluvalmiuksien	  tukemiseksi.	  	  

Vuoden	  2018	  aikana	  LSV:n	  projektitiimi	  tekee	  projektialueelle	  kaksi	  monitorointimatkaa,	  ja	  
lisäksi	  tehdään	  myös	  hankkeen	  loppuvaiheessa	  LSV:n	  sisäinen	  evaluaatiomatka.	  Nepalin	  
erityislapsihanke	  tulee	  olemaan	  LSV:n	  TPM	  2018	  -‐kampanjan	  nimikkohanke	  ja	  tätä	  varten	  
hankkeelle	  ja	  TPM-‐kampanjalle	  pyritään	  saamaan	  hanke-‐	  ja	  kampanjakummeja.	  
Hanketiimissä	  mukana	  oleva	  lääketieteen	  kandidaatti	  Ella	  Yli-‐Heikkilä	  tekee	  hankkeen	  
pohjalta	  syventävien	  opintojen	  opinnäytetyön	  Turun	  yliopistoon,	  vuoden	  2018	  aikana	  
keskittyen	  vielä	  pitkälti	  aineiston	  keräämiseen	  ja	  analysointiin.	  	  

4.2.2 SOMALIAN	  TUBERKULOOSIOHJELMA	   	  	   	  	   	  	   	   	  
Tuberkuloosiohjelmalla	  on	  UM:n	  rahoitus	  vielä	  vuodelle	  2018.	  Keväällä	  2018	  haetaan	  UM:ltä	  
hankkeelle	  jatkoa	  vuosille	  2019-‐2022.	  Hankkeella	  on	  ollut	  myös	  rahoitus	  Global	  Fundilta	  
(Global	  Fund	  to	  Fight	  Aids,	  Tuberculosis	  and	  Malaria)	  usean	  vuoden	  ajan.	  Global	  Fundin	  
rahoituksen	  jatko	  varmistuu	  viimeistään	  keväällä	  2018	  ja	  myönnetään	  vuodeksi	  kerrallaan.	  

Tuberkuloosiohjelman	  toiminta	  vuonna	  2018:	  tuberkuloosin	  ja	  HIV:n	  diagnosointi	  sekä	  
DOTS-‐hoito	  kahdella	  klinikalla	  (Hargeisa	  ja	  Mogadishu).	  Kansallisen	  viitelaboratorion	  
kehittämistä	  Somalimaassa	  jatketaan	  yhteistyössä	  alueellisen	  viitelaboratorion	  (Kampala)	  ja	  
WHO:n	  kanssa.	  Lisäksi	  annetaan	  koulutusta	  ja	  tehdään	  laadunvarmistusta	  kaikille	  
Somalimaan	  tuberkuloosilaboratorioille.	  Mikäli	  Mogadishun	  viitelaboratorio	  jatkaa	  
toimintaansa	  2018,	  tukee	  LSV	  sitä	  tarjoamalla	  edelleen	  laadunvarmistusta	  ja	  koulutusta.	  
Samoin	  tuetaan	  Puntmaan	  viitelaboratoriota	  mikäli	  laboratorio	  alkaa	  toimia	  suunnitelmien	  
mukaan.	  Yhteisöperustaista	  tuberkuloosityötä	  tehdään	  yhteistyössä	  äiti-‐lapsi-‐
terveysasemien	  kanssa.	  Lisäksi	  tehdään	  tiiviisti	  yhteistyötä	  yksityissektorin	  kanssa	  
tuberkuloosiosaamisen	  vahvistamisessa.	  	  

4.3 HANKEVALMISTELU	  



9	  
	  

4.3.1 NEPALIN	  MIELENTERVEYSHANKE	  
Vuonna	  2018	  haetaan	  rahoitusta	  hankkeelle,	  joka	  pohjautuu	  Nepalissa	  vuosina	  2012-‐2017	  
toimineeseen	  mielenterveyshankkeeseen.	  Aiemmissa	  hankkeissa	  on	  kehitetty	  alueellinen	  
mielenterveyspalveluiden	  malli,	  jota	  uudessa	  haettavassa	  hankkeessa	  laajennettaisiin	  
muutamalla	  muulla	  Nepalin	  alueella	  toimivaksi.	  Kehitetystä	  toimintamallista	  valitaan	  
tärkeimmät	  toiminnot,	  jotka	  toteutetaan	  uusilla	  alueilla	  niin,	  että	  paikalliset	  toimijat	  ovat	  
alusta	  alkaen	  hankkeessa	  aktiivisesti	  mukana	  kestävyyden	  takaamiseksi.	  Hankkeen	  
päätoimintoja	  ovat	  tiedon	  lisääminen	  ja	  asenteisiin	  vaikuttaminen	  yhteisöllisissä	  
mielenterveystyöpajoissa	  sekä	  radio-‐ohjelmien	  kautta;	  vapaaehtoisten	  terveyssisarten	  
kouluttaminen	  tunnistamaan	  mielenterveyden	  ongelmista	  kärsiviä;	  neuvonnan	  tarjoaminen	  
terveyskeskuksissa	  paikallisten	  terveystyöntekijöiden	  toimesta,	  sekä	  paikallisten	  
mielenterveyden	  toimijoiden	  vahvistaminen	  luomalla	  ja	  kouluttamalla	  alueellisia	  ja	  
kylätason	  mielenterveystoimikuntia.	  

Hankkeen	  kumppani	  on	  Center	  for	  Victims	  of	  Torture	  (CVICT),	  nepalilainen	  kansalaisjärjestö	  
jonka	  kanssa	  LSV	  on	  tehnyt	  sujuvaa	  yhteistyötä	  vuodesta	  2012.	  Hankkeen	  koordinaattoreina	  
toimivat	  Niina	  Markkula	  ja	  Era	  Mikkonen,	  ja	  työryhmässä	  ovat	  mukana	  Juho	  Heliste,	  Mika	  
Rautanen,	  Meri	  Larivaara	  ja	  Venla	  Lehti.	  

4.3.2 SOMALIMAAN	  MIELENTERVEYSHANKE	  
Somalimaahan	  suunnitellaan	  uutta	  mielenterveyshanketta	  vuosille	  2019-‐2022.	  Hankkeen	  
pääpaino	  on	  seuraavissa:	  1.	  yhteisöperustaiset	  mielenterveyspalvelut,	  2.	  tietoisuuden	  
lisääminen	  ja	  stigman	  vähentäminen,	  3.	  paikallishallinnon	  kapasiteetin	  kasvattaminen	  
mielenterveyspalveluiden	  suunnittelussa	  ja	  koordinoinnissa.	  Hankkeen	  keskiössä	  ovat	  
ihmisoikeusperustaisuus	  sekä	  tyttöjen	  ja	  naisten	  oikeuksien	  edistäminen.	  	  

Yhteisöperustaisessa	  hoidossa	  koulutetaan	  yhteisössä	  toimivia	  mielenterveystyöntekijöitä,	  
jotka	  tekevät	  yhteistyötä	  mm.	  äiti-‐lapsi-‐terveysasemien	  kanssa.	  Mielenterveyspalveluiden	  
tarjonnassa	  huomioidaan	  erityisesti	  haavoittuvat	  ryhmät:	  tytöt,	  naiset,	  seksuaalisen	  ja	  
sukupuoleen	  perustuvan	  väkivallan	  uhrit,	  maan	  sisäiset	  pakolaiset.	  Tietoisuutta	  kasvatetaan	  
paitsi	  radio-‐ohjelmilla	  ja	  tapahtumilla,	  niin	  myös	  mielenterveyttä	  ja	  ihmisoikeuksia	  koskevilla	  
koulutuksilla	  (koulutettavina	  mm.	  poliisit,	  vankiloiden	  työntekijät,	  paikalliset	  
järjestötoimijat).	  Somalimaan	  terveysministeriön	  kapasiteettia	  kasvatetaan	  avustamalla	  
ministeriötä	  toimeenpanemaan	  Somaliland	  Mental	  Health	  Policy	  vuodelta	  2012,	  erityisesti	  
koordinoinnin	  ja	  suunnittelun	  osalta.	  	  

Hankkeen	  paikallinen	  yhteistyökumppani	  on	  GAVO,	  jolla	  on	  yli	  20	  vuoden	  kokemus	  
mielenterveystyöstä	  Somalimaassa.	  Suomessa	  yhteistyökumppanina	  on	  Psykologien	  
sosiaalinen	  vastuu	  ry.	  PSV:n	  vapaaehtoisten	  lisäksi	  hankeryhmään	  kuuluvat	  Fardowsa	  Kahiye	  
(somalialaistaustainen	  psykiatriaan	  erikoistuva	  lääkäri)	  ja	  Kaija-‐Liisa	  Bruun	  (psykiatrinen	  
sairaanhoitaja,	  sairaanhoidon	  opettaja,	  työkokemusta	  Somaliasta/Somalimaasta).	  

	  

	  

4.3.3 TANSANIAN	  SEKSUAALITERVEYSHANKE	  
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Vuonna	  2018	  haetaan	  lisärahoitusta	  seksuaaliterveyden	  hankkeelle,	  joka	  pohjautuu	  vuonna	  
2017	  Tansanian	  Kilimanjaron	  alueella	  pidettyyn	  taiteen	  ja	  kulttuurin	  kehitysyhteistyövaroin	  
toteutettuun	  hankkeeseen.	  Vuoden	  2017	  hanke	  oli	  pilottihanke,	  joka	  toteutettiin	  
Tansaniassa	  kahden	  viikon	  työpajan	  muodossa,	  jossa	  taiteen,	  kulttuurin	  ja	  lääketieteen	  
avulla	  pyrittiin	  voimaannuttamaan	  paikallisia	  naisia.	  	  Vuoden	  2017	  hankkeessa	  tehtiin	  tiivistä	  
yhteistyötä	  paikallisen	  Kilimanjaro	  Women	  Information	  Exchange	  and	  Community	  
Organization	  KWIECO	  -‐järjestön	  kanssa,	  joka	  tarjoaa	  oikeudellista	  apua	  seksuaalista-‐	  ja	  
perheväkivaltaa	  kokeneille	  naisille.	  Pilottihankkeen	  tarkoituksena	  oli	  samalla	  tutustua	  
kohdemaahan,	  paikalliseen	  yhteistyötahoon	  sekä	  ajankohtaisiin	  ongelmakohtiin	  
seksuaaliterveyden	  saralla,	  joiden	  ympärille	  tuleva	  jatkohanke	  voitaisiin	  suunnitella.	  

4.4 VIESTIMINEN	  KEHITYSYHTEISTYÖKYSYMYKSISTÄ	  
Kehitysyhteistyöhankkeista	  ja	  niiden	  tuloksista	  viestiminen	  on	  edelleen	  tärkeää.	  
Hankeviestinnän	  pääkohdat	  linjataan	  sekä	  LSV:n	  omassa	  kehitysyhteistyömanuaalissa	  että	  
viestintäsuunnitelmassa.	  Visuaalinen	  viestintä	  ja	  videot	  sekä	  some-‐kanavien	  aktiivinen	  ja	  
rohkea	  käyttö	  on	  enenevässä	  määrin	  tärkeää.	  Lisäksi	  myös	  LSV-‐tiedotteeseen	  kirjoitetaan	  
joka	  kerta	  juttuja	  kehitysyhteistyöhankkeista.	  	  	  

5. YMPÄRISTÖTOIMINTA	   	  

5.1 YMPÄRISTÖTOIMINNAN	  STRATEGISET	  TAVOITTEET	  VUODELLE	  2018	  
Ympäristöjaos	  pyrkii	  hillitsemään	  ilmastonmuutoksen	  haittoja	  lisäämällä	  tietoisuutta	  
ihmisten,	  luonnon,	  elinympäristön,	  liikakulutuksen	  ja	  terveyden	  välisestä	  yhteydestä.	  

5.2 JAOSTON	  TYÖSKENTELY	  2018	  
Jaosto	  tekee	  vuoden	  2019	  Helsingin	  Lääkäripäiville	  ehdotuksen	  luentokurssista,	  jossa	  
käsitellään	  ilmastonmuutoksen	  terveysvaikutuksia	  ja	  lääkäreiden	  keinoja	  ja	  mahdollisuuksia	  
vaikuttaa	  työssään	  ilmastonmuutosta	  hillitsevästi.	  

6. TIEDOTUS	  JA	  VIESTINTÄ	  

6.1 TIEDOTUKSEN	  JA	  VIESTINNÄN	  STRATEGISET	  TAVOITTEET	  VUODELLE	  2018	  
LSV:n	  uusi	  strategia	  linjaa,	  että	  viestinnän	  tavoite	  on	  vaikuttaa	  kotimaiseen	  ilmapiiriin	  ja	  
päätöksentekoon	  koskien	  terveyden,	  rauhan	  ja	  kehitysyhteistyön	  kysymyksiä.	  Tavoite	  on	  
myös	  tehdä	  kehitysyhteistyön	  tuloksia	  ja	  vaikuttavuutta	  tutuksi	  sekä	  kasvattaa	  järjestön	  
tunnettuutta.	  “Oikeudenmukaiseen	  maailmaan	  lääkärin	  keinoin”	  pyritään	  nostamaan	  LSV:n	  
tunnetuksi	  motoksi.	  Kehittämällä	  järjestön	  eri	  toiminnanaloja	  koskevaa	  viestintää	  pyrimme	  
samalla	  konkretisoimaan	  jäsenistölle	  ja	  jäsenpotentiaalille,	  mitä	  nämä	  lääkärin	  keinot	  ovat.	  
Yhteistyö	  muiden	  järjestöjen	  kanssa	  on	  edelleen	  tärkeää.	  

Tärkeimmät	  tiedotuskanavamme	  ovat	  paperisena	  ja	  sähköisenä	  ilmestyvä	  LSV-‐tiedote,	  
nettisivut	  ja	  niillä	  toimiva	  blogi,	  sekä	  Facebook.	  Vuonna	  2018	  kehitämme	  edellä	  mainittuja,	  
vakiintuneita	  tiedotuskanaviamme	  ja	  niiden	  integroitua	  käyttöä	  järjestön	  toiminnassa.	  
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Lisäksi	  tuotamme	  myös	  uudentyyppisiä	  materiaaleja.	  Työpäivä	  maailmalle	  –kampanjan	  
tueksi	  ja	  somenäkyvyyden	  lisäämiseksi	  tuotetaan	  entistä	  enemmän	  videoita.	  Lisäksi	  
suunnitellaan	  podcastien	  tuottamista,	  muun	  muassa	  blogissa	  ja	  tiedotteessa	  julkaistujen	  
kirjoitusten	  pohjalta.	  	  

6.2 LSV-‐TIEDOTE	  
Vuonna	  2018	  LSV-‐tiedote	  ilmestyy	  kaksi	  kertaa	  kevään	  ja	  kaksi	  kertaa	  syksyn	  aikana.	  Vuonna	  
2017	  uudistettu	  tiedote	  on	  saanut	  positiivista	  palautetta,	  ja	  jatkamme	  saadun	  palautteen	  
perusteella	  tiedotteen	  kokoamista	  ja	  kehittämistä.	  Tärkeä	  askel	  LSV-‐tiedotteen	  
lukijaystävällisyyden	  lisäämiseksi	  tulee	  olemaan	  linkittämisen	  mahdollistaminen	  suoraan	  
jokaiseen	  tiedotteen	  artikkeliin	  sosiaalisessa	  mediassa.	  

6.3 ULKONEN	  VIESTINTÄ	  JA	  MEDIATYÖ	  
LSV	  pyrkii	  näyttäytymään	  lääkärien,	  eläinlääkärien	  ja	  hammaslääkärien	  sekä	  näiden	  alojen	  
opiskelijoiden	  omana	  järjestönä,	  joka	  tuntee	  ja	  tietää	  lääkärin	  yhteiskuntavastuusta	  laajasti,	  
on	  luotettu	  ja	  asiantunteva	  järjestö	  sekä	  tarjoaa	  asiantuntemusta	  myös	  mm.	  ydinaseista	  ja	  
pienaseista,	  terveyspolitiikasta	  (erityisesti	  sotesta),	  terveysalan	  kehitysyhteistyöstä,	  
paperittomien	  henkilöiden	  terveydenhuollosta	  sekä	  terveydenhuollon	  tasa-‐arvosta.	  
Teemme	  yhteistyötä	  median	  kanssa	  ja	  otamme	  myös	  oma-‐aloitteisesti	  kantaa	  ajankohtaisiin	  
asioihin.	  

7. JÄSENTOIMINTA	  

7.1 JÄSENTOIMINNAN	  STRATEGISET	  TAVOITTEET	  VUODELLE	  2018	  
LSV:n	  tavoitteena	  on	  pysyä	  houkuttelevana,	  eri	  tyyppisiä	  jäsenyysmuotoja	  lääkäreille,	  
hammaslääkäreille	  ja	  eläinlääkäreille	  sekä	  näiden	  alojen	  opiskelijoille	  tarjoavana	  
kansalaisjärjestönä.	  Erityisesti	  opiskelijoita	  sekä	  maahanmuuttajalääkäreitä	  houkutellaan	  
enenevässä	  määrin	  mukaan.	  	  

7.2 JÄSENMAKSUT	  2018	  
Vuonna	  2018	  LSV:n	  jäsenmaksu	  on	  50	  euroa	  ja	  15	  euroa	  (opiskelijat).	  

8. TALOUS	  

8.1 TALOUDEN	  STRATEGISET	  TAVOITTEET	  VUODELLE	  2018	  
LSV:n	  tavoite	  on	  olla	  vastuullinen	  ja	  hyvän	  hallintotavan	  mukainen	  toimija	  ja	  arvostettu	  
yhteistyökumppani.	  	  Tavoitteeseen	  päästäkseen	  LSV	  panostaa	  toiminnassaan	  avoimuuteen,	  
läpinäkyvyyteen	  ja	  vastuullisuuteen.	  Taloudellisen	  vastuullisuuden	  ja	  kestävyyden	  
vahvistamiseksi	  LSV	  pyrkii	  aktiivisesti	  laajentamaan	  rahoituspohjaansa	  ja	  kartoittamaan	  
uudenlaisia	  yhteistyön	  ja	  kumppanuuden	  muotoja.	  
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8.2 VUODEN	  2018	  TALOUSNÄKYMÄT	  
Vuosi	  2018	  tulee	  olemaan	  LSV:lle	  taloudellisesti	  edeltäjäänsä	  hieman	  haastavampi.	  
Suunniteltujen	  sopeutustoimien	  johdosta	  tuloksen	  ei	  kuitenkaan	  odoteta	  painuvan	  
tappiolliseksi.	  Lisäksi	  LSV:n	  vahvahko	  tase	  toimii	  taloudellisena	  puskurina	  taaten	  sen,	  ettei	  
toiminta	  vaarantuisi,	  vaikka	  edessä	  olisi	  lievästi	  tappiollisia	  vuosia.	  

Talouteen	  kohdistuvat	  paineet	  johtuvat	  pääosin	  hankevolyymin	  supistumisesta:	  vuonna	  
2018	  LSV:llä	  jatkuu	  vain	  kaksi	  Ulkoministeriön	  rahoittamaa	  kehitysyhteistyöhanketta,	  kun	  
niitä	  vuonna	  2017	  oli	  meneillään	  neljä.	  STEA:n	  rahoittaman	  PapeTe-‐toiminnan	  odotetaan	  
puolestaan	  jatkuvan	  edellistä	  vuotta	  vastaavalla	  volyymillä.	  Hanketyö	  on	  perinteisesti	  
muodostanut	  merkittävän	  osan	  LSV:n	  toiminnasta,	  mistä	  johtuen	  iso	  osa	  LSV:n	  henkilöstö-‐,	  
tiedotus-‐	  ja	  hallintokuluista	  on	  jyvittynyt	  hanketyön	  alle.	  Toiminnan	  volyymin	  pienentyessä	  
myös	  kuluja	  on	  leikattava.	  Suurimmat	  leikkaustarpeet	  kohdistuvat	  henkilöstömenoihin,	  joita	  
koskevista	  leikkauksista	  on	  jo	  sovittu	  yhteisymmärryksessä	  henkilöstön	  kanssa.	  	  

LSV:n	  toiminnan	  kannalta	  merkittävimmät	  taloudelliset	  epävarmuustekijät	  ovat	  perinteisesti	  
liittyneet	  ulkopuoliseen	  rahoitukseen.	  Tällä	  kertaa	  epävarmuutta	  on	  kuitenkin	  
huomattavasti	  edellisvuosia	  vähemmän,	  koska	  Ulkoministeriön	  rahoittamien	  
kehitysyhteistyöhankkeiden	  2018	  rahoituspäätökset	  ovat	  jo	  selvillä	  ja	  STEA:lta	  on	  saatu	  
vuotta	  2018	  koskeva	  avustusehdotus.	  Epävarmuutta	  liittyy	  tällä	  kertaa	  lähinnä	  Global	  
Fundilta,	  OKM:ltä	  ja	  kotimaisilta	  säätiöiltä	  saatujen	  rahoitusten	  jatkumiseen.	  

Vuoden	  2018	  talousarviossa	  on	  huomioitu	  UM-‐hankkeiden	  ja	  STEA-‐rahoitteisen	  PapeTe-‐työn	  
osalta	  sekä	  vuodelle	  2018	  ehdotetut/	  myönnetyt	  avustukset	  että	  vuodelta	  2017	  seuraavalle	  
vuodelle	  siirtyvät	  käyttämättömät	  avustukset	  (arvioidun	  suuruisina).	  Epävarmempien	  
avustusten	  osalta	  talousarviossa	  on	  lähdetty	  siitä	  olettamasta,	  että	  Global	  Fundin	  rahoitus	  
Somalian	  tuberkuloosityölle	  ja	  OKM:n	  tuki	  rauhantyölle	  pysyisivät	  nykyisellä	  tasolla.	  
Säätiöiltä	  haettavat	  avustukset	  on	  puolestaan	  jätetty	  varovaisuuden	  nimissä	  pois	  
laskelmista.	  Näillä	  olettamilla	  LSV:n	  kokonaisbudjetti	  vuodelle	  2018	  on	  964	  340	  euroa,	  josta	  
kehitysyhteistyöhankkeiden	  osuus	  on	  773	  498	  euroa	  (sisältäen	  sekä	  UM:n	  että	  GF:n	  
rahoittamat	  hankkeet)	  ja	  PapeTe-‐toiminnan	  osuus	  140	  000	  euroa.	  Loppuosa	  (50	  842	  euroa)	  
sisältää	  järjestön	  itsensä	  maksettavaksi	  jääviä	  hallinto-‐,	  viestintä-‐	  ym.	  kuluja	  sekä	  jaostojen	  
kulut.	  Kattaakseen	  UM-‐hankkeilta	  edellytettävät	  omarahoitusosuudet	  sekä	  järjestön	  
maksettavaksi	  jäävät	  hallinto-‐	  ym.	  kulut,	  tulisi	  varainhankinnan	  tällä	  skenaariolla	  tuottaa	  
yhteensä	  89	  500	  euroa.	  Tavoite	  on	  edellisten	  vuosien	  valossa	  varsin	  realistinen.	  

8.3 TALOUSHALLINTO	  
Vuonna	  2018	  jatketaan	  taloushallinnon	  prosessien	  kehittämistä	  ja	  kirjallisten	  
toimintaohjeiden	  päivittämistä.	  	  

Somalian	  tuberkuloosiohjelmassa	  talouteen	  ja	  raportointiin	  liittyviä	  valmistelevia	  tehtäviä	  
tullaan	  siirtämään	  entistä	  enemmän	  Hargeisan	  kenttätoimiston	  henkilöstölle.	  Siirrolla	  
pyritään	  vahvistamaan	  paikallisen	  henkilöstön	  kapasiteettia	  sekä	  järkeistämään	  työnjakoa.	  
Vuonna	  2017	  onnistuneesti	  käyttöönotettu	  sähköinen	  kirjanpitojärjestelmä	  tukee	  
suunniteltuja	  muutoksia.	  
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Helsingissä	  keskitytään	  taloushallinnon	  prosessien	  ja	  työnjaon	  suoraviivaistamiseen	  ja	  
kirjallisten	  toimintaohjeiden	  päivittämiseen	  niiltä	  osin	  kuin	  ohjeita	  ei	  ole	  päivitetty	  vuonna	  
2017.	  

8.4 VARAINHANKINTA	  
LSV:n	  omalla	  varainhankinnalla	  on	  ulkopuolisen	  rahoituksen	  ohella	  merkittävä	  rooli	  
yhdistyksen	  toiminnan	  mahdollistajana.	  Varainhankinnan	  tuottoja	  tarvitaan	  sekä	  
kehitysyhteistyöhankkeiden	  toteutukseen	  että	  järjestön	  muun	  toiminnan	  kulujen	  
kattamiseen.	  	  

LSV:n	  varainhankinnan	  kulmakiviä	  ovat	  jäseniltä	  perityt	  jäsenmaksut,	  Työpäivä	  Maailmalle	  -‐
kampanja	  sekä	  muut	  yksityishenkilöiltä	  saadut	  lahjoitukset.	  Lisäksi	  LSV	  jatkaa	  
kannatustuotteiden	  ja	  aineettomien	  lahjojen	  myyntiä	  verkkokaupassa	  ja	  tapahtumissa.	  
Myös	  Kapua-‐yhteistyötä	  on	  tarkoitus	  jatkaa	  vuonna	  2018,	  jolloin	  Kapua-‐matkan	  kohteeksi	  on	  
suunniteltu	  Nepalia.	  

Vuonna	  2018	  varainhankinnan	  minimitavoitteeksi	  on	  asetettu	  89	  500	  euroa.	  Jäsenmaksuista	  
arvioidaan	  kertyvän	  noin	  38	  000	  euroa	  ja	  Työpäivä	  Maailmalle	  -‐keräyksellä	  tavoitellaan	  28	  
500	  euroa.	  Loppuosa	  tavoitteesta,	  yhteensä	  23	  000	  euroa,	  on	  suunniteltu	  kerättävän	  muina	  
yksityisinä	  lahjoituksina,	  verkkokaupan	  tuottoina	  sekä	  Kapua-‐keräyksellä.	   	  

9. JÄRJESTÖHALLINTO	  	  

9.1 JÄRJESTÖHALLINNON	  STRATEGISET	  TAVOITTEET	  VUODELLE	  2018	  
LSV	  pyrkii	  olemaan	  paitsi	  vastuullinen	  ja	  hyvän	  hallinnon	  periaatteita	  noudattava,	  myös	  
mielekäs	  ja	  kilpailukykyinen	  työpaikka.	  Erityistä	  huomiota	  kiinnitetään	  henkilökunnan	  
jaksamiseen,	  perheystävällisyyteen	  ja	  mm.	  etätyömahdollisuuksiin.	  Pyrimme	  tarjoamaan	  
henkilökunnalle	  virkistyspäivät	  2	  kertaa	  vuodessa.	  Kuormitustilantiin	  ja	  mahdollisiin	  
ongelmiin	  työyhteisössä	  puutumme	  ajoissa	  ja	  teemme	  tiivistä	  yhteistyötä	  työterveyshuollon	  
kanssa.	  	  LSV	  tarjoaa	  myös	  mahdollisuuksien	  mukaan	  harjoittelu-‐	  ja	  työkokeilupaikkoja	  
meihin	  suoraan	  yhteyttä	  ottaville	  henkilöille.	  LSV	  ei	  kuitenkaan	  lähtökohtaisesti	  suosi	  
palkattoman	  työvoiman	  käyttöä	  toimistotehtävissä.	  	  

9.2 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET	  YHDISTYSKOKOUKSET	  
LSV:llä	  on	  kaksi	  sääntömääräistä	  kokousta:	  syyskokous	  ja	  kevätkokous.	  Niistä	  tiedotetaan	  
koko	  jäsenistölle	  sääntöjen	  määräämässä	  ajassa.	  Kokouksien	  yhteyteen	  pyritään	  
järjestämään	  ohjelmaa,	  koulutuksia	  ja	  jäsenistöä	  kiinnostavia	  kutsuvieraita.	  	  

9.3 HALLITUS	  
LSV:n	  hallituksessa	  on	  sääntöjen	  mukaan	  puheenjohtaja,	  varapuheenjohtaja	  6-‐10	  varsinaista	  
jäsentä	  ja	  kaksi	  varajäsentä.	  Vähintään	  yhden	  varsinaisen	  jäsenen	  on	  oltava	  opiskelijajäsen.	  
Lisäksi	  säännöt	  määräävät,	  että	  hallitukseen	  valittujen	  henkilöiden	  toimikausi	  on	  kaksi	  
vuotta	  niin,	  että	  puolet	  hallituksesta	  vaihtuu	  vuosittain.	  Puheenjohtaja	  ja	  varapuheenjohtaja	  
vaihtuvat	  vuorovuosittain.	  
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9.4 TYÖVALIOKUNTA	  
Työvaliokuntaan	  kuuluu	  (2017	  päivitetyn	  hallinto-‐ohjeen	  mukaisesti)	  järjestön	  
puheenjohtaja,	  varapuheenjohtaja,	  toiminnanjohtaja	  sekä	  1	  muu	  hallituksen	  jäsen.	  
Työvaliokunnan	  toimintaa	  ohjaa	  järjestön	  hallinto-‐ohjesääntö.	  Työvaliokunta	  työskentelee	  
pääasiassa	  sähköisesti,	  valmistellen	  mm.	  järjestön	  rahoitusta	  sekä	  henkilöstöä	  koskevia	  
asioita	  hallitukselle.	  	  

9.5 JAOSTOT	  
LSV	  toimii	  jaostoissa.	  Jaostojen	  puheenjohtajat	  ovat	  yhteyshenkilöitä	  hallitukseen	  päin.	  
Vuonna	  2018	  LSV:ssä	  on	  neljä	  jaostoa:	  rauhanjaosto,	  kehitysyhteistyöjaosto,	  
terveyspolitiikkajaosto	  sekä	  jälkimmäisen	  kanssa	  yhteistyössä	  toimiva	  
terveyspolitiikakjaosto.	  Opiskelijatoiminta	  on	  integroitu	  kaikkiin	  jaostoihin.	  Erillistä	  
tiedotusjaostoa	  ei	  myöskään	  ole,	  vaan	  LSV-‐tiedotteesta	  vastaa	  yksi	  ihminen	  ja	  viestintää	  
yleisesti	  suunnitellaan	  osana	  kaikkien	  jaostojen	  työtä.	  	  

9.6 TOIMISTO	  
LSV	  muutti	  maaliskuussa	  2017	  Caloniuksenkadulle	  Helsingin	  Etu-‐Töölöön,	  missä	  järjestöllä	  
on	  1	  huone	  yhteistoimistossa	  sekä	  jaetut	  neuvottelutilat.	  Kyseessä	  on	  avokonttori	  ja	  LSV	  
tarjoaa	  työntekijöilleen	  mahdollisuuden	  tehdä	  1	  -‐	  2	  työpäivää	  säännöllisesti	  etänä,	  jotta	  
toimiston	  hälyisyys	  ei	  häiritsisi.	  

10. MUU	  TOIMINTA	  

10.1 PSR	  CONSULTING	  OY	  
PSR	  Consulting	  Oy	  on	  LSV:n	  omistama	  yhtiö,	  joka	  on	  aikaisemmin	  toiminut	  aktiivisesti	  
kehitysyhteistyön	  konsulttitehtävissä.	  	  

11. LIITTEET	  

LIITE	  1:	  HANKEVASTAAVAT	  VUONNA	  2018	  
	  

Nepalin	  erityislapsihanke:	  

Anna-‐Riitta	  Heikkilä	  
Sonja	  Piippo	  
Ella	  Yli-‐Heikkilä	  
Eriika	  Heikkilä	  
Johanna	  Heikkilä	  
Laura	  Jussila	  
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Somalian	  tuberkuloosihanke:	  

Mariko	  Sato	  
Tarja	  Lounasvaara	  
Tuuli	  Heinikari	  
	  

LIITE	  2:	  PSR	  CONSULTING	  OY:N	  HALLITUS	  	  
	  

Karoliina	  Tuomisto	  
Paula	  Tiittala	  
Topi	  Turunen	  
	  

LIITE	  3:	  TÄRKEITÄ	  TAPAHTUMIA	  2018	  
	  

Lääkäripäivät	  10.-‐12.1.	  
Sote-‐seminaari	  23.1.	  
Turku-‐foorumi	  27.-‐28.7.	  	  


