1

KrLL 2/2022

Kristillinen
lääkärilehti
Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti

2/2022

2

Kristillinen Lääkärilehti

KrLL 2/2022

2/2022
Aluevaltuustojen kristityt lääkärit esittelyssä

4

Keitä he ovat ja mitä he pitävät tärkeänä?
Kristillinen päihdetyö pähkinänkuoressa

6

Toivon herääminen ja näkeminen on peruslähtökohta
toipumiselle Nepalin päihdetyön suunnitelmassa.
Fysioterapiaa Surkhetin sairaalassa

8

Nepalin Surkhetin sairaalan toimintaa keskitetään
yhä enemmän eri vammaisryhmiä palvelevaksi.
Myanmarin unohdettu kriisi

10

Myanmarilaisten hätä syvenee kaikessa hiljaisuudessa.
Pienikin apu voi olla toivon pilkahdus surun ja menetysten keskellä.
SKLS:n hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät

12

Lue seuran uusien vastuunkantajien terveiset.
Kutsumuksena maailman lasten terveys

14

Suvi-Tuuli Simojoen opinnot valmistavat kansainvälisen
terveydenhuollon haasteisiin.
Seuran kevätpäivät lakeudella

16

SKLS:n kevätpäivät olivat tässä ajassa vahvasti kiinni.
“Älä hättäile”-ohjeen kanssa maailmalle

18

Kirjavinkki: Leena tahtoo maailmalle – miten minusta tuli
lumikenttien lääkäri.
Pohjoismaista yhteistyötä

19

CNCMS Pohjoismaisessa nettitapaamisessa keskusteltiin Ukrainan
auttamisesta ja ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

Ajankohtaista

23

Kannen kuva: Heikki Halkosaari
Sisäkannen kuva: Antti Linkola

Kristillinen lääkärilehti

Toimituskunta

Suomen kristillisen lääkäriseuran
jäsenlehti

Juhani Junnila
Markus Partanen
Sirpa Maijanen
Heikki Halkosaari
Leena Uusitalo
Kalle Mäki

2/2022, 10. vuosikerta

kristillinenlaakarilehti(at)gmail.com
Taitto: Heikki Halkosaari
Painopaikka: Suomen Uusiokuori Oy

Suomen Kristillinen Lääkäriseura (SKLS)
on v. 1923 perustettu perinteikäs suomalainen lääkäriseura. Seuraan kuuluu
yli 1230 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa. Tarkoituksenamme on toimia
kristinuskon hengessä lääkärien ja lääketiedettä opiskelevien keskinäisenä yhdyssiteenä. Toinen tärkeä tavoitteemme on käsitellä lääkärintointa
koskevia kysymyksiä kristinuskon valossa. Osallistumme
myös aktiivisesti lääkintälähetykseen ja kansainväliseen
diakoniatyöhön.
Liity mukaan kasvavaan joukkoomme! Kannatusjäsenyys
on myös mahdollista.
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asdadas
Aluevaltuustojen
kristityt lääkärit esittäytyvät

Aluevaltuustot vastaavat hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta
sekä käyttävät hyvinvointialueen
ylintä päätösvaltaa. Lähetimme
haastattelupyynnön aluevaltuustojen kristityille lääkäreille. Keitä he
ovat ja mitä he pitävät tärkeänä?
Kysymykset:
1) Esittelisitkö itsesi?
2) Miksi haluat olla mukana
aluevaltuustossa?
3) Mikä on tällä hetkellä oman
alueesi tilanne hyvinvointialueen
käynnistymisessä?
4) Mitä haluat edistää (kristittynä)
lääkärinä?

5) Vapaa sana.

Mikä aluevaltuusto?
Aluevaltuustoon valitaan valtuutetut ja
varavaltuutetut hyvinvointialueella toimitettavissa aluevaaleissa. Aluevaltuuston
toimikausi on neljä vuotta. Valtuutettuja
valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella.

Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja
hyvinvointialueen muut toimielimet sekä
valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa,
hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa
ja muuta toimintaa.
Aluevaltuuston tehtävistä säädetään hyvinvointialueesta annettavassa laissa.
Aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen
talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.
lähde: https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueenjohtaminen

Leena Kaartinen,
Päijät-Hämeen aluevaltuusto
KD

Jukka-Pekka Kuokkanen,
Varsinais-Suomen aluevaltuusto
KD

1) Olen Leena Kaartinen, lastenlääkäri, tehnyt elämäntyöni entisaikojen
kunnanlääkärin hommia vastaavissa
tehtävissä Afganistanissa ja vähän
Etiopiassakin. Mielekkäimpänä työnä
koin Afganistanin maaseudulla perusterveydenhuollon edistäjänä harvaanasutulla, köyhällä vuoristoalueella.

1) Olen Jukka-Pekka Kuokkanen, 63vuotias lietolainen lääkäri. Omalääkäri- ja työterveyslääkärivaiheiden
jälkeen olen yli 20 v työskennellyt
sote-alan yritysten johtotehtävissä.
Nykytyöni on toimitusjohtajana yhdistystaustaisessa Parkinmäen Palvelutalossa Turussa.

2) Aluevaltuustossa haluan yhdessä
muiden kanssa muuttaa maakuntani
terveydenhuoltoa
toimivammaksi.
Olen ollut kolme kautta kaupunginvaltuutettuna ja kaksi kautta myös maakunnan valtuustossa. Olen saanut
seurata
ja
vaikuttaa
sotelautakunnassa ja PHHYKY:n valtuustossa. Haluan pyrkiä yhdessä muiden
kanssa muuttamaan Sote-laivan kulua
asiakasystävällisempään suuntaan.

2) Vuonna 2008 menin mukaan kuntapolitiikkaan. Päätin jo 6-7 vuotta
sitten
pyrkiä
mukaan
soteuudistuksen jälkeiseen maakunnalliseen valtuustoon - kun se ehkä joskus toteutuu. Aluevaltuustohan sen
nimeksi sitten lopulta tuli.

3) Oman alueeni Päijät-Hämeen sotetyön käynnistäminen on alkanut hyvässä etunojassa. On esimerkiksi saatu muutosprosessissa talous tasapainoon ja saatu kuntien välisiä epäluuloisuuksia poistettua. Saatu yhteispeliä aikaan, päästy avoimempaan vuorovaikutukseen.

4) Haluan myötävaikuttaa omalääkärijärjestelmän uuteen tulemiseen,
2020-luvulle sopivassa muodossa.
Tämä varmastikin tarkoittaa digipalvelun ja moniammatillisten tiimien
tuomista mukaan. Lisäksi tarvitsemme ikäihmisille välimuotoisia palveluita kotihoidon ja raskaan hoivan
väliin. Myös yksityisen sektorin
(yritykset ja yhdistykset) resurssit
tarvitaan alueen hyväksi.

4) Haluan edistää perusterveydenhoitoa lähipalvelut säilyttäen – jos suinkin on mahdollista - nykyajan suomin
menetelmin. Inhimillisyys ja toisen
kunnioittaminen, heikoimmista huolehtiminen on tärkeää. Myös digitaidottomat vanhat ja nuoretkin kehityksen kelkasta pudonneet on huomioitava. Tähän kuuluu myös selkokielinen, kapulaslangia välttävä tiedonkulku.

3) Varsinais-Suomi on ollut useista
muista alueista vähän perässä, mutta
näyttää että nyt on ”kirivaihde” vihdoin päällä!

5) On todella hyvä, että uusissa valtuustoissa on monia lääkäreitä ja
muita sote-ammattilaisia. Arvopohja
on meillä kristillisen vakaumuksen
omaavilla vielä erityisen sopiva, kun
tehdään vaikeita päätöksiä ja valintoja maakunnan asukkaiden tärkeistä sosiaali-, terveys- ja turvallisuusasioista.

5

KrLL 2/2022

Hanna-Liisa Malmi,
Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto
KD

Tiina Tuomela,
Vantaa-Keravan aluevaltuusto
KD

Kaarina Järvenpää,
Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto
KD

1) Olen 59-vuotias nainen, naimisissa, viiden aikuisen lapsen äiti ja kahden lapsenlapsen vammu. Olen yleislääketieteen erikoislääkäri, mutta työni on Seinäjoen Keskussairaalan reumapoliklinikan lääkärinä.
Usko Jeesukseen on elämäni perusta.

1) Olen Tiina Tuomela, lastentautien erikoislääkäri ja lääketieteen
tohtori. Politiikassa olen toiminut
syksystä 2012. Olen Vantaan kaupunginvaltuutettu,
VantaaKeravan aluevaltuutettu ja Uudenmaan piirin varakansanedustaja. Olen mukana myös kirkkopolitiikassa ja ruoka-apu- sekä
asunnottomuustyössä.

1) Olen Kaarina Järvenpää, yleislääketieteen erikoislääkäri Espoosta.
Olen toiminut terveyskeskuslääkärinä ja koululääkärinä Espoossa,
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
ylilääkärinä, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalääkärinä sekä johtavana ylilääkärinä lasten ja nuorten terveyspalveluissa Helsingissä.
Viroistani olen eläkkeellä. Pidän
yksityisvastaanottoa edelleen. Olen
3. kauden kaupunginvaltuutettu
Espoossa ja Länsi-Uudenmaan
aluevaltuutettu, KD. Olen Espoon
yhteisen kirkkovaltuuston jäsen
vuodesta 1995 lähtien. Minulla on
aviomies, neljä aikuista lasta ja 7
lastenlasta.

2) Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoon pyrin koska pidän tärkeänä terveydenhuollon
ammattilaisten osallistumista suunnitteluun ja päätöksentekoon. Aluevaltuuston
lisäksi olen varajäsen henkilöstö- ja kehittämislautakunnassa.

3) Hallintosäännön hyväksynnän jälkeen
hallitus- ja lautakuntatyö on lähtenyt käyntiin. Kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset, kiinteistöt
ja henkilöstö on kartoitettu. Hyvinvointialueen strategia on nyt työn alla, teemaseminaareja ja strategiatyöpajoja on tiiviisti.
Kokonaiskuva alueesta alkaa hahmottua
niin nykytilan kuin tulevaisuuden kehitysnäkymien osalta. Toukokuun aluevaltuuston kokouksessa valitaan hyvinvointialueen johtaja. Yrittäjien ja järjestöjen roolia
palvelujen tuotannossa selvitetään.
4) Perustason terveydenhoidon toiminnan
vahvistaminen, lasten-ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen sekä päihderiippuvaisten hoitoon pääsyn helpottaminen.
5) Hyvinvointialue vastaa terveydenhuollon lisäksi sosiaalihuollon palvelustrategiasta ja pelastustoimen palvelutasosta, joten minulla on itselleni vieraammista aloista paljon opittavaa. Rahoituspohja heikkenee väestön vähetessä, mikä on epäedullista omalle hyvinvointialueelleni vanhenevan väestön palvelutarpeen kasvaessa.
Haasteita riittää, mutta saan ottaa ne mahdollisuutena uusiin tapoihin ajatella ja toimia. Alueellamme tarvitaan luovuutta,
rohkeutta ja innovatiivisuutta. Kunnioitusta ja armollisuutta tarvitsemme toisiamme
kohtaan, ja kuunteleminen on tärkeää.
Rukoillessani huomaan usein pyytäväni
Jumalalta viisautta.
Hyvää Vappua ja siunausta kevääseen!

2) Koen, että sote-uudistusta tarvitaan vahvistamaan erityisesti
perusterveydenhuoltoa. Haluan
olla omalla osaamisellani tekemässä uudistuksesta mahdollisimman asukaslähtöistä. Hoitoon
pääsee, hoitoketjut toimivat, integraatio sosiaalitoimeen sujuu ja
ennaltaehkäisyyn panostetaan.
3) Luottamuspaikkoja on jaettu.
Hyvinvointijohtajaksi
valittiin
lääkäri Timo Aronkytö. Toimialajohtajien haku on käynnistymässä. Hallintosääntöä muokataan.
Toiminta- ja taloussuunnitelma
on tekeillä. Ollaan varsin alussa,
mutta hyvässä vauhdissa.
4) Haluan edistää, että jokainen
ihminen kokee olevansa arvokas.
Jokainen kokee, että tuki- ja turvaverkko on olemassa ja se kantaa. Kukaan ei jää yksin.
5) Mietin kovasti, osaammeko
huomioida kaikki yksityiskohdat.
Asiaa on paljon ja aikaa vähän.
Teemme parhaamme ja asioita
onneksi voi korjata matkankin
varrella. Toivon hyvää yhteistyötä
eri puolueilta asukkaan parhaaksi.Ensimmäinen valtuustoaloitekin on jo tehty pysyvien hoitosuhteiden puolesta.

2) Pitkä perusterveydenhuollon
kokemukseni ja toimiminen esimiestehtävissä auttavat hahmottamaan hyvinvointialueen haasteita
ja tarpeita. Haluan edistää lasten,
nuorten sekä vanhusten terveyttä,
hyvinvointia ja palveluja. Perusterveydenhuolto kunniaan!
3) Länsi-Uudellamaalla ollaan valitsemassa hyvinvointijohtajaa ja rakentamassa hallintoa. Strategiaa
valmistellaan.
Hallintosäännön
ensimmäinen käsittely oli maaliskuussa ja toinen käsittely on kesäkuussa ja kolmas syksyllä. Aluehallitus ja tarkastuslautakunta ovat
aloittaneet työnsä.
4) Haluan edistää asukkaiden, erityisesti ikäihmisten ja lapsiperheiden lähipalveluiden säilymistä,
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon parantamista ja perusterveydenhuollon vahvistamista käytännössä.
5) Hyvinvointialueet ovat asukkaita
varten. Heidän tarvitsemansa palvelut pitää saada toiminaan. Yhteistyö ja avoin keskustelu eri puolueiden kesken on tärkeää.
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Kristillinen päihdetyö pähkinänkuoressa
Nepalin päihdetyön suunnitelma
Yleisesti ottaen kaikki päihdetyö on hyvää ja on hyvä,
että apua tarvitseva päihdeongelmainen hakee apua
vakavaan sairauteensa. Ei voi sanoa mikä olisi paras tai
tehokkain hoitomuoto, sillä yksi hoito toimii toiselle paremmin kuin toiselle. Pääasia on, että hoidattaa itseään.
Tässä avaan hieman pähkinänkuoressa kristillistä päihdetyötä ja sitä mallia, jota olemme SKLS:ssa käyttäneet
Nepaliin tarkoitetun päihdekuntoutusketjun suunnittelussa ja toivon mukaan myöhemmin toteutuksessa, rahoituskanavien auetessa.
Sininauhaliitto on Suomen kristillisten päihdejärjestöjen
kattojärjestö, niin sanottu sateenvarjo. Siihen kuuluu
noin sata Suomessa toimivaa erillistä kristillistä päihdejärjestöä. IBC (International Blue Cross) on Nepaliin
suunnittelemamme päihdekuntoutusketjun ja koulutusohjelman yksi keskeinen yhteistyökumppani, jonka kanssa tulemme toteuttamaan päihdetyön koulutusohjelman
nepalilaisten hyväksi.

Perustana tutkimus kristillisestä päihdehoidosta
Jorma Niemelän väitöskirja Usko, hoito ja toipuminen:
Tutkimus kääntymyksestä ja kristillisestä päihdehoidosta
vuodelta 1999 on jo ehkä vanha, mutta edelleen hyvä
pohja avaamaan kristillisen päihdetyön perustaa. Suunnitelmamme perustana toimii Niemelän tutkimuksen
nelijakoinen yhdistelmämalli, jossa lähestymistavat; karitatiivinen ja soteriologinen ovat molemmat integroituna.
Yhdistelmämallilla on Niemelän tutkimuksen mukaan
saavutettu myös parhaat tulokset.

Kristillisessä päihdetyössä on monta eri koulukuntaa. Itse
edustan näkemystä, ettei hengellisyys poissulje ammatillisuutta, vaan toimii vähintäänkin lisäarvona ja voimavarana. Kristillistä päihdetyötä tekevän ihmisen tulee olla
ammattilainen myös hengellisissä asioissa.
Nepalissa vallitseva kielteisyys kristinuskoa kohtaan luo
omat haasteensa mallin toteutukseen, joten mallia ei
suoraan toteuteta sellaisenaan, vaan korostaen enemmän psykososiaalista ja ammatillista päihdetyön mallia.

Jokaisen ihmisen elämä on Jumalan lahja
Elämän lahjaluonteen takia jokainen ihminen on yhtä
arvokas ja ainutkertainen. Jumalan luomistyön jälki näkyy jokaisessa ihmisessä tehden meistä persoonia. Siksi
arvoamme yksilönä ei pitäisi mitata onnistumisen tai
epäonnistumisen kautta. Mitkään ulkoiset tekijät eivät
saisi määrittää elämämme arvoa. Jokaisella pitää olla
mahdollisuus ja tarvittavat puitteet aloittaa uusi elämä.
Koska päihdekuntoutusprojektia suunnitellaan toteutettavaksi psykososiaalisin metodein kristillisessä viitekehyksessä, lienee paikallaan avata sitä hieman. Ammatillinen ja asiakaslähtöinen työote on perustamme. Haasteenamme on luoda aitoja kohtaamisia, joissa pääsemme asioiden ytimeen, asiakkaidemme rajoja ja voimavaroja kunnioittaen. Parhaimmillaan kyse on myönteisestä
yhteisöllisyydestä, joka voi olla voimavara erilaisissa elämän kiputilanteissa.
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Toivon herääminen ja näkeminen on peruslähtökohta toipumiselle

piiristä. Aloittaessaan toimintaa heillä oli ohjeenaan vain
Raamattu ja Oxford-ryhmän ohjeet.

Psykososiaalinen kuntoutuminen tarkoittaa psyykkisen
ja sosiaalisen toimintakyvyn palautumista tai saavuttamista yksilöllisesti, ”riittävälle tasolle”. Tärkeimpiä asioita päihteiden käytöstä toipumisessa ja psykososiaalisessa kuntoutumisessa ovat usko ja toivo.

Vaikka AA:n tausta onkin kristillisessä uskossa, sen ohjelmasta jätettiin pois hieman myöhemmin kristillistä uskoa
käsittelevät kohdat, jotta se muodostuisi kaikkien ihmisten raittiusliikkeeksi.

Asiakkaiden kuntoutusvalmiuden ristiriitaisuus ja moniongelmaisuus tuo haasteita päihdehoidon psykososiaaliseen kuntoutukseen. Pelkkä päihteettömyys ei riitä päihdeongelmasta selviytymiseen. Tarvitaan asioiden kuntoon saattamista, konkreettisia tekoja ja onnistumisen
kokemuksia, jotka edesauttavat raittiina pysymisessä.
Toipuminen on suuri elämän muutos, jossa ihminen
joutuu luopumaan monista tärkeinä pitämistään asioista
ja asenteista. Työntekijät toimivat ns. sijaisuskovina ja
sijaistoivojina asiakkaan puolesta niin kauan, kunnes
asiakas kykenee uskomaan itseensä ja toivo selviytymisestä herää.
Usko omaan toipumiseen ja toivo paremmasta tulevaisuudesta heräävät pienistä, konkreettisista ja näkyvistä
asioista, esimerkiksi käytännön asioiden järjestymisestä.

Toipuminen etenee monivaiheisena prosessina ongelman tiedostamisesta ratkaisuun ja ratkaisun toteuttamiseen. Siitä syntyy onnistumisen kokemus, joka rohkaisee
jatkamaan, vahvistaen uskoa sekä toivoa selviytymisestä.

Anonyymit Alkoholistit – kristilliset kahdentoista
askeleen itsehoitoryhmät
Kristillinen vertaistukiryhmä syntyi 1921, jota kutsuttiin
Oxford-ryhmäliikkeeksi. Ryhmä laati sarjan "askeleita"
prosessiksi, jonka tarkoituksena on ihmisen sisäisen elämän puhdistaminen ja uudistaminen. Sittemmin AAliike, joka perustettiin v. 1935 sovelsi näitä periaatteita
ja käytäntöjä, jotka olivat heille tuttuja Oxford-liikkeen

Kahdentoista askeleen Kompassi-ryhmät on tarkoitettu
ihmisille, jotka haluavat työstää elämänsä rikkinäisyyttä
kristillisen uskon ja kahdentoista askeleen ohjelman
avulla. Ryhmäläisten ongelmat voivat liittyä erilaisiin
riippuvuuksiin: päihteisiin, seksiriippuvuuteen, läheisriippuvuuteen tai ilmetä masennuksena, ahdistuneisuutena
tai ihmissuhdeongelmina.
Kahdentoista askeleen ohjelma syntyi Yhdysvalloissa
1930-luvulla William Griffith Wilsonin ja Robert Holbook
Smithin raitistuttua hengellisen heräämisen kautta. Nämä kaksi henkilöä loivat AA:n piirissä tunnetuksi tulleen
ohjelman, joka sai ensimmäiset vaikutteensa herätyskristilliseltä Oxford-ryhmältä ja sen amerikkalaiselta johtajalta, pastori Samuel Moor Shoemakerilta.
Ohjelmaa käytetään maailmanlaajuisesti erilaisten ongelmien työstämiseen ja sen toimivuus on todettu vuosikymmenten varrella. Kahdentoista askeleen ohjelman
rinnalla kristillinen usko on tarjonnut monille kielen, käsitemaailman ja voiman elämänmuutokseen.
Näiden molempien elementtien teho elämänmuutoksen
välineenä on todettu sekä kokemuksellisesti että tutkimusten avulla. Ohjelma tulee olemaan käytössä myös
Nepalissa.
Voit tukea Nepalin päihdekuntoutustyötä rukouksin ja
taloudellisesti tilinumero: Osoita tukesi Suomen Kristillisen
Lääkäriseuran lähetyslääkäritilille FI57 8000 1100 6702
81 viitenumerolla 4003.

Kimmo Sädeaho
Päihdetyöntekijä, koordinaattori
Vantaa

Lähteet:
Usko, hoito ja toipuminen: Tutkimus
kääntymyksestä ja kristillisestä
päihdehoidosta Niemelä, Jorma (1999)

Espoon Ankkurin materiaali
SKLS:n alustava Nepalin Tansenin päihdekuntoutus- ja koulutussuunnitelma
www.sininauhaliitto.fi
www.originalgroup.net
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Fysioterapiaa Surkhetin sairaalassa
Surkhetin sairaala on International Nepal Fellowship -sairaala kuten Green Pastureskin. Sen toimintaa
keskitetään yhä enemmän eri vammaisryhmiä palvelevaksi. Sairaalalla on suuri tarve fysioterapialle ja
työtilat sitä varten ovat olemassa, mutta rahapula esti fysioterapeutin palkkaamisen ja pyörätuolien
hankkimisen. Kiitos avokätisten lahjoittajien seura on pystynyt tukemaan Surkhetin sairaalan fysioterapiatoiminaa. Tässä heidän kuulumisensa.

Updated news from Surkhet
Here at Shining Hospital INF Nepal Surkhet (SHIS) we are
really grateful for the support we have received from
FCMS. It is a very significant gift for us as it means we now
have a fully staffed rehabilitation team with physiotherapist, occupational therapist and therapy assistant serving
the people of our area who have potentially disabling conditions.
Sadly we had to cut back on this service, but now with the
salary for our physio and funds for some more
wheelchairs, we are again able to offer this essential service for people such as the two we feature here receiving
physio from the therapist your gift has enabled us to appoint.
Without this support, it is even possible that these people
would have died; according to research done in the past,
such cases would have no hope and so give up; lying in
bed and eventually succumbing to pressure sores with
infections and often pneumonia. However, with the rehabilitation we are offering, such people as Dhauli and
Ujjwal, featured below, now have hope as they gain skills
to live meaningful lives.

Wheelchair fitting by
Mobility Appliance Assistant,
himself a wheelchair
dependent person so also
able to offer peer support
and encouragement.

Rehabilitation team;
from left to rightRehab Technician,
Occupational Therapist
and Physiotherapist
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Case Story 1: Dhauli BC is a complete Spinal Cord Injury patient,26
years old female from a low-income family. Recently, she fell from
a tree and injured her spinal cord while cutting down leaves to feed
her animals. To make things worse, she broke both of her legs. Immediately, she was brought to Karnali Province Hospital (a large
government run hospital) at Surkhet, where she had surgery. Afterwards, she was referred to SHIS for rehabilitation. She received
physiotherapy and occupational therapy rehabilitation services
here. In addition, she was provided with kitchen and wheelchair
training, and her care giver was taught home exercises. The hospital also provided all the facilities free of cost, including a
wheelchair. Her health is slowly improving. She is now discharged
and will be back after a month for a follow-up review.

Case Story 2: Ujjwal Singh Roka Magar is a 63 years old man. He
suffered a stroke and initially received treatment at the private
hospital in Surkhet. Later he came to SHIS to receive therapy services. After receiving therapy sessions from our physiotherapist and
occupational therapist, his condition is gradually improving. Previously he needed the help of others to walk, but now he can walk
with the use of stick. He is having gait training and continues to
attend for regular rehabilitation therapy.

Patients receiving therapy services from rehab team in SHIS
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Myanmarin unohdettu kriisi
1.2.2021 sotilasjuntta kaappasi vallan Myanmarin
demokraattisesti valitulta hallitukselta. Vallankaappaus johti maanlaajuisiin mielenosoituksiin ja aluksi
rauhanomaiseen kansalaistottelemattomuusliikehdintään. Sotilaat alkoivat kuitenkin tietoisesti surmata siviilejä. YK:n raporttien mukaan 11.4.2022 mennessä yli 1600 siviiliä, mukaan lukien ainakin 100 lasta, oli saanut surmansa armeijan väkivallan seurauksena. Laittomia pidätyksiä on raportoitu 12 500. YK:n
humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston
(OCHA) saamien tietojen mukaan 8260 kotia on poltettu tai muulla tavoin tuhottu.
Opposition varjohallitus, The National Unity Government (NUG), perustettiin huhtikuussa 2021 ja syyskuussa se julisti kansan puolustussodan armeijaa
vastaan. Sen jälkeen YK on raportoinut yli 35000 ihmisen paenneen Intian Mizoramiin pelkästään Chinin
osavaltiosta ja osavaltion sisäisiä pakolaisia on ainakin 36000. Ennen sotilasvallankaappausta osavaltion
väkiluku oli 550000 – sisäisten ja ulkoisten pakolaisten määrä on siten jo n. 13 % väestöstä. Kaikkiaan YK
raporttien mukaan Myanmarissa on yli 800 000 maan
sisäistä pakolaista, näistä 440 000 on joutunut jättämään kotinsa sen jälkeen, kun sotilasjuntta kaappasi
vallan.

Chin-äidit järjestäytyivät auttamaan
Syyskuun lopulla 2021 eri puolilla maailmaa asuvat
chin-taustaiset naiset perustivat Chin-äitien avustustoimikunnan (Mothers of Chin Relief Committee, MCRC)
tukeakseen Chinin osavaltiosta lähteneitä pakolaisia
äkillisissä hätä- ja kriisitilanteissa sekä maan sisäisesti
että Myanmarin rajojen ulkopuolella. MCRC:n päähuomio kohdistuu välittömän avun tarpeessa oleviin perheisiin, lapsiin ja vanhuksiin, sekä päivittäistarpeiden hankkimiseen että lääkinnällisen apuun.
Tähän mennessä yli 500 perhettä on saanut hätäapuna
perheen koosta riippuen 3000-5000 rupian (n. 35-60
euron) kerta-avustuksen ruoan ostamiseen. Kahdella
pakolaisleirillä on tuettu lasten koulutusta järjestämällä

Myanmarilaisten - ja
maailman monien muiden
kriisipesäkkeiden - hätä syvenee
kaikessa hiljaisuudessa.
Pienikin apu voi olla toivon
pilkahdus surun ja
menetysten keskellä.

epävirallista opetusta koulunkäynnin keskeydyttyä. Lisäksi kaksi maksutonta hoitoa tarjoavaa, maan sisäisten
pakolaisten asuttamalla alueella sijaitsevaa paikallista
terveysasemaa on saanut kumpikin 2000 dollarin avustuksen.

Saamallaan tuella äidit ovat auttaneet sairaitakin
Kodeistaan pakenemaan joutuneet ihmiset ovat monien
uhkien edessä haavoittuvassa asemassa. Sairauden tai
loukkaantumisen kohdatessa terveydenhoitopalveluita
ei aina ole helposti saatavilla. MCRC on tähän mennessä
auttanut taloudellisesti yli 40:ää eri syistä sairaalaan
joutunutta. Lisäksi kolme pitkäaikaissairasta on saanut
toistuvaa apua tarvitsemiinsa hoitoihin. Heistä yhdellä
on rintasyöpä, ja yhdellä munuaisvaurio.

Leukemiaan sairastunut ”Nute”, 3-vuotias pikkutyttö, on
yksi Intian Mizoramiin paenneista tuhansista chinheimoisista myanmarilaispakolaisista. Kun tytöllä diagnosoitiin leukemia, MCRC (Mothers of Chin Relief Committee) pystyi myöntämään taloudellisen tuen hänen
hoitoonsa – kiitos Suomen kristillisen lääkäriseuran 2000
euron lahjoituksen. Taloudellisen tuen lisäksi MCRC onnistui paikallisen komiteansa avulla löytämään sopivat
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luovuttajat tarvittaviin verensiirtoihin. Tällä hetkellä
tyttö voi hyvin. ”Nute” on yksi seuramme tuella apua
saaneista chin-pakolaisista.

Lasten tulevaisuus turvataan vain muistamalla hätä
Tilanne Myanmarissa käy päivä päivältä vaikeammaksi.
Ruoasta on pulaa eivätkä terveydenhuollon palvelut ole
läheskään kaikkien ulottuvilla. Myanmarin lapsilta armeija on ryöstänyt tulevaisuuden.

Lisätietoja:
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113972
OCHA report:
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmarhumanitarian-update-no-17-19-april-2022

Maailman huomio on kääntynyt jo toisaalle. Myanmarilaisten – ja maailman monien muiden kriisipesäkkeiden hätä syvenee kaikessa hiljaisuudessa. Pienikin apu voi
olla toivon pilkahdus surun ja menetysten keskellä.
Itsekin chin-taustaisen, pitkään Nepalissa työskennelleen, mutta nyt Saksassa asuvan myanmarilaiskollega
Maureen Dar Iangin tekstin pohjalta suomeksi kirjoittanut Elina Lind

Uusi viite 2312 avattu
katastrofialueiden
terveydenhuollon
hankintojen tueksi

Lähetyslääkäritili: FI57 8000 1100 6702 81
Käytä viitenumeroa
ohjaamaan tukesi
annamme tukea sinne, missä on eniten tarvetta, myös katastro- haluamaasi kohteeseen

viite

keräys

viite 1009
missä tarve on suurin

fitilanteisiin

Kerättävillä varoilla on tarkoitus tukea ja edistää terveydenhuoltoa kehittyvissä maissa mm. tukemalla kehittyvien
viite 7003
tuemme seuran jäseniä heidän kouluttautuessaan lähetys- ja
maiden terveydenhuoltoyksikoulutustuki kehitys- ja
kehitysyhteistyöhön. Tukea voi saada paitsi matkustuskustanköiden osaamisen lisäämistä
lähetystyöhön
nuksiin, myös etäkoulutukseen.
ja laite- ja asiantuntija-avun
hankintaa sekä yhteistyöviite 1180
tuemme Ilembulan sairaalan palliatiivista toimintaa.
kumppaneiden tutkimus- ja
Ilembulan sairaalan
kehityshankkeita. Lisäksi tuepalliatiivisen toiminnan
taan kehittyvien maiden vätukeminen, Tansania
häosaisten terveyspalveluita,
viite 1025
tuemme mielenterveyden edistämistä Tansaniassa.
kehittyvien maiden yhteistyöPsykiatriaa Tansanian
kumppaneita katastrofitilanmaaseudulla
teissa ja muita terveyslähetys
- ja kehitysyhteistyökohteita.
viite 1216
tuemme Iteten sairaalan toimintaa ja sen kehittämistä.
Lahjoitusvaroja
käytetään
Iteten sairaala, Tansania
myös
kehitysyhteistyöviite 1960
tuemme Green Pastures –sairaalan toimintaa ja henkilökuntaa ja
hankkeiden
omarahoitusGreen Pastures -sairaala, Nepal sairaalaa sen hoitaessa vähävaraisia potilaita
osuuksien kattamiseen ja
hakemiseen,
viite 5267
tuemme Tansenin sairaalan ortopedista toimintaa ja sen kehittä- rahoituksen
yhdistyksen omiin kehitysyhRise and Walk – ortopediaa
mistä sekä ortopedi Maarit Valkealahden työtä Nepalissa
teistyöprojekteihin ja niiden
Tansenin sairaalassa Nepalissa
valmisteluun, yhdistyksessä
viite 9014
tuemme yhteistyösairaaloiden tarvitsemia laite- ja välinehankin- toimivien henkilöiden teryhteistyösairaaloiden laitetoja Nepalissa
veyslähetys- ja kehitysyhteisja välinehankinnat Nepalissa
työhön tutustumisen ja kouluttautumisen kustannuksiin
viite 40031
tuemme Nepalin päihdetyön kehittämistä. Työn ensisijainen
Päihdetyö Nepalissa
kohde on päihdekeskustoiminnan käynnistäminen ja päihdekun- sekä terveyslähetys- ja kehitoutuskoulutuksen järjestäminen Tansenissa. Ylimääräiset varat tysyhteistyöstä tiedottamikäytetään päihdekuntoutustoiminnan kehittämiseen laajemmin seen. Lisäksi lahjoitusvaroja
käytetään seuran tavoitteiNepalissa.
den tunnetuksi tekemiseen
eri medioissa.
Viite 2312
katastrofiapu

tuemme kehittyvien maiden katastrofi- ja epävakaiden alueiden
terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden sekä lääkkeiden hankintaa

Lupa RA/2020/832
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SKLS:n hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät

Robert Paul
varapuheenjohtaja,
sisätautiopin dosentti, vasta eläköitynyt
Vuosien varrella olen sisätautilääkärinä yhä enemmän joutunut ottamaan kantaa elämän loppuvaiheen lääketieteellisiin kysymyksiin, ja elämän loppuvaiheen hoidon osaaminen käy yhä tärkeämmäksi kaikille lääkäreille. Demografia tuo yhä enemmän
pitkään eläneitä ihmisiä lääkäreiden hoitoon, ja
eettisesti kestävää palliaatiota on tuettava ja kehitettävä. Palliaation tulee ulottua potilaan lääketieteellisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin – jälkimmäisiin kuitenkin vain siinä määrin kuin potilas
itse haluaa. Kristillinen lääkäri voi jo vakaumuksellaan tuoda lohtua ja turvaa potilaalle, mutta vakaumuksen toitottaminen tai sen voimakas esilletuominen ei ole sopivaa. On noudatettava omantunnon ääntä sen suhteen, miten saattohoidon ja
hyvän palliaation toteuttaa hoitavana lääkärinä.
Lainsäädäntö antaa siihen hyvät mahdollisuudet.
Seuran merkitys ihmisen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hoidon, huolenpidon ja hoivan edistäjänä
on aivan keskeinen. Jo se, että Seura on jäsenmäärältään suuri ja on nimenomaisesti kristillinen, on
todistuksena vahva. Seuran toiminnassa on tärkeä
jatkaa leimallisesti kristillisen toiminnan vaalimista,
ja tässä Seura onkin onnistunut erittäin hyvin. Siitä
voimme kaikki olla ylpeitä. Ekumenia on Seurassa
niin luontaista, ettei sitä tarvitse erikseen mainostaa ja niin ortodoksiset kuin katolilaiset lääkärit,
kuten minä, voivat tuntea olonsa kotoisaksi. Miksi?
Koskapa terveys, sairaus, kipu, tuska hyvinvointi ja
kuolema ovat yleiskristillisiä asioita ja lääkärintyön
arkea.
Seuran tuki nuorille lääkäreille on esimerkillistä ja
siihen panostetaan. Ehkä tulevina vuosina seniorikollegoille voitaisiin pohtia hieman täsmällisempää
ohjelmalinjausta jo senkin takia, että meitä vanhoja
lääkäreitä alkaa olla melkoinen joukko.
Eläköön Suomen Kristillinen Lääkäriseura!

Ekumenia on Seurassa niin
luontaista, ettei sitä tarvitse
erikseen mainostaa ja niin
ortodoksiset kuin katolilaiset
lääkärit, kuten minä, voivat tuntea
olonsa kotoisaksi.
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Reetta Saari
sihteeri,
LL, erikoistuva lääkäri
Olen anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri.
Alamme viime vuosia on värittänyt koronatilanteen lisäksi
vuonna 2020 voimaan tullut uusi työaikalaki. Sen puitteissa
päivystysluenteisella alallamme on ollut tarvetta muuttaa
työjärjestelyitä, ja myös erikoislääkärien tarve lisääntyy. Ei
tämä ole yksin meidän alamme ongelma, mutta runsaan
päivystysrasituksen vuoksi se on ollut paljon esillä. Itse pidän
uusista päivystämisen malleista, kun vuorot ovat lyhyempiä.
Seuran toiminnasta haluaisin nostaa esiin kolme asiaa. Ensimmäisenä on kristittyjen lääkäreiden yhteys ja sen tukeminen erilaisin tapahtumin. Mielestäni tämä on seuran toiminnan ydin. Toisena asiana näen yhteiskunnassa olemisen ja
vaikuttamisen. Ihmetellen olen huomannut, että joidenkin
ihmisten mielestä kristitty lääkäri ei voi olla luotettava lääkäri. Mielestäni meidän tulee näyttää hyvää esimerkkiä niin
omalla paikallamme kuin yhdessä seurana, ja vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa juuri kristittyinä lääkäreinä luotettavina tieteenharjoittajina, joilla on työtä tukeva vakaumus. Kolmas tärkeä asia on terveyslähetystyö, eikä se
taida enempää perusteluita kaivatakaan.
Mielestäni on rikkaus, että seura kattaa kaikissa uran vaiheissa olevat lääkärit. Unelmani on, että voisimme yli sukupolvien löytää yhteyden keskenämme ja jakaa asioita - eri
uravaiheissa olevat lääkärit varmasti voivat oppia toisiltaan
paljon. Toivoisinkin, että seuran kevät- ja syyspäivät olisivat
yhteinen kokoontumispaikka kaikille opiskelijoista eläkeläisiin! Tätä kohti ollaan jo menossa esimerkiksi ohjelmassa
olevien rinnakkaisten ohjelmien myötä.

Unelmani on, että voisimme yli
sukupolvien löytää yhteyden
keskenämme

Einar Eidstø
opiskelijajäsen,
lääketieteen kandidaatti
Alun perin olen kotoisin Lahdesta, mutta nyt opiskelen
Helsingin lääketieteellisessä toista vuotta. Vapaa-ajalla
viihdyn kirjaa lukiessa tai shakkipöydän ääressä, mutta
pidän myös lenkkeilystä ja retkeilystä, varsinkin kesällä.
Seuran toiminnassa minulle tärkeintä on opiskelijayhteisö, erityisesti paikallistasolla. On ollut mielenkiintoista keskustella ammatillisista (ja vähemmän ammatillisista) kysymyksistä kristittyjen siskojen ja veljien kanssa.
Opiskelijayhteisö on myös hyvä mahdollisuus tavata
kristittyjä muista kirkkokunnista.
Pandemian aikana opiskelijatoiminta on hiipunut, joten
minulle on tärkeää sekä paikallisen että valtakunnallisen opiskelijatoiminnan elvyttäminen. Erityisesti paikallistoiminnan aktiivisuus on keskeistä, jotta jokaisessa
Suomen lääkiksessä olisi hengellinen koti, johon jäsenemme voisivat tukeutua. On äärimmäisen tärkeää,
että kukaan kristitty ei luule olevansa yksin.
Siunausta ja hyvää kesää!

”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät,
aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” (1. Kor. 15:57-58)

Paikallistoiminnan aktiivisuus
on keskeistä, jotta jokaisessa
Suomen lääkiksessä olisi
hengellinen koti, johon
jäsenemme voisivat tukeutua.
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Kutsumuksena maailman lasten terveys
Kokemuksia etätutkinnon suorittamisesta
Globaali lasten terveys on kutsumukseni ja tähän haluaisin vaikuttaa omalla panoksellani tulevaisuudessa. Selvittelin etätutkintoja Global Health -saralta ja minulle
suositeltiin The London School of Hygiene & Tropical
Medicine:n (LSHTM) Global Health Policy -maisterin tutkintoa.

Hain viime keväänä tähän yliopistoon ja tulin valituksi.
Moni asia on loksahtanut paikalleen niin, kuin Jumalan
johdatuksessa voi parhaimmillaan välillä kokea. Tutkinnon suoritan osa-aikaisesti ja rahoitan suurimmaksi osaksi itse. Olen saanut lukuvuosien 2021-2022 opintoihin
tukea SKLS:ltä.
Kyseessä on etätutkinto, jonka päämääränä on oppia
ymmärtämään päätöksentekoa ja menettelytapoja, jotka
liittyvät kansainvälisen terveydenhuollon haasteisiin.
Tutkinnossa keskitytään vaikuttavaan päätöksentekoon,
jolla voidaan lisätä ja turvata kansainvälistä ja kansallista
terveyttä globalisaation keskellä. Tutkinnon voi suorittaa
2-5 vuodessa mm. työn ohella. LSHTM tarjoaa hyvät verkostoitumismahdollisuudet ja siellä on arvostetut tutkinnot.
Tänä lukuvuonna suoritan ”The Economics of Global
Health Policy” ja ”The Politics of Global Health Policy” ydinmoduuleita, joissa käydään läpi maailman terveyttä
taloustieteiden ja politiikan näkökulmasta. Usein on tullut tunne, kuin silmät olisivat avautuneet aivan uuteen
näköalaan. Aiheet ja aineisto ovat haastavia, mutta sitäkin antoisampia. Opiskelumuotona on itseopiskelu koos-

Päämääränä on oppia
ymmärtämään päätöksentekoa
ja menettelytapoja, jotka
liittyvät kansainvälisen
terveydenhuollon haasteisiin.

tuen runsaasta lukumateriaalista. Lisäksi käytössämme
on verkko-oppimisalusta Moodle, online tehtäviä yhteisillä foorumeilla sekä harvakseltaan kertauswebinaareja.
On pitänyt opetella lukemaan yhteiskuntatieteiden ja
taloustieteiden tutkimuksia ja artikkeleita ja muuttamaan jonkin verran kliinisen lääkärikoulutuksen myötä
muodostunutta opiskelu- ja ajattelutapaa.
Opiskelukaverit ovat oleellinen tiedonlähde ja pääoma
näissä opinnoissa. Suurin osa meistä on kliinikkoja tai
tutkijoita ympäri maailmaa, mutta lisäksi on monia ihmisiä eri ammattitaustoista. Meitä on tällä vuosikurssilla
noin 60 henkilöä ja monilla on jo ”Global Health” -ura
meneillään. Säännölliset opiskelusessiot Zoomissa pienellä opiskelijaporukalla ovat auttaneet hahmottamaan
kokonaisuuksia ja saamaan näkökulmia viisailta kanssaopiskelijoilta. Tarjolla on ollut myös hyvin mielenkiin-

15

KrLL 2/2022
Kurssilaisia oli
ympäri maailmaa

toinen ”Decolonising Global Health” -kurssi sekä yleinen
”Global Health Lecture Series” ajankohtaisista aiheista.
Mieleenpainuvia oppeja riittää. Itselleni on ollut kiinnostavaa oppia hahmottamaan globaalia päätöksentekoa,
sen moninaisia toimijoita mm. valtioista monikansallisiin
yrityksiin, kansalaisjärjestöihin ja hallitusten välisiin yhteistyöjärjestöihin. Meneillään oleva pandemia luo erinomaiset puitteet infektiotautien ja globaalin talouden
yhteyden hahmottamiseksi, mitä opiskelemmekin eri
kanteilta.
Tärkeänä aiheena on ollut se kuinka paljon terveyssektorin ulkopuoliset toimijat vaikuttavat maailman terveyteen, esimerkkeinä Maailman kauppajärjestö, Maailman
pankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto. Viimeksi mainittujen kehitysmaihin kohdistamat rakenteelliset uudistusohjelmat ja säästöpolitiikka ja niiden yhteys eriarvoisuuteen ja talouskasvuun on yksi tärkeä aihekokonaisuus.
Aiheena on ollut myös valta ja sen eri muodot sekä loputtomia esimerkkejä historiasta ja nykypäivästä suurvaltojen rahallisesta ja poliittisesta vallasta. Maailman
terveys- ja talousjärjestöissä matalan tulotason ja keskitulotason maat jäävät aliedustetuiksi, heidän äänensä
eivät tule kuuluviin tai ne jopa vaiennetaan. Kolonialismin jäänteet ovat nähtävissä ja maailmansotien jälkeiset
herrasmiessopimukset ja aikansa nähneet rakenteet
ovat edelleen pystyssä mahtijärjestöissä. Muutamat
yritystaustaiset hyväntekeväisyysjärjestöt pystyvät vaikuttamaan hyvin suuresti maailman terveyspolitiikan
agendaan ajaen omaa ideologiaansa. Monikansallisten
yritysten vallankäyttö ja vaikutukset terveyteen näkyvät
monella tavalla, mm. lisäten tautien “kaksoistaakkaa”
kehittyvissä maissa ei-tarttuvien tautien yleistyessä infektiotautien esiintyvyyden pysyessä ennallaan. Monikansallisten yritysten edessä moni valtio on aseeton
luomaan tai säilyttämään kansanterveyttä edistäviä lakeja tai säädöksiä.
Toimijoiden määrä maailman terveysareenalla on lukematon ja kasvaa jatkuvasti. Näiden koordinointi on hankalaa ja päällekkäisiä hankkeita on lukemattomia. Silti

Maailman terveys- ja
talousjärjestöissä matalan
tulotason ja keskitulotason maat
jäävät aliedustetuiksi, heidän
äänensä eivät tule kuuluviin tai ne
jopa vaiennetaan.

viimekädessä maailman terveysasioissa päätös- ja vaikutusvalta on melko pienellä ydinporukalla. Vääjäämättömästi tämä johtaa moniin epäkohtiin, joilla on kielteiset
vaikutukset erityisesti kehittyviin maihin.
Tämän hetken ajankohtaisena esimerkkinä eriarvoisuudesta on opintojen piirissä puhuttanut mm. koronarokotteiden jakautuminen. Läntisissä maissa rokotuskattavuus on jo korkea ja 3. tai 4. rokotteita jaetaan väestöille, kun samaan aikaan Afrikan rokotuskattavuus on vasta
noin 20 % luokkaa 1. annoksen osalta (lähde: https://
africacdc.org/covid-19-vaccination/ ).
Maailman terveysnäkymä on epätoivoistakin katseltavaa, mutta paljon on tehtävissä – kristittyinä lääkäreinä
saamme olla kantamassa omissa tehtävissämme kortemme kekoon. Innolla jatkan itseni sivistämistä. Suurkiitos
SKLS:lle opintokulujeni tukemisessa!

Suvi-Tuuli Simojoki
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Seuran kevätpäivät lakeudella

Etelä-Pohjanmaan opisto Ilmajoella tarjosi toimivat puitteet SKLS:n kevätpäiville.
SKLS:n kevätpäivät olivat tässä ajassa vahvasti kiinni.
Koskettavimpia puheenvuoroja oli Ukrainasta nettiyhteydellä mukana olleen Ukrainan kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajan kertomus, miten he olivat käynnistäneet avustustyön maansa sisällä. Lyhyessä ajassa muutaman osapäivätoimisen työtekijän ja kolmenkymmen
vapaaehtoisen voimin he alkoivat pyörittää lääkkeiden ja
tarvikeavun jakamista noin 200 sairaalalle. He ovat saaneet luotettavan maineen avun toimittamisessa sinne,
mihin muu apu ei aina yllä.

Päivillä kuultiin Leena Kaartisen puheenvuoro työtään
Afganistanissa, missä sota on ollut samoin läsnä pitkään.
Nyt näille seuduilla alkaa olla mahdollista palata uudelleen. Laura Pöyhönen pohti lasten asemaa sodan jaloissa. Suomen terveydenhuollon tilaa punnittiin paneelikeskustelussa, jossa alustivat terveyskeskuslääkäri Sini
Voltti, ylilääkäri Kirsti Kähärä ja tutkimuspäällikkö Martti
Kulvik ETLA:sta. Martti piti syvälle luotaavan esityksen
terveydenhuollon kehittymisen edellytyksistä SOTEuudistuksen kuvioissa.

Unkarin kristillinen lääkäriseura
on saanut merkittävää tukea
ICMDA:lta eli kansainvälisen
kristillisten
lääkäriseurojen
kattojärjestön kautta. SKLS:n
hallitus päätti myös juuri tukea
Ukrainan kr. lääkäriseuraa 2500
eurolla ja lisäksi on avattu oma
viitenumero (2312) SKLS:n katastrofiavulle, joka nyt kohdistuu
Ukrainaan. Erityinen rooli on
ollut Ruotsin kristillisellä lääkäriseuralla (KLM), joka toimittanut
yli 1 000 000 euron arvosta
lääkkeitä ja tarvikkeita Ukrainan
kristillisen lääkäriseuran välitettäväksi. Raportti Ukrainasta
on katsottavissa KLM:n sivuilta:
https://www.kristnalakare.se/

Ukrainan Kristillisen lääkäriseuran pj:n kertomus avustustoiminnasta sodan keskellä kiinnosti.
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Emerituspiispa Juha Pihkala puhui
tämän ajan eksistentiaalisista uhkista
ja kriiseistä. Toisaalta hän toi esiin
kristillisen toivon. Tulevaisuus on
avoin, se ratkaisee. Vanhan testamentin profeetat julistivat pääosin suorasanaisesti. Heillä oli eskatologinen
näkökulma. He kertoivat uhasta, joka
ihmisten omasta toiminnasta on seuraamassa, mutta samalla he avasivat
toivon näkökulman siihen, että toimimalla oikein uhka väistyy. Uuden testamentin näkökulma on globaali. Pahuus on ihmisen aikaansaamaa. Isossa kuvassa kaikki on kuitenkin lopulta
Jumalan hallinnassa. Me voimme tuoda toivoa ja rakkautta tähän maailmaan siitä, että Jumala on rakastanut
ja rakastaa maailmaa ja antaa sille
toivoa ja tulevaisuuden.

Piispa Juha Pihkala avasi kristillisiä tulevaisuuden ja toivon näkökulmia
nykyisen eksistentiaalisen ahdistuksen keskelle.

Kalle Mäki
LL, TM

Illan konsertissa
Tiemestarin pojat
esittivät osin omia
laulujaankin.
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Kirjavinkki:
“Älä hättäile”-ohjeen kanssa maailmalle
Leena tahtoo maailmalle – miten minusta tuli lumikenttien lääkäri.
Leena Kaartinen, Perussanoma 2022, EU, 336s
Leena Kaartinen on lastentautien ja lasten infektiotautien erikoislääkäri, perustutkintonsa hän suoritti Saksassa
Göttingenissä. Hän on tehnyt merkittävän uran enimmäkseen Afganistanissa, mutta työskennellyt myös Etiopiassa. Time –lehti valitsi hänet vuoden 2005 eurooppalaisten sankarien joukkoon kuvaten häntä eläväksi määritelmäksi sisulle.
Leena tahtoo maailmalle - kirja on jo yhdeksäs Leena
Kaartisen kirjoittama kirja. Tämä kirja kuuluu elämäkertakirjoihin. Kirjailija kertoo siinä lapsuudestaan, nuoruudestaan ja opiskeluajoistaan mielenkiintoisesti. Kirja alkaa jo hänen juuristaan ja päättyy Afganistaniin lähtöön.
Isän ja äidin tarina kerrotaan aluksi, sisältäen romanttisia
kirjeitä rintamalta. Näin Leenan henkilökuva saa syvyyttä. Mukaan tulee Suomen historiaakin sota-ajalta.
Kirjan kerronta on hämmästyttävän aitoa. Leena sai 14vuotiaana päiväkirjan joululahjaksi ja siitä lähtien hän on
kirjoittanut siihen aktiivisesti. Varhempia muistelmia taas
löytyi Leenan äidin muistiinpanoista ja hänen muisteloistaan Leenan ja äidin keskusteluista. Kirjassa on runsaasti
pätkiä päiväkirjateksteistä. Ne tuovat tekstiin autenttisuutta, ikään kuin kirjan kirjoittaja eläisi juuri tuota hetkeä. Tekstiä elävöittävät myös murteella kirjoitetut tekstipätkät. Esimerkiksi leikatessaan nelivuotiaana nuken
sahajauhoilla täytettyä kangaspussimahaa saksilla ja komentaessaan ikätoverinsa assisteeraamaan eli ompelemaan mahan kiinni Leena julisti: “Miust tullee ison mustien lasten lääkäri ja siust tullee hoitaja” (s. 42). Ja toisena esimerkkinä: Poikatytöksi itseään tituleeraava Leena
kertoo isältään kysytyn: “Onko se teijä tyttö ko hyppii
hyppyrist ja poikie kans palloo pellaa?”.
Leena tuli uskoon lukiolaisena. Kirja sisältää paljon nuoruuden päiväkirjapohdintoja. Hänen teksteihinsä on
helppo samaistua. Niissä pohditaan rehellisesti ja avoimesti suhdetta Jumalaan ja sitä myötä eri ilmiöihin ja

Lääkärit, lääketieteen opiskelijat
ja toisaalta uskonasioista ja
lähetystyöstä kiinnostuneet
löytävät runsaasti
samaistumiskohteita kirjasta.

asioihin elämässä. Kirjassa Leena kipuilee erilaisuuden ja yksinäisyyden
tunteiden kanssa railakasta
opiskelijaelämää
viettävien opiskelijakavereiden seassa. Hän pohtii
mm. onko tanssi syntiä,
voiko alkoholia käyttää.
Hän etsii hengellistä kotia
Saksan maalla. Hän kertoo rehellisesti omista
kömmähdyksistään niin
kuin myös onnistumisistaan. Jumalan koulussa ja
elämän koulussa tekee
välillä kipeää ja on vaikeita vaiheita. Mutta Leena
on nöyrä sydämeltään.
Kirjan kerronnasta saa hyvän kuvan, millaista opiskelu
Saksan yliopistossa ja harjoittelujen suorittaminen on
ollut tuohon aikaan. Useat harjoittelunsa hän suoritti
Suomen sairaaloissa ja laitoksissa. Isän lapsena usein
antama rohkaisu hankalissa tilanteissa: “Älä hättäile, älä
hättäile” muistui myöhemmin mieleen elävästi vaikeiden
asioiden edessä. Omiin juuriinsa paneuduttuaan ja varhaisempia elämänvaiheita tarkasteltuaan kirjailija näkee
elämänsä kaikissa tapahtumissa Jumalan kasvatuksen,
valmistelun ja johdatuksen elämäntyöhönsä. Jo opiskeluaikana Leena osallistui aktiivisesti evankelioimistyöhön
Euroopassa.
Tämän kirjan uskon kiinnostavan hyvin monenlaisia ihmisiä. Erityisesti terveydenhuollon henkilöstö, lääkärit, lääketieteen opiskelijat ja toisaalta uskonasioista ja lähetystyöstä kiinnostuneet löytävät runsaasti samaistumiskohteita kirjasta. Suosittelen myös kaikille elämäkertakirjoista pitäville! Niiden lukeminenhan on kuin saisi elää monta erilaista elämää!
Muita Leena Kaartisen omista rikkaista kokemuksistaan
kirjoittamia kirjoja ovat: Lääkärinä Afganistanissa (1978),
Sairaala sissisodassa (1979), Olet vapaa Johannes (1984),
Matkaan taas (1985), Makai-tyttö Afganistanista (1989),
Lastenlääkärin sotapäiväkirja (1996), Talebaanien takana: Naisten- ja lastenlääkärinä afganistanin Hasaramaassa (2002), Näkemiin Hasaramaa! vuoristolääkärin viimeinen vuosi Afganistanissa (2007) ja Pakolainen (2010).

Tuula Pulska
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Pohjoismaista yhteistyötä
Pohjoismaisilla kristillisillä
lääkäriseuroilla on vuosittain
yhteistyötapaaminen, Collaboration of Nordic Christian Medical Societies (CNCMS).
Tänä
vuonna tapaamien oli 7.5.
koronapandemian vuoksi
vielä verkkoyhteyksin. Suomalaisilla oli järjestämisvastuu.
Ruotsin Kristillinen Lääkäriseura (KLM) on ollut aktiivinen auttamaan Ukrainan
Kristillistä Lääkäriseuraa. He
ovat toimittaneet lääkkeitä
ja muuta apua jo noin miljoonan euron arvosta. Ukrainan Kristillisen Lääkäriseuran välittämän avun
piirissä on yli 200 sairaalaa.
KLM onnistui viemään mm.
insuliinia juuri silloin, kun se
oli maasta kokonaan lopussa. Norjan Kristillinen Lääkäriseura (NKLF) on lahjoittanut 30 000 NKR.
Koronapandemia on asettanut edelleen haasteita jokaisen seuran toiminnalle. Tapaamisia ja tapahtumia on
korvattu verkkoseminaareilla ja tässä on toisaalta nähty
uudenlaisia toimintamahdollisuuksia, jotka jäänevät
käyttöön pandemian väistyttyäkin.
Eettisistä aiheista keskustelu eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta on noussut ajankohtaiseksi Ruotsissa ja Suomessakin sitä käydään edelleen. Norjassa
tässä suhteessa ei ole uutta, ei liioin Tanskassa. Norjalaiset ovat julkaisemassa muutaman kirjan lääketieteen
etiikan aihepiiristä, mm. bioetiikasta. Norjalaisten julkaisema lehti Inter Medicos on luettavissa verkkosivuilla,
kuten omammekin on. Pohjoismaiset seurat katsoivat
voivansa tukea toisiaan eettisen keskustelun käymisessä
ja kenties julkisessa keskustelussakin. Etäluennoista
toistensa tapaamisissa on jo kertynyt hyviä kokemuksia.

CNCMS Pohjoismaisessa nettitapaamisessa keskusteltiin
Ukrainan auttamisesta ja ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

Tutustu sisarseuroihimme:
Norja: Norges Kristelige Legeforening (NKLF):
http://www.nklf.no/
Ruotsi: Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM)
https://www.kristnalakare.se/
Tanska: Kristelig Lægeforening (KL) http://dkklf.dk/

Raportti Ukrainan Kristillisen lääkäriseuran toiminnasta:
https://www.kristnalakare.se/_files/
ugd/5b7ef1_8a185f3421e6408ab2068a3de5f50355.pdf
NKLF Inter Medicos: https://www.nklf.no/new-page-2

LL TM Kalle Mäki
SKLS:n hallituksen jäsen
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Hyvyyden voiman suojassa

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran,
Kristillisen Hammaslääkäriseuran ja
Suomen Sairaanhoitajain Kristillisen Seuran
Syyspäivät 14.-16.10.2022
Lomakeskus Vivamossa ja osin etänä
15:00-15:30

Perjantai
16:00-17:00

Majoittuminen

17:00-18:00

Päivällinen

18:15-19:15

SKLS:n sääntömääräinen syyskokous;
muiden yhdistysten oma ohjelma

19:30-20:15

”Vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa”
Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä

20:30-22:00

Iltapala (20:30-21:00), saunat

Lauantai
07:45-08:15

Ylistäen päivään, aamuhartaus

08:00-10:00

Aamupala majoittujille

09:00-09:30

Tervetulotoivotus &”Ice breaking”tutustumme toisiimme

09:30-10:30

”Valaiset pimeän voit pelon poistaa”
”Maailmankaikkeus on täysin turvallinen
paikka Jumalan lapsille"
Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä

10:45-11:45

”Häneltä saamme huomispäivänkin ”
Make it count – miten käytän aikani oikein.
Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä

11:45-12:45

Lounas

12:45-13:30

”Uskollinen suoja piirittää meitä”
Arjessa jaksaminen, työssä ja vapaalla
syntyvien tunteiden tarkastelua ja kannattelua.
Marja-Liisa Portaankorva

13:30-14:30

Voimauttava kävely

14:30-15:00

Kävelyltä kertyneiden tunnelmien kokoaminen.
M-L Portaankorva

Kahvit
”Vahvista ääni toisen maailman”

15:30-16:30

Kuuleeko Jumala - Rukouselämän solmut
auki.
Lea Kujanpää

16:30-17:30

Syvemmälle rukoukseen. Lea Kujanpää

17:30-18:15

Päivällinen

19:00-20:30

”Illasta aamuun kanssamme on Luoja”
Konsertti: Maksetut viulut
ja videotervehdyksiä maailmalta

20:30-22:30

Iltapala (20:30-21:00),
jatkot, vapaamuotoista seurustelua

Sunnuntai
8:00

Ylistäen päivään, aamuhartaus

08:00-10:00

Aamupala majoittujille

09:00-10:30

”Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa”
KANAVAT:
1) Lähetyslääkärit ja hammaslääkärit
tapaaminen, Terveyslähetyksen tuki
2) Mikä hoitaa minua, joka hoidan muita.
Marja-Liisa Portaankorva
3) ”Henkimaailman juttuja”, miten kohtaan
outoja ja pelottavia asioita
Lea Kujanpää

11:00-12:00

Messu + ehtoollinen
(Liturgia + saarna Lea Kujanpää)

11:30

Lounas

12:30

Turvallista ja siunattua kotimatkaa
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Päivien esiintyjät esittelyssä
Lea Kujanpää
Lea Kujanpää on pappi ja KRS:n kouluttaja, lempiaiheita Lealla ovat rukous ja erityisesti rukouksen
voima. Kouluttajana Lea kertoo opettavansa mielellään rukouksen merkityksestä ja miten päästä
syvemmälle rukoukseen tai miten saada pelon tilalle rohkeutta. Lea on myös diplomihuilisti ja musiikki
on hänellä osa rukouselämää, esim. psalmilaulun myötä musiikista on tullut hänelle hiljaista rukousta

Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä
Minna ja Veli-Pekka ovat löytäneet Jumalan kuljettuaan pimeän laakson läpi, kun heidän 17-vuotias
tyttärensä surmattiin. Tänään he kuitenkin opettavat, että maailmankaikkeus on turvallinen paikka
Jumalan lapselle. Minna on naistentautien erikoislääkäri ja Juha-Pekka on korvalääkäri.
Marja-Liisa Portaankorva
Psykiatrian ja yleislääketieteen el. Marja-Liisa Portaankorva on myös psykoterapeutti, työnohjaaja ja
työyhteisösovittelija. Hän on kulkenut Kittilästä, ”Oulun lääkiksen” kautta Kymenlaakson psykiatrisen
sairaalan ylilääkäriksi. Tuolla matkalla, myötä ja vastatuulissa, on kristillinen elämänkatsomus
kulkenut hänen mukanaan. Marja-Liisaa kiinnostaa erityisesti ihmisten välinen vuorovaikutus ja
jaksaminen arjessa.
Maksetut viulut
Viisihenkinen folk pop -yhtye tunnetaan omaleimaisesta soinnistaan ja
pitelemättömästä lavaenergiastaan. Yhtyeen jäsenet ovat ennakkoluulottomia
hengellisten klassikoiden tulkitsijoita ja taitavia laulunkirjoittajia.

HINNAT (sis. ohjelma ja ohjelmaan merkityt ruokailut)
Osallistumismaksut
VIVAMOSSA
Pe
La
la osapäivä4
Su
pe-la
La-su
pe-su
ETÄNÄ
La

jäsen tai jäsenen puoliso1

opiskelija

nuori valmistunut2

ei-jäsen3

35
105
85
40
120
125
140

0
25
0
0
29
25
29

26
79
64
30
90
94
105

45
115
95
50
130
135
150

20

0

0

30

1

jäsenellä tarkoitetaan SKLS:n, KHLS:n tai SSKS:n jäsentä. Jäsenen puolison ei tarvitse olla näiden yhdistysten jäsen

2

nuorella valmistuneella tarkoitetaan lääkäriä, hammaslääkäriä tai sairaanhoitajaa, jonka valmistumisesta on kulunut enintään kaksi vuotta

3

ei jäseniä ovat muut kuin SKLS:n, KHLS:n tai SSKS:n jäsenet

4

lauantin osapäiväohjelma on joko klo 9.00-15.30 (tutustuminen, Joki-Erkkilät, lounas, Portaankorva, kahvi) tai klo
12.45-20.30 (kahvi, Kujanpää, päivällinen, konsertti, iltapala)

Etäosallistuminen on mahdollista perjantaina ja lauantaiaamupäivän (Joki-Erkkilöiden puheenvuorot).
Osallistumismaksun maksaminen
Osallistumismaksu, joka kattaa ohjelman ja ohjelmaan merkityt ruokailut,
maksetaan Suomen Kristillisen Lääkäriseuran tilille FI65 8000 1500 0837 39, viite 10100.
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MAJOITTUMINEN
Majoitus varataan suoraan Lomakeskus Vivamosta
vastaanotto p. 0207 681760 tai
vivamo@sana.fi.
Vivamossa on vierasisäntä tai vierasemäntä 24/7. Ilmoita majoitusta varatessasi, mihin aikaan saavut.

Majoitukset maksetaan suoraan Vivamoon. Huomioithan, että Lomakeskus Vivamolla omat peruutus
- yms. sääntönsä majoituksien osalta. Majoituksen hinnat:
1-2 hh huone (oma wc ja suihku) 59 €/hlö/vrk
1-2 hh huone 49 €/hlö/vrk
yhden hengen huonelisä 14 €/hlö/vrk

ILMOITTAUTUMINEN
Vivamoon tulija
Ilmoittaudu 28.9.2022 klo 24 mennessä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa

www.skls.fi/seura/syyspaivat
Maksuton peruutus 29.9.2022 klo 24 asti. Tämän jälkeen veloitamme 100 % varauksen arvosta.
HUOM! Vivamo soveltaa majoituksiin omaa käytäntöä, varmista majoituksen peruutus erikseen
Vivamosta.

Etäosallistuja
Ilmoittaudu viimeistään 12.10.2022.
Toimitamme etälinkit 13.10.2022.

KUINKA VIVAMOON
Vivamon lomakeskuksen osoite on Vivamontie 2, Lohja. siinne pääsee Helsingin linja-autoasemalta
Helsinki-Lohja-bussilla. Lohjan linja-autoasemalta voi ottaa taksin Vivamoon (n. 4,5km) tai vaihtaa
Virkkalaan menevään linja-autoon (jää pois CityMarketin kohdalla) tai Vappulaan menevään linjaautoon (jää pois Vivamon pysäkillä (sano kuljettajalle)).
Mikäli halukkaita on riittävästi, pyrimme järjestämään myös yhteiskuljetuksen Helsingin
Rautatieasema – Vivamo – Helsingin rautatieasema (lähtö la klo 7:45 ja paluu la klo 21 ja su 12.30).
Yhteiskuljetus ei sisälly osallistumismaksuun.

TERVETULOA!
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AJANKOHTAISTA SEURASTA

Onko elämässäsi muutoksia?
Menitkö naimisiin? Vaihdoitko työpaikkaa? Muutitko uuteen asuntoon?
Voit helpoiten ilmoittaa muuttuneen nimesi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi laittamalla sähköpostia
SKLS:n toimistolle (toimisto.skls(at)gmail.com).

Raamattuopetussarja tulossa syksyllä
Syksyllä on tulossa FM, raamattukouluttaja Riitta Keskimäen
kolmiosainen raamattuoperussarja Israel ja Vanha Testamentti

14.9.2022,
6.10.2022 ja
16.11.2022

SKLS on YouTubessa nimellä

SKLS-FCMS

Kanavalla videoita
seuran tilaisuuksista.

Seuraavaan numeroon (KrLL 3/2022) tulevat
materiaalit ja ilmoitukset 12.8.2022 mennessä.
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