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Pääkirjoitus:
Eriarvoistaako palvelujärjestelmämme suomalaisia?
- Heikossa asemassa olevilla ongelmia
Työsähköpostissani oli kaupungin sosiaalityöntekijöiden

potilas kuljetettaisiin päivystykseen. Tämä potilasryhmä

kirjoittama sosiaalityön raportti päättäjille. Tämä on osa

käy hyvin esimerkiksi vaikeasti oireilevista huolenpi-

rakenteellista sosiaalityötä, jossa sosiaalityöntekijät

toasiakkaista, joiden kohdalla pitäisi miettiä varsin eri-

raportoivat havaintojaan johdolle ja eri yksiköihin erilai-

lainen lähestymistapa asioihin.

sia toimenpiteitä varten.

Toinen esimerkki oli mielenterveys- ja päihdepotilaat.

Oletko miettinyt koskaan, tavoittavatko terveydenhuol-

Miten heidän käy palveluviidakossa? Jolleivät he kiinnity

topalvelumme kaikki suomalaiset? Luulisin, että mones-

päihdepalveluihin, niin miten psykiatrian kenttä vastaa

ti pidämme itsestään selvänä, että kaikki pääsevät halu-

tähän? Onneksi nykyisin päihde- ja mielenterveystyö

tessaan ja tarpeensa mukaan lääkäriin. Näin monesti

nähdään kuuluvaksi yhä enemmän yhteen ja integ-

onkin. Tätä ilmiötä osittain on kuvattu hyvin Duodeci-

roidun hoidon malli on vakiintumassa yhä laajemmin

min Terveydenhuollon kompassi –kirjassa. Täällä kir-

osaksi terveydenhuoltoa. Edelleen tässä on kuitenkin

joittajat ovat havainneet, että potilasryhmät voidaan

kehittämistarpeita. Olemmeko valmiit muuttamaan

jakaa karkeasti neljään ryhmään riippuen, kuinka vaati-

omia toimintatapojamme ennakkoluulottomasti? Mie-

via lääketieteellisiä ongelmia heillä on, sekä millainen

lestäni palveluiden kehittämisen pitäisi kuulua jokaisen

on heidän arkipärjäävyytensä. Näin saamme neliken-

työntekijän toimenkuvaan.

tän, jossa toisessa laidassa ovat erittäin itsenäiset ja
omatoimiset potilaat, joiden arkipärjääminen on hyvä
ja lääketieteelliset ongelmat ovat varsin lieviä. Heille
palvelut voivat hyvin olla paljolti itsenäiseen asiointiin
perustuvia verkkopalveluita yms. Mutta kentän toisessa
laidassa ovat he, joiden arkipärjäävyys on huono ja lääketieteelliset ongelmat ovat vaikeita. Kirjoittajat ovat

Entä onko osa järjestelmän haasteista myös meidän
asenteissamme? Mietin juuri näitä huolenpitoasiakkaita
tai huolenpitopotilaita. Vaadimmeko heiltä liikaa suhteessa siihen, mihin he pystyvät? Toisaalta pitää tukea
ihmisen omatoimisuutta, mutta pitäisikö joskus nähdä
asia myös huolenpidon näkökulmasta?

nimenneet heidät Huolenpito-asiakkaiksi. Heidän puo-

Laajempaa näkökulmaa teemaan voisivat edustaa myös

lestaan järjestelmän kannattaa nähdä vaivaa, varata

asiakasmaksujen korotukset sekä lääkekorvattavuusjär-

aikoja heidän puolestaan sekä muutenkin miettiä tyys-

jestelmän omavastuuosuudet. Olen esimerkiksi ollut

tin erilaiset palvelupolut heitä auttamaan.

tilanteessa, jossa pneumonian hoidoksi kirjoittamani

Kaupunkimme sosiaalityöntekijöiden raporttia lukiessani havaitsin, että heidän nostamat kohdat osuivat varsin hyvin kohdalleen. Totesin, että monissa palveluissa
on kehittämistarpeita, jotta voidaan vastata erilaisten
potilasryhmien tarpeisiin. He nostivat saavutettavuudesta muutamia esimerkkejä. Miten käy työikäisen aikuispotilaan, jonka psyykkiset ongelmat ovat niin vai-

amoksisilliini olisi jäänyt rahapulan vuoksi apteekkiin –
vetää hiljaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme uudistuksessa nämä heikoimmassa asemassa
olevat ihmiset tulee ottaa erityistarkasteluun ja pohtia,
miten palvelujärjestelmä saadaan vastaamaan koko
Suomen tasolla parhaalla tavalla myös heidän ongelmiinsa.

keita, ettei tämä pysty tulemaan lääkäriin? Terveyden-

Markus Partanen

huollossa ei ehkä kovin vakiintunutta käytäntöä – aina-

puheenjohtaja

kaan yleisesti – ole kotikäynneille, joita joskus tämä
potilasryhmä vaatisi. Sosiaalityöntekijät joutuvat kuormittamaan hätäkeskusta näissä tilanteissa, mutta kuten
he totesivat: harvemmin tilanne on niin akuutti, että
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Toimitussihteerin palsta:

Luottamuksen paradoksi
“Tiedätkös sinä mitä oikein olet tekemässä?” kysyi iäkäs

neen, jota et tunne, mutta et voi tuntea häntä, ellet

potilaani painokkaasti ollessani työntämässä metallista

ensin luota häneen. Vasta luottaessamme toisiin an-

instrumenttia kohti hänen tärykalvoaan. Korvassa ol-

namme heille mahdollisuuden synnyttää meissä luotta-

leen vierasesineen olin kyllä hoksannut, mutta en poti-

muksen.

laan epäluottamusta kokematonta kesälääkäriä kohtaan. Onneksi tällä tarinalla oli onnellisen lopun lisäksi
opetus: luottamus tulee ansaita.

Siksi Jeesuskin pyysi meitä luottamaan eli uskomaan
häneen. Vain siten voimme tulla tuntemaan hänet, vain
siten hän voi osoittaa luotettavuutensa. Ja koska pelissä

Köysikiipeilyssä sen huomaa. Kun riskinä on pudota yli

on koko elämä, ei riitä, että näen tai kuulen toisten us-

kymmenestä metristä kamaraan, kysytään luottamusta:

kosta häneen. Se pitää itse saada kokea. Muuten olen

köysiin, valjaisiin ja ennen kaikkea varmistajaan. Koska

kuin kiipeilijä, joka käytti elämänsä tutkien valjaitaan,

pelissä on koko elämä, ei riitä, että on nähnyt tai kuul-

katsellen muiden kiipeilyä ja vakuutellen muille lajin

lut toisen luotettavuudesta - se pitää itse saada kokea.

turvallisuutta, mutta ei koskaan itse rohjennut metriä

Siinä piilee luottamuksen paradoksi: et voi luottaa hä-

korkeammalle. Se on kuollutta uskoa.
Luonnostamme emme muuhun kykenisikään. Siksi uskon lahja on ihme: meidät synteihimme kuolleet ja uskottomat hän on tehnyt eläviksi, uskoviksi. Siksi kiitän
toisten uskovien, Raamatun ja Pyhän Hengen todistuksesta: ylösnoussut Jeesus on ansainnut luottamuksemme. Hän tietää, mitä hän on tekemässä.

Juhani Junnila

DEPOSITPHOTOS

Kun riskinä on pudota
yli kymmenestä
metristä kamaraan,
kysytään luottamusta.
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Lähetyssihteerin palsta:

Vielä tämän(kin) kerran
Suomen lyhyt kesä pääsi livahtamaan käsistä ennen

Ilembulan sairaalan palliatiivisen hoidon ke-

kuin uuden lähetyssihteerin rekrytointiprosessissa

hittämishanke

päästiin loppusuoralle. Kollega Sirpa Maijanen aloittaa
tehtävässä syyskuussa ja minä kirjoitan nyt kolmannen
kerran viimeistä lähetyssihteerin palstaani. Jokohan
‘kolmas kerta toden sanoisi’?

Elokuussa Ilembulasta saadun neljännesvuosiraportin mukaan huhti-kesäkuussa palliatiivisen hoidon
piirissä oli yhteensä 1428 potilasta, näistä 73 jakson
aikana rekisteröityjä uusia potilaita. Tämä siitä huo-

Hankkeista ja hanketuista

limatta, että sairaala painii jälleen kerran - tai edelleen - lähes ylivoimaisten talousvaikeuksien kanssa.

Saimme kuin saimmekin kaksi hankehakemusta jä-

Ilmeisesti valtio ei vieläkään pysty pitämään kiinni

tettyä ulkoministeriölle toukokuun 13. päivän määrä-

sitoumuksistaan, joiden mukaan sen tulisi merkittä-

aikaan mennessä. Haemme 4-vuotista jatkohanketta

västi osallistua kustannuksiin. Sopii toivoa (ja vaikka-

Tansanian terveydenhuollon tietotekniikan kehittämi-

pa rukoillakin!), että uusi, tarmokas presidentti saisi

seen ja 3-vuotista jatkoa Nepalin selkäydinvam-

toimikaudellaan muutoksen aikaan tässäkin asiassa.

maishankkeelle.

Sama ongelma koskettaa lukuisia muitakin kirkkojen

Kansalaisjärjestöjen ponnisteluista huolimatta näyttää

sairaaloita.

siltä, että mitään kädenojennuksia järjestöjen to-

Seuraava seuranta- ja koulutusmatka Ilembulaan

teuttamalle kehitysyhteistyölle ei ole odotettavissa.

toteutetaan marraskuussa. Sitä ennen kuitenkin

Kansalaisjärjestöille jaettavan hanketuen määrä pysyy

Ilembulan palliatiivisen tiimin koordinaattori, sai-

ensi vuonnakin noin 40% alhaisemmalla tasolla kuin

raanhoitaja Aida Mtega vierailee Suomessa loka-

vielä vuonna 2015, jolloin hallitus päätti kerralla toteu-

kuussa ja on mukana myös SKLS:n syyspäivillä Sofi-

tettavista, rajuista leikkauksista. Valtiovarainministeri-

assa. Tervemenoa Vuosaareen Aidaa tapaamaan - ja

ön ensi vuoden talousarvioesityksessä kehitysyhteis-

muutenkin!

työlle osoitetut varat nousevat hieman, mutta järjestöille ei ole tulossa lisää tukea. Niiden osuudeksi ehdotetaan yhteensä 65 miljoonaa euroa, mikä on noin 12
prosenttia varsinaisen kehitysyhteistyön kokonaismäärärahoista ja saman verran kuin tänä vuonna. Lievän
kokonaiskorotuksen ansiosta kehitysyhteistyön osuus
nousee noin 0,4 prosenttiin bruttokansantulosta.
Mutta mikä olikaan se vuosikymmeniä sitten asetettu
tavoite?
Kun lisäksi ulkoministeriö on päättänyt jokavuotisen
haun sijasta siirtyä joka toinen vuosi avattavaan hakuun, on syytä olettaa kilpailun määrärahoista olevan
tämän vuoden hakukierroksella erityisen kova. Jännitys päätöksistä säilynee kuitenkin aiempien vuosien
tapaan aivan loppuvuoteen; todennäköisesti vasta
joulukuussa tiedämme, miten omien hakemustemme
käy.
Ilembulan palliatiivisen tiimin koordinaattori Aida Mtega
vierailee Suomessa - ja myös SKLS:n syyspäivillä - lokakuussa.

6

KrLL 3/2016

Selkäydinvammaisten kuntoutuspalveluiden
kehittäminen läntisessä Nepalissa
Jos ei Tansanian Ilembulassa ole helppoa, niin ei ole
Nepalissakaan. Yhteistyösairaalamme Green Pastures Hospital and Rehabilitation Centerin (GPHRC)
taustajärjestöllä, International Nepal Fellowshipillä
(INF) on useiden muiden kansalaisjärjestöjen tavoin
ollut suuria vaikeuksia saada uusituksi projektisopimuksia maan viranomaisten kanssa edellisten sopimusten umpeuduttua. Jos ei ole voimassa olevaa
sopimusta, ei voi myöskään saada työlupia ja viisumeita ulkomaalaisille työntekijöille. Tämän seurauksena kaikki INF:n työyhteydessä olleet ulkomaalaiset joutuivat kesän aikana poistumaan maasta
odottamaan sopimusten solmimista ja uusia työlupia. Toinen sopimuksista on nyt uusittu, mutta terveydenhuoltotyön sopimukselle ei ole vieläkään saatu viranomaisten allekirjoitusta ja leimasimen painallusta.

Yksi tänä vuonna selkäydinvammaisosastolla hoitoa saaneista
on 33-vuotias Madav Giri, jota oma härkä puski sellaisella voimalla, että selkäranka murtui ja selkäydin vaurioitui. Kuva:
Selkäydinvammaishankkeen puolivuosiraportista 1-6/2016.

Suoraa vaikutusta näillä sopimus- ja viisumiongelmilla ei omaan hankkeeseemme liene ollut, mutta

töiden toimeenpanoa. Näyttää siltä, että hankerahoi-

epäsuorasti hankaluudet varmasti vaikuttavat kaik-

tusta jää vielä ensi vuodellekin - edellyttäen, että

keen työhön. Lisäksi INF:n terveydenhuolto-osasto

saamme taas ulkoministeriöltä luvan siirtää varo-

on jälleen läpikäynyt organisaatiouudistuksen, mikä

ja seuraavalle vuodelle.

sekään tuskin on edistänyt töiden sujuvuutta. Uudistukset voivat pitkällä tähtäimellä osoittautua onnistuneiksi, mutta muutosvaiheet ovat aina haastavia.

Oma tavoitteeni on loppuvuoden aikana ehtiä käydä
Pokharassa paikan päällä katsomassa, mitä hankkeellemme kuuluu lähietäisyydeltä tarkasteltuna.

Samanaikaisesti sairaalassa on suoritettu peruskorjauksia ja eletty remontin keskellä. Näin sairaalan
vanhemmissa osissa. SKLS:n hankkeen osana rakennettua uutta selkäydinvammaisosastoa ei toki ole

Terveydenhuollon tietojärjestelmän kehittä-

vielä tarvinnut remontoida - se selvisi reilun vuoden

minen Tansaniassa

takaisista maanjäristyksistäkin olemattomin vaurioin.

Keväinen jatkohankkeen suunnittelu- ja hakuprosessi
työllistivät hankkeen toimijoita niin Tansaniassa kuin

Maan poliittinen epävakaus, hidas päätöksenteko ja

Suomessa. Nyt syyskuun loppupuolella on suunnitel-

vielä hitaampi päätösten toimeenpano yhdessä kan-

missa hankematka, jonka aikana evaluoidaan käy-

salaisjärjestöjen toimintaa rajoittavien uusien sää-

tössä olevia järjestelmiä ja kartoitetaan kehitystar-

dösten kanssa ovat arvattavasti hidastaneet myös

peita yhdessä tansanialaisten kanssa. Evaluoinnin

SKLS:n hankkeen tavoitteisiin pääsemistä. Esimerkik-

lisäksi syksyn 2016 aikana on tavoitteena järjestää

si kodinmuutostöiden osalta kokonaistavoitteesta

avoimeen lähdekoodiin liittyviä koulutuksia. Aikatau-

ollaan pahasti jäljessä, vaikka meneillään on jo en-

lujen yhteensovittaminen tansanialaisten kumppa-

simmäinen

neiden kanssa on meneillään.

lisävuosi.

Alkuperäisen

suunnitel-

ma mukaanhan hanke olisi päättynyt jo viime vuoden lopussa. Maanjäristyksen jälkeistä jälleenrakennusta ohjaavat säädökset vaikeuttavat yhä muutos-
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Tutkimustyötä lapsikuolleisuuden vähentä-

Stipendiaateista
Sen jälkeen, kun ‘Dr Hamidi’ viime syksynä joutui pake-

miseksi

nemaan kotimaastaan, SKLS:lle jäi vain yksi koulutus-

Kun lastenlääkäri Tuula Pelkonen huhtikuussa kääntyi

apurahan saaja, tansanialainen Emmanuel Mwalumuli.

Kristillisen Lääkäriseuran puoleen, hänellä oli erikoinen

Sekä aikaisemman tansanialaisen stipendiaatin, Manen-

ongelma. Sanofi-Pasteur oli myöntänyt hänelle huo-

to Ernest Mtangon, että ‘Dr Hamidin’ viitteillä tulee

mattavan tutkimusapurahan meningokokkitutkimuk-

edelleen jonkin verran lahjoituksia lähetyslääkäritilille.

seen Angolassa, mutta toistaiseksi Suomesta ei ollut

Jos tunnistat itsesi tästä, käy päivittämässä viite ajan

löytynyt mitään tahoa, joka olisi suostunut ottamaan

tasalle. Kaikki stipendilahjoitukset ohjautuvat jatkossa

apurahan vastaan ja hallinnoimaan sitä. Apurahan mak-

Emmanuel Mwalumulin koulutusapurahan kattami-

saminen suoraan tutkijalle itselleen ei sekään ollut

seen. Hänen opintojensa tueksi tarvittaisiinkin muuta-

mahdollista.

ma sitounut kuukausilahjoittaja lisää. Emmanuelinkin
obstetriikka)

SKLS:n hallitus katsoi, että tällainen tutkimustyö voi-

päättyvät ensi vuoden alkupuolella. Parhaillaan hän

daan hyvin tulkita yhdenlaiseksi muodoksi nykyaikaista

aloittelee tutkimushankettaan ja viimeistä lukukautta.

lääkintälähetystyötä - etenkin kun tutkimuksen tekijä

Pitkäaikaista sitoutumista ei hänenkään jatkokoulutuk-

on aikaisemmin toiminut maassa toistakymmentä

sensa maaliin saattaminen siten edellytä, puolisen

vuotta lähetyslääkärinä ja sen jälkeenkin vieraillut siellä

vuotta riittää.

säännöllisesti sekä tutkimus- että kliinisessä työssä.

Valmistuttuaan Emmanuel on sitoutunut työskentele-

Niinpä sitten jo keväällä käynnistyivät selvitykset ja

mään Ilembulan sairaalassa ainakin 2-3 vuotta. Itse hän

neuvottelut toisaalta siitä, hyväksyisikö Sanofi-Pasteur

on ilmaissut olevansa halukas pidempäänkin palveluk-

Kristillisen Lääkäriseuran tutkimuksen ‘sponsoriksi’ ja

seen siellä - ellei sitten ole mieli muuttunut jatko-

toisaalta siitä, onko SKLS:n kannalta huomattavaa riskiä

opintojen aikana. Perhe kuitenkin asuu etelässä,

tai jotain juridista estettä tällaiseksi ‘sponsoriksi’ ryhty-

Mbeyassa. Sinne on Ilembulasta paljon lyhyempi matka

miselle. Tätä kirjoittaessani olemme päässeet siihen

kuin Dar es Salaamista, jossa hän nyt asuu opintojensa

pisteeseen, että SKLS:n puolesta sopimus on hyväksytty

vuoksi.

ja odottelemme virallista vahvistusta ja allekirjoitettua

erikoistumisopinnot

(gynekologia

ja

sopimuspaperia Sanofi-Pasteurilta.
Emmanuelin perheeseen kuuluvat (vanhempien ja muun
suvun ohella) vaimo Alinanuswe Kasililika ja tytär Antonia.
Kuva on otettu viime vuonna, jolloin Antonia oli vasta kolmen kuukauden ikäinen.

Sen verran hidas prosessi on ollut, että heinä-elokuun
vaihteeseen ajoittuneen Angolan-matkansa Tuula joutui vielä tekemään omalla kustannuksellaan - tosin käsityksemme on, että matka voidaa takautuvasti kattaa
apurahalla sitten, kun sopimus lopulta on molempien
osapuolten hyväksymä ja allekirjoittama.
Toisaalla tässä lehdessä Tuula itse kertoo tutkimuksesta
ja sen taustoista.
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Uudet haasteet
Itselleni uuden työn aloittamiseen liittyvät haasteet
yhdessä SKLS:n lähetyssihteerin tehtävien hoitamisen
kanssa ovat välillä tuntuneet lähes ylivoimaisiltakin.
Onneksi lähetyssihteerin kesäkausi on verraten leppoisa. Kun kevään hakuruljanssi oli ohi, saatoin ainakin sen
osalta huokaista helpotuksesta.
Uusissa tehtävissämme Suomen Lähetysseuran palveluksessa Nepalissa työmme ei sisällä mitään medisiinistä. Sen sijaan lähetyssihteerinä ‘kantapään kautta’ opitusta hankehallinnosta on oikeasti apua.
Lähimmäksi ‘omaa alaa’ olemme tähän mennessä päässeet, kun palatessamme lyhyeltä kesälomaltamme
toimme Suomesta Helsingin Global Clinicin Nepaliin
lahjoittaman EKG-laitteen. Laite osoittautui kovin kiinnostavaksi turvatarkastuksessa sekä Helsinki-Vantaalla
että Delhissä, jossa vaihdoimme konetta. Muuten mat-

Kollega Shiva Ram Srimal ja Hom Prasad Adhikari ottivat kiitollisina
vastaan Helsingin Global Clinicin lahjoittaman EKG-laitteen.

ka sen kanssa sujui ongelmitta. Sittemmin laite on matkannut edelleen määränpäähänsä Lamjungin lääniin
pieneen Sahodar Hospitaliin, jonka lääkäriveljekset ovat

Kiitollisin mielin

köyhälle kotiseudulleen perustaneet. Itse koimme saaneemme ruhtinaallisen palkkion siitä pienestä vaivasta,

Lähes kuusi vuotta on kulunut siitä, kun varovasti lu-

mikä meille koitui laitteen kuljettamisesta, sinä iltana,

pauduin Kristillisen Lääkäriseuran lähetyssihteeriksi

kun yksi veljeksistä yhdessä ystävänsä kanssa kävi hake-

(‘jollei ketään muuta löydy’). Tammikuussa 2011 aloitin.

massa EKG-laitteen Kathmandun-kodistamme. Heidän

Kiitollisena katselen taaksepäin näitä kuluneita vuosia.

elämäntarinansa kuuleminen, samoin kuin yllättävät,

Niin montaa kokemusta ja kohtaamista rikkaampi olen

hauskat yhtymäkohdat aiemmissa elämänvaiheissam-

nyt. Kiitollinen olen myös kaikille ja kaikista, joiden

me tuottivat isomman ilon kuin minkä sanat pystyvät

kanssa olen saanut tehdä tätä matkaa ja jakaa näitä

tavoittamaan.

vastuita. Silti kiitollinen olen tänään myös siitä, että
kohta saan luovuttaa ‘viestikapulan’ eteenpäin. Ilman

Työarkemme täyttyy pääasiassa hallinnollisista tehtä-

haikeutta en siitä irti päästä. Mutta jos ei vanhasta irro-

vistä - vaikka siihenkin erilaisten ihmisten kohtaaminen

ta, ei ole voimia tarttua uuteen. Ja nyt on uuden aika.

tuo sen rikkauden, jonka voimalla jaksaa puurtaa raporttien, suunnitelmien, talouslukujen ja kaiken muun

Edellisen sunnuntain kirkkovuoden tekstit puhuivat

‘paperinmakuisen’ parissa. Siitä lähtien, kun vuonna

kiitollisuudesta, huomisen Jumalan huolenpidosta. Täs-

2000 palasimme Nepalista Suomeen, ajatuksenamme

sä siis olen nyt: kiitollisuuden ja huolenpidon välissä,

on ollut, että voisimme lasten aikuistuttua vielä lähteä

kiitollisena menneestä ja heittäytyen tulevaan Jumalan

kahdestaan uudelle työrupeamalle Nepaliin - jos se

huolenpitoon luottaen.

näyttäisi olevan Jumalan tahto. Kuluneiden 16 vuoden
aikana maailma on muuttunut ja Lähetysseura lopettanut lääkäreiden lähettämisen kliiniseen työhön. Kun
sitten toisenlainen mahdollisuus avautui, tartuimme
siihen. Ja täällä nyt olemme, uutta opettelemassa ja

Toivotan Sirpan tervetulleeksi ja vetäydyn taka-alalle vaikkapa Kristillisen Lääkärilehden Nepalin-kirjeenvaihtajaksi.
Kathmandussa lauantai-iltana 3.9.2016

luottaen siihen, että juuri nyt tämä on se paikka, johon
Jumala on meidät asettanut.

Elina Lind
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Maisema Kathmandun-asuintalomme katolta eräänä kirkkaana aamuna. Kuva: Elina Lind.

Käytä viitenumeroa, se alentaa pankin kuluja!

Lähetyslääkäritili
FI57 8000 1100 6702 81


viite 1009 :

Missä hätä on suurin



viite 1025:

Psykiatriaa Tansanian
maaseudulla*



viite 1180:

Palliatiivisen hoidon
kehittämishanke, Tansania



viite 1960:

Selkäydinvammaisten
kuntoutus, Green Pastures
-sairaala, Nepal



viite 2024:

ICT-hanke, Tansania



viite 4022:

Stipendiaatti Emmanuel
Mwalumuli, Tansania

* Hanke on päättynyt, mutta viitenumero on yhä voimassa.
Suunnitteilla on mahdollinen jatkohanke; lisäksi aiempien yhteistyösairaaloiden mielenterveystyölle voidaan myöntää pieniä
tukisummia hankkeen päättymisen jälkeisessä siirtymävaiheessa.
Kerätyt varat käytetään ulkoministeriön tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksiin, kehitysmaiden lääkäreiden/terveydenhuollon henkilökunnan stipendeihin jatko- ja erikoistumiskoulutuksiin, äkilliseen avuntarpeeseen kehitysyhteistyökohteissa sekä tiedotukseen kotimaassa.
Keräyslupa POL-2015-7310 1.12.2015-31.12.2017
Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Rainer Zeitlinin merkkipäiväkeräys kesäkuussa
tuotti yhteensä 5290€. Lämmin kiitos kaikille
keräykseen osallistuneille - ja kiitos Rainerille
siitä, että halusi osoittaa 60-vuotislahjansa terveyslähetystyölle!
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Iloitkaa, te taivaat,
sillä Herra sen tekee;
riemuitkaa, te maan syvyydet,
puhjetkaa riemuun, te vuoret,
ynnä metsä ja kaikki sen puut;
sillä Herra lunastaa Jaakobin,
kirkastaa itsensä Israelissa.
Jes 44:23
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Tutkimuksen keinoin lasten meningiittiä vastaan

Luandan lastensairaala.

Lasten infektiotautien dosentti Tuula Pelkonen tekee

myös lasten infektiotautien dosentin arvon Helsingin

meningokokkibakteerin aiheuttamiin sairauksiin liitty-

yliopistossa.

vää tutkimusta Angolassa. SKLS on päättänyt ottaa
vastuun tutkimukseen myönnettyjen varojen hallinnoinnista. Tässä artikkelissa hän esittelee tutkimustyötään.

Tutkimus vei mukanaan

Tutkimme bakteerimeningiittiä, joka on yhä tärkeä lapsikuolleisuuden ja sairastavuuden syy. Se aiheuttaa 2 %
alle 5-vuotiaitten lasten kuolemista maailmassa, ja
eloonjääneistä jopa lähes puolet vammautuu pysyvästi. Luandan lastensairaalassa 2005–2008 tekemässäm-

Olen lastentauteihin erikoistumisen jälkeen ollut Suo-

me kaksoissokkotutkimuksessa jatkuva vuorokauden

men Lähetysseuran palveluksessa Angolassa, Lounais-

ajan annettu kefotaksiimiantibiootti-infuusio ja kahden

Afrikassa kirkon terveydenhuollosta vastaavana lääkäri-

vuorokauden ajan annettu parasetamoli paransivat

nä yhteensä lähes yksitoista vuotta. Angolassa alle viisi-

lasten ennustetta ensimmäisten hoitovuorokausien

vuotiaitten lasten kuolleisuus on maailman korkein.

aikana. Meneillään olevassa jatkotutkimuksessa selvi-

Suurin osa lapsista kuolee infektiotauteihin, joista mo-

tämme, voidaanko eloonjäämisennustetta pysyvästi

net olisivat rokotuksilla ehkäistävissä ja/tai nopealla,

parantaa jatkamalla edellä kuvattua hoitoa neljän vuo-

hyvällä hoidolla parannettavissa. Kun halusin palata

rokauden ajan. Tämä tutkimus loppuu tammikuussa

Suomeen ja erikoistua infektiotauteihin, otin yhteyttä

2017. Mikäli bakteerimeningiitin hoitomme osoittautuu

professori Heikki Peltolaan, joka ehdotti minulle tutki-

standardihoitoa tehokkaammaksi, siitä hyötyvät länsi-

mustyötä Angolan pääkaupungissa Luandassa. En osan-

maidenkin

nut kieltäytyä, ja tutkimustyö on sittemmin vienyt mi-

infuusiolla on potentiaalia laajempaan käyttöön vaka-

nut mukanaan. Lasten infektiotauteihin erikoistumisen

vissa bakteeri-infektioissa.

ohella olen väitellyt lääketieteen tohtoriksi ja saanut

lapsipotilaat,

ja

hitaalla

antibiootti-
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Haemophilus influenzae tyyppi b –rokotukset aloitettiin
vuonna 2006, pneumokokkirokotukset vuonna 2013, ja
niiden ansiosta meningiittitapaukset ovat ajan myötä

Tutkimuksen tarkoituksena
on määrittää meningiitin
aiheuttajabakteerit, niiden
sero- ja genotyypit, kuvata
meningiittitaudin kulku ja
ennuste sekä mahdolliset em.
tekijöiden väliset suhteet.

vähentyneet. Tästä huolimatta Luandan lastensairaalassa

edelleen

vuosittain

selkäydinnestenäytettä

ovat

noin

500

aivo-

bakteerimeningiittiin

viittaavia ja noin 200 lapsen lopullinen diagnoosi on
bakteerimeningiitti. Luandan lastensairaala on yliopistollinen keskussairaala ja opetussairaala, jossa on 300
potilaspaikkaa. Osa potilaista tulee sairaalaan lähetteellä, mutta suurin osa hakeutuu sinne itse ilman lähetettä.

Aivo-selkäydinnesteet talteen
Tämän prospektiivisen, havainnoivan ja kuvailevan tutkimuksen tarkoituksena on määrittää meningiitin ai-

Tappava meningokokki

heuttajabakteerit, niiden sero- ja genotyypit, kuvata

Sanofi-Pasteur otti yhteyttä allekirjoittaneeseen vuonna

meningiittitaudin kulku ja ennuste sekä mahdolliset em.

2015 ajatuksena tutkia meningiittiä aiheuttavan me-

tekijöiden väliset suhteet. Tarkoituksenamme on kerätä

ningokokkibakteerin tyyppejä. Tutkimusryhmämme on

vuoden aikana kaikki aivo-selkäydinnestenäytteet, jotka

käynyt yhteistyöneuvotteluja Sanofi-Pasteurin ja Etelä-

sairaalassa otetaan 0-15-vuotiailta lapsilta menin-

Afrikan ”THL:n” (Centre for Respiratory Disease and

giittiepäilyssä eli lapsilta, joilla on poikkeava tajunnan-

Meningitis, National Institute for Communicable Di-

taso, kouristuksia, niskajäykkyyttä tai pullottava lakiau-

seases, Johannesburg) kanssa. Nyt, kun Suomen Kristil-

kile. Luandan lastensairaalan mikrobiologian laboratori-

linen Lääkäriseura on suostunut hallinnoimaan tutkimukseen myönnettyjä varoja, voimme aloittaa tutkimuksen: ”Surveillance of invasive meningococcal
disease, and vaccine-preventable meningitis among
hospitalized children in Luanda, Angola”.
Meningiitin aiheuttajabakteerien kliininen, serologinen ja molekyylitason kuvantaminen on tarpeen,
jotta ymmärtäisimme niiden epidemiologiaa ja taudinkuvaa sekä voisimme kehittää tehokkaita rokotteita ja rokotusohjelmia. Meningokokki on tärkeä
bakteerimeningiitin aiheuttaja ja aiheuttaa myös
tautiepidemioita.

Meningokokkitaudin

ja

–

meningiitin epidemiologiasta ei kuitenkaan ole juurikaan

tietoa,

lukuun

ottamatta

ns.

”meningiittivyöhykettä”. Meningokokkia on 13 serotyyppiä, joiden esiintyvyys ja taudinaiheuttamiskyky
vaihtelevat.
Angolan väkiluku on 25 miljoonaa, pääkaupungin
Luandan 2,8–6,5 miljoonaa. Suurin osa rokotustoiminnasta on ulkomaisen tuen varassa. Maan virallisten tilastojen mukaan lapsista 80 % saa rokotukset,
haastattelututkimusten

mukaan

vain

40

%.
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Meningiittipotilasta tutkimassa.
ossa tehdään tavalliset biokemialliset analyysit, bakteerivärjäys ja -viljely. Kaikki jäljelle jäävät näytteet lähetetään Etelä-Afrikan laboratorioon, missä bakteeriviljelyssä negatiiviseksi jääneistä näytteistä etsitään aiheuttajabakteeria PCR:llä ja tunnistetuista bakteereista tutkitaan sero- ja genotyypit koko genomin sekvennoinnilla.
Luandan lastensairaalan eettinen komitea on hyväksynyt tutkimuksen. Kysymme lasten vanhemmilta suostumuksen aivo-selkäydinnesteen tutkimiseen, ja tutkimushoitajamme haastattelevat lasten vanhempia oireista sekä keräävät sairaalan rekistereistä tiedot lasten
ennusteesta.
Käyn Luandassa noin neljä kertaa vuodessa tutkimuksen seuranta- ja valvontamatkoilla, 1,5–3 viikkoa kerrallaan. Olen lähdössä Luandaan seuraavan kerran
25.7.2016 ja palaan Suomeen elokuun neljäntenä, jos
Luoja suo. Kiitän Kristillistä Lääkäriseuraa tutkimuksen
hallinnollisesta ja myös rukouksellisesta tuesta!

Hyvinkäällä 18.7.2016
Tuula Pelkonen
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LÄÄKETIETEEN SYDÄN 3/5
Tämä viiden artikkelin juttusarja pureutuu lääketieteen ytimeen.
Pyrin tutkimaan, mikä lääkärintyössä on olennaista ja muuttumatonta.
Haastavan aikamme keskellä professioomme vaikuttavat erityisesti
teknologia, talouskysymykset ja mureneva moraalinen konsensus.

DEPOSITPHOTOS

Lääketiede ristin tiellä:
kristinuskon ja lääketieteen kohtaaminen
Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
- Jeesus (Matt. 9:12)
Jumala on antanut meille lääkärit ja lääkkeet.
- Johannes Krysostomos
Hippokraattisesta lääketieteestä oli tullut vallitseva
lääketieteen malli myöhäisessä antiikissa. Kreikkalaisroomalaisessa kulttuurissa oli oivallettu monia lääketie-

harjoittaminen yhdistyi juutalaiskristillisen ilmoituksen
erityispiirteisiin’’ (Wyatt, 2009, s. 254). Kristinuskon ja
lääketieteen suhdetta tutkinut kuuluisa historioitsija
Owsei Temkin totesi puolestaan, että vilpitön kristitty
lääkäri erottui pakanalääkäristä ennen kaikkea uuden
uskonsa, ei niinkään ammattietiikkansa perustavanlaatuisen muuttumisen vuoksi (Temkin, 1991, s. 35).

teen ydinasioita, kuten kuuluisasta Hippokrateen valas-

Terveydenhuoltoa köyhille

ta tulee ilmi (ks. Kr. lääkärilehti 2/2016), mutta saman-

Yhteiselo pakanallisten ja kristittyjen lääkärien välillä ei

aikaisesti läsnä oli synkkiä ilmiöitä. Vastasyntyneitä ja

toki ollut kitkatonta. Kristinuskon kasvaessa kontrasti

pieniä lapsia hylättiin, halveksittuja ja heikkoja kohdel-

ryhmien välillä kasvoi monesta syystä (Temkin, s. 213-

tiin julmasti ja orjatalous oli arkipäivää.

227). Ensinnäkin lääkäripalvelut olivat antiikin maail-

Kristittyjen keskuudessa on alusta asti ollut lääkäreitä,
joista evankelista Luukas on meille tutuin. Kirkko ei ole
koskaan ollut sinänsä lääketiedettä – tai ylipäätään tiedettä – vastaan, vaikka monet edelleen ajattelevatkin
kirkon jarruttaneen tieteen kehitystä erityisesti keskiajalla. Tiettyjen askeettisten ryhmien tiedetään halveksineen ihmisruumista, mutta nämä ryhmät olivat poikkeus.

Merkillinen yhteisymmärrys
Hippokrateen vala on antiikin ajoista lähtien ollut lääketieteen etiikan keskeisimpiä dokumentteja. Mielenkiintoista kyllä, useimmat kristityt lääkärit huomasivat valan vastaavan omia näkemyksiään. Syntyi merkillinen
yhteisymmärrys. Kuten lääketieteen historioitsija Darrel
W. Amundsen asian ilmaisi, ‘’pakanallinen lääketieteen

massa pääosin varakkaiden etuoikeus. Maineikkaan
lääkärin vastaanotto maksoi melkoisesti ja lääkäri sai
ylipäätään itse päättää taksansa. Kristinuskon myötä
potilaan varallisuuden huomioon ottaminen muuttui
suosituksesta velvollisuudeksi ja viimeistään sairaaloiden syntyminen toi köyhiä hoidon piiriin (Temkin, s.
220-222). Juuri rikas väestö oli vastustamassa kristinuskon leviämistä kaikkein eniten ja tähän joukkoon kuului
myös monia maineikkaita hippokraattisia lääkäreitä
(Temkin, s. 187).

Ongelmallinen naturalismi
Hippokraattinen lääketiede ei koskaan ollut uskonnollisesti täysin neutraalia. Se sopi hyvin antiikin maailmankuvaan, mutta erityisesti sen naturalistiset piirteet olivat ristiriitaisia kristinuskon kannalta. Hippokraattisen
lääketieteen taustalla vaikutti uskomus, että luonnosta
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löytyy perustavanlaatuisin todellisuuden taso, kaiken
elämän ja parannuksen lähde. Nykyäänkin kuulee sanottavan: ‘’luonto parantaa’’. Varhaiskristityt taas katsoivat ihmetellen luontoa Jumalan luomuksena ja Jumalaa todellisena parantajana ja odottivat lopullista
parantumista tämän elämän toisella puolen. Kuuluuko
siis kunnia parantumisesta lääkärille ja luonnolle vai
Jumalalle? Tämä ero on erittäin merkittävä, mikä kuvastuu monien antiikin aikojen kirkkoisien teksteistä.
(Temkin, s. 238-239)

Kulttuuri alkoi muuttua
Kristinuskon valtaisa vaikutus länsimaiseen sivilisaatioon tunnustetaan nykyisin laajasti. Lääketieteen kannalta on kiintoisaa, miten kreikkalaisroomalaisen
kulttuurin keskellä elävät kristityt alkoivat pelastaa hylättyjä vauvoja ja järjestää tukea leskille, orvoille, sairaille ja kaikille, jotka kärsivät
puutetta (Wyatt, s. 258). Luostareissa tehtiin tällaista laupeudentyötä, mikä johti lopulta
sairaaloiden syntyyn. Kirkkoisä

Kirkkoisien ajatuksia lääketieteestä

Basileios tunnetaan ensimmäisen sairaalan perustajana ja

Lääketieteen historioitsija Darrel W. Amundsen esittelee kirjassaan
Medicine, Society, and Faith in the Ancient and Medieval Worlds
kuusi periaatetta terveydestä, sairaudesta ja lääketieteestä kristinuskon alkuajoilta. Nämä ajatukset esiintyvät laajalti varhaisissa kristillisissä teksteissä ja erityisesti kirkkoisien opetuksissa.

myös Johannes Krysostomoksen

1) Kaikki Jumalan luoma on alun perin hyvää. Täten myös ruumis
on luotu hyväksi.

reitä. Näin lääkärien ammatti-

2) Lankeemuksesta huolimatta Jumala on sallinut ihmisen käyttää
luontoa ravinnoksi ja elämän ylläpitämiseksi. Lääkkeet ja lääketiede on meille Jumalan suomaa siunausta.

kyyn

3) Lääketiede ja avun hakeminen lääkärien luota ei ole kristityille
itsessään ja perimmältään väärin.

ta sairaaloista on edelleen ole-

4) Lääketieteellä on rajansa. Ihmisen ei tulisi luottaa terveyttään
yksin lääkärien käsiin, eikä pitää terveyttä elämän tärkeimpänä
asiana. Jumala on suonut lääkäreille heidän kykynsä ja lääkkeille tehonsa. Jumala voi parantaa lääkärien kautta, ilman heitä,
tai pidättää paranemista.

tiedetään perustaneen useita
sairaaloita (Temkin, s. 162,164).
Luostarisairaaloihin

tuli

ajan

saatossa hippokraattisia lääkätaito yhdistyi kristilliseen nälähimmäisenrakkaudesta

käytännössä. Moni näistä yli
tuhat vuotta sitten perustetuismassa.

Lääketieteen uusi näky
Kristinuskon

ja

lääketieteen

suhteeseen vaikuttivat olennai-

5) Parantuminen voi joskus tulla myös pahoista lähteistä, kuten
demoneilta tai Sielunviholliselta.

sesti kristinuskon kautta synty-

6) Lääketiedettä on mahdollista käyttää pahoihin tarkoituksiin.

desta, parantumisesta ja kuole-

vät käsitykset ihmisestä, sairaumasta. Englantilainen neonato-

Lähde: Amundsen D. W., Medicine, Society, and Faith in the Ancient and Medieval Worlds, Johns Hopkins Press Ltd London 1996,
s.6-7

logi John Wyatt toteaakin, että
kristinusko ‘’toi lääketieteeseen
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joissa olennaista ei ole se, mitä me voimme tehdä, vaan

Kristinusko toi lääketieteeseen korostuneen
radikaalin näyn
sen tehtävästä.

mitä meidän tulisi tehdä.
Toimimalla luomisjärjestyksen mukaisesti kunnioitamme sekä Jumalaa että potilaitamme, antaen heille oikeasti hyvää hoitoa. Lukija saattaa pohtia, miten ihmeessä
voimme löytää lääketieteessä yhteisymmärryksen tämän päivän kiistakysymysten kanssa. Tässä haluan erityisesti tuoda esiin, että varhaiskristityt (lääkärit mukaan lukien) uskoivat luomisjärjestyksen olevan todelli-

korostuneen radikaalin näyn sen tehtävästä’’ (Wyatt,
2009, s. 255). Keskeinen kysymykseni tässä artikkelissa
onkin: mikä tuo näky oli?

Luomisjärjestystä tulee kunnioittaa
Onko mitään väliä miten kirurgi käyttää veistä potilaansa sisällä? Onko mitään väliä minkälaiseen elämään
lääkäri potilastaan ohjaa? Kyllä on: uskomme, että kehossa on tietty järjestys, jota yritämme ylläpitää. Samoin uskomme, että kehon lisäksi koko elämällämme
on tietty oikea suunta ja rakenne, jota tavoittelemme.
Jumala on luonut maailmankaikkeuteen sekä fyysisen
että moraalisen rakenteen. Tätä kutsutaan luomisjärjestykseksi. Kaikki mikä on luotu, on luotu tiettyä tarkoitusta varten, elämään ja olemaan tietyllä tavalla. Kai-

nen asia ja että sen tunteminen vaikuttaa lääketieteen
suuntaan.

Ruumis on hyvä ja hoitamisen arvoinen
Kristinuskon käsitys ruumiista on lääketieteen kannalta
olennainen.

Historioitsija

Amundsen

kirjoittaa:

‘’Ruumiin elämää pidettiin niin suurena Jumalan lahjana, että sairaista huolehtimista pidettiin kristittyjen
tärkeänä velvollisuutena.’’ (Amundsen, s. 75). Kreikkalaisroomalaisessa kulttuurissa ja monissa pakanauskonnoissa oli usein taipumuksia kohdella ruumista kuin se
olisi perin juurin halveksittava. Ihmiselämän arvon katsottiin riippuvan paljolti sen hyödyllisyydestä. Raamatullinen ihmiskuva opettaa meitä suhtautumaan ihmiskehoon ja –elämään aivan toisin.

kella on luomisen perusteella oma luontonsa. Esimer-

Alun perin hyväksi luotu ihminen lankesi, minkä seu-

kiksi puu täyttää luontonsa kun se kukoistaa. Ihminen-

rauksena synti on sairastuttanut koko olemuksemme.

kin voi kukoistaa omalla tavallaan, nimittäin moraalises-

Syntisyys ei ole onneksi ihmisyyden lopullinen tuomio.

ti ja sitä on vanhurskaus: ‘’Vanhurskaat kukoistavat

Jumala osoitti Jeesuksessa ihmiseksi tulemisella ja en-

kuin palmupuu.’’ (Ps. 92:13).

nen kaikkea ruumiin ylösnousemuksella ihmisyyden ja

Ihminen voi käyttää ruumistaan ja mieltään tehdäkseen
hyvää tai aiheuttaakseen pahaa. Kanadalainen filosofian professori Edward Tingley totesi: ‘’kun jokin asia on
sellainen kuin se on luotu olemaan, se on hyvä’’ (Tingley, 2000). Luomiskertomuksessa tämä tulee
vahvasti esiin: ‘’Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja
kaikki oli hyvää.’’ (1. Moos. 1:31)

ihmisruumiin arvon, sekä antoi Pyhän Henkensä, joka
luo meissä uutta elämää. Ihminen on, kuten John Wyatt
ilmaisee, kuin ‘’mestariteos säröillä’’. Sellaisia olemme
kaikki, mutta säröjenkin lävitse voimme nähdä upean
alkuperäisen tarkoituksen, jota kohti saamme jälleen
olla

matkalla.

Lääkärintyö

on

upealla

tavalla

‘’mestariteoksen entisöintiä’’. Amundsen kuvaa var-

Ajatus luomisjärjestyksestä on hyvin tärkeä lääketieteen kannalta. Pyrimme lääkäreinä palauttamaan potilaan anatomista ja fysiologista järjestystä. Lopulta pyrimme ohjaamaan potilaitamme kohti elämän oikeanlaista suuntaa ja terveyttä. Meidän tulisi potilaita hoitaessamme toimia luomisjärjestyksen mukaisesti. Kohtaamme jatkuvasti valintoja, joissa meidän on mahdollista rikkoa sitä joko fyysisellä tai moraalisella tasolla.
Erityisesti teknologian kanssa päädymme tilanteisiin,

Meidän tulisi potilaita
hoitaessamme toimia
luomisjärjestyksen mukaisesti.
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tarkasti suolistoa, tai elimistön sisäosia. Sanaa on käytetty raamatunkohdissa, jotka kuvaavat tunteidemme

Lääkärintyö on upealla
tavalla mestariteoksen
entisöintiä.

tyyssijaa ja erityisesti rakkauden tunnetta (mm. Fil. 1:8,
2:1, Kol. 3:12). Verbimuoto esplankniste tarkoittaa siis
syvää liikuttumista, joten Jeesuksen ‘’sääli’’ on itse asiassa syvää rakkaudesta liikuttumista. Hänen esimerkkinsä kannustaa meitä lääkäreinä antamaan itsemme
sairaiden käyttöön, rakastamaan heitä ja osoittamaan
heille myötätuntoa.

haiskristittyjen asennetta: ‘’hylätyistä ja halveksituista

Onko terveys lääketieteen perimmäinen tavoite?

huolehtimisesta ja erityisesti sairaiden hoitamisesta tuli
jokaista uskovaa koskeva velvollisuus’’ (Amundsen, s.

Mikä on lääketieteen perimmäinen tavoite? Terveys

75).

tietenkin, saattaa moni ajatella. Onko ‘’terveys’’ riittävä
vastaus? On hyvin mielenkiintoista, että ruumiin tai

Myötätuntoinen potilaan kohtaaminen

mielen parantuminen ei ole koskaan ollut kristinuskon
keskeinen tehtävä. Vaikka lääketiede onkin suuri Juma-

Jeesuksen elämä opettaa meitä lääkäreitä monin ta-

lan lahja, ei ruumiin terveys ole elämän tärkein asia,

voin. Esimerkissä on voimaa, kuten kaikki taitavan lää-

opetti kirkkoisä Basileios 300-luvulla (Temkin, s. 173).

tulee ilmi, miten Jumala itse on tarkoittanut meidän

Raamatusta nousee paradoksaalinen ajatus: terveys on

kohtelevan toisiamme. Viettäessään aikaa kärsivien

yhtäältä suunnaton lahja, josta meidän tulee pitää

seurassa Jeesuksen kerrotaan tunteneen heitä kohtaan

huolta, ja toisaalta se ei ole juuri lainkaan tärkeää. Mi-

sääliä (mm. Luuk. 7:13, Mark. 8:1-8, Matt. 20:34). Sana,

ten voi olla näin? Jos keskitymme pelkästään kehon ja

joka on suomeksi käännettynä ‘’sääli’’, on kreikaksi esp-

mielen hyvinvointiin, voimme päätyä pahasti hakoteille

lankniste. Tämän sanan substantiivimuoto kuvaa sana-

ja itse asiassa menettää todellisen Elämän. Jeesus kysyi:

DEPOSITPHOTOS

kärin työtä seuranneet tietävät. Jeesuksen esimerkissä
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‘’Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen

Pysymme potilaidemme rinnalla kykenemättä täysin

koko maailman mutta menettää sielunsa?’’ (Mark.

vastaamaan heidän kaipaukseensa parantumisesta täs-

8:36)

sä elämässä. Silti viivymme heidän rinnallaan, välittäen
monin tavoin toivoa iankaikkisuudesta. Elämä, kuten

Hoitaessamme ruumiin vaivoja tunnustamme keholli-

kaikki parantuminenkin, on siunausta Luojaltamme,

sen terveyden tärkeyden, muttemme takerru siihen

eikä kuolema olekaan pelottava pimeys, jota vastaan

kuin se olisi tärkein omaisuutemme. Tämä on olennai-

meidän tulisi taistella epätoivoon asti, vaan se on mys-

sen tärkeää. Wyattin mukaan ‘’kristillinen ajattelutapa

teerinen portti iankaikkiseen elämään.

viittasi syvempään ja rikkaampaan todellisuuteen aineellisen maailman takana. Maailmankaikkeuden aineellinen luonne on tärkeä mutta ei todellisuuden tär-

Lopuksi

kein osa’’ (2009, s. 255). Paavali kirjoitti juuri tästä:

Kristinusko toi lääketieteeseen uudenlaisen ja voimak-

‘’emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan

kaan näyn sen merkityksestä ja tehtävästä. Hippo-

näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa

kraattisessa perinteessä ajateltiin tämän elämän ter-

mutta näkymätön ikuisesti.’’ (2. Kor. 4:18)

veyden olevan lääketieteen korkein tavoite, mutta kristityt julistivat syvempää parantumista ja Jumalan valta-

Olen kohdannut potilaita, jotka ovat olleet täynnä epä-

kuntaa kuoleman tuolla puolen. Kirkkoisien teksteistä

toivoa, sillä he eivät ole nähneet sairautensa takana

voimme oppia omalle ajallemme kenties hyvin vieraita,

muuta kuin loputonta pimeyttä. Samoin olen nähnyt

mutta olennaisen tärkeitä asioita lääketieteen ytimestä.

epätoivoisia lääkäreitä, jotka uskovat potilaidensa ole-

Kirkkoisä Klemens Aleksandrialainen on kirjoittanut:

van tällaisen pimeyden edessä. Sairaus on kauhea asia,

‘’Velvollisuutesi on kunnioittaa sitä Jumalan kuvaa, joka

mutta se ei ole ihmiselämän lopullinen totuus. Se ei ole

ihminen on; tällä tavalla: ruoki nälkäisiä, anna juotavaa

vain merkityksetön oikku merkityksettömässä elämäs-

janoisille, vaateta alastomia, hoida sairaita, tarjoa suo-

sä, vaan avain sairauden ymmärtämiseen ja kohtaami-

jaa muukalaisille ja vieraile vankien luona auttaen heitä

seen löytyy lankeemuksesta ja Kristuksen pelastustyös-

parhaasi mukaan.’’ (Wyatt, s. 258)

tä.
Sairauden läsnäolon ei tarvitse vaivuttaa meitä epätoivoon, vaikkemme pysty sairautta täysin sammuttamaan. Elämä langenneessa maailmassa tarkoittaa terveydestä ja hyvinvoinnista luopumista sekä kärsimyksen hyväksymistä. Roolimme lääkäreinä on merkillinen:
yhtäältä taistelemme sairautta vastaan, jota emme
pysty taltuttamaan, toisaalta pysymme juurtuneina

Matias Pehkonen
Kirjoittaja on viimeisen vuoden
kandidaatti ja Augustine
Collegen alumni vuodelta 2015
(www.augustinecollege.org)

toivoon, että kaikki sairaus tulee kerran parantumaan.

Kirjallisuus:
Amundsen D.W., Medicine, Society, and Faith in the Ancient and Medieval Worlds, Johns Hopkins Press Ltd London 1996
Krysostomoksen lainaus Amundsen s.135
Temkin, O., Hippocrates in the World of Pagans and Christians, Johns Hopkins Press Ltd London 1991
Tingley, E. Is It Valued or Is It Good?, puhe 24.3.2010, Christian Medical and Dental Society, Winnipeg
Wyatt J., Matters of Life and Death, 2. versio, IVP, 2009, Lontoo

Kirjoitussarja jatkuu seuraavassa lehdessä.
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Papista lääkäriksi
Lääketiede Vanhassa testamentissa ja juutalaisuudessa

Papista lääkäriksi. Näin voitaisiin kuvata lyhyesti lääketieteen kehityslinja Vanhasta testamentista varhaiseen
juutalaisuuteen. Sairauden on aina ymmärretty uhkaavan elämää ja pakottavan ihmistä kohtaamaan pelottava kuolema. Vanhan testamentin aikana sairauden tuntijoina

pidettiin

pappeja, jotka

saivat

nykyisten

”valelääkärien” tavoin tehtäväänsä vain käytännön kokemuksen tuomaa koulutusta, ja joilla oli apuna uskonnollista kirjallista ohjeistusta.

Yksi ja sama heprean sana ihotaudeille ja homeelle
Kolmannen Mooseksen kirjan luvuissa 13 ja 14 kerrotaan, millä tavalla ihosairaudet ja uskonnollinen ajattelu
liittyvät toisiinsa. Sairaus teki ihmisestä kultillisesti epäpuhtaan ja siksi papin tuli tarkastaa ihmisen ihoon ilmestyvät pinnalliset vauriot. Moderneissa raamatun
käännöksissä puhutaan spitaalista. Käännöksen taustalla oleva heprean käsite (ṣāracat) on kuitenkin paljon
moniulotteisempi. Samaa heprean sanaa käytetään
nimittäin jakeissa 3 Moos 13:47-58, kun puhutaan
vaatteiden pinnallisista oireista ja jakeissa 3 Moos
14:33-53, kun on kysymys talojen pintarakenteisiin ilmentyneistä oireista. Tällaiset oireet vaatteissa ja talon
rakenteissa olivat ilmeisesti hometta, ei suinkaan spitaalia. Näin ollen on selvää, että luvuissa 3 Moos 13-14
puhutaan erilaisista pinnallisista vaurioista niin ihossa,
vaatteissa kuin rakennuksissakin. Ne poikkesivat normaalista, ja siksi niiden vaarana oli tehdä ihmisestä,
vaatteesta tai rakennuksesta epäpuhdas.
Mistä ihosairaudesta on siis kysymys? Spitaali-tulkinnan
tueksi on toisinaan esitetty kreikankielisen Vanhan testamentin Septuagintan käännöstä lepra. Lepra ei kuiCorpus Hippocraticumissa sana lepra tarkoittaa kutisevaa, jauhomaista iho-oireilua, joka on saattanut olla
sienen aiheuttamaa. Herodotos puhuu leprasta histori-

DEPOSITPHOTOS

tenkaan merkinnyt Septuagintan kreikassa spitaalia.
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an teoksessaan ja kertoo, millä tavalla persialaiset suhtautuivat tautiin (Historia 1.138): ”Jos joku porvareista
sairastuu lepraan tai valkeaan rohtumaan, ei hän saa
tulla kaupunkiin eikä pitää kanssakäymistä muiden persialaisten kanssa. He väittävät, että hän on jossain suhteessa rikkonut aurinkoa vastaan ja siksi kärsinyt tuon
rangaistuksen. Jokaisen semmoista potevan muukalai-

Kunnioita lääkäriä – hän
on tarpeen, ja myös hänet
Herra on luonut.

sen he karkottavat maasta ja surmaavat valkoiset kyyhkyset, koska pitävät niitäkin saman taudin tartuttamina.” Persialaiset katsoivat lepran iho-oireet auringon
aiheuttamiksi. On selvää, että kreikan termin lepra
taustalla on ollut jonkinlainen ihotauti. Yhdeksi mahdol-

Kehittyvän lääketieteen tuomat uudet haasteet

lisuudeksi on esitetty psoriasista eli hilsetystautia. En-

Sittemmin lääketiede otti ensimmäisiä merkittäviä kehi-

simmäinen, joka selkeästi yhdisti lepran spitaaliin oli

tysaskeleita, ja sen tiedot ja taidot vaikuttivat myös

kirkkoisä Johannes Damaskolainen (675-749). Vähitel-

juutalaiseen ajatteluun. Vanhan ja Uuden testamentin

len kreikan termi omaksuttiin kuvaamaan spitaalia ja

väliin ajoittuvat ns. Vanhan testamentin apokryfikirjat.

suomen kielessäkin spitaali-tauti tunnetaan sen toisella

Ne kuuluvat katolisen ja ortodoksisen kirkon kaanoniin,

nimellä lepra. Lukujen 3 Moos 13-14 käännöksiin

kun taas luterilaisessa kirkossa niitä ei ole hyväksytty

otettiin Septuagintan lepra-sana, joka oli tulkittu se-

samanarvoisiksi muiden raamatun kirjojen joukkoon.

manttisesti uudelleen spitaaliksi.

Niitä pidetään kuitenkin hyödyllisinä ja hengellisesti

Nykyään tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että kreikkalaisroomalaisessa maailmassa spitaalitautiin viitattiin kreikan termillä elefas tai elefantiasis. Tämä ei kuitenkaan
ole vaimentanut keskustelua lukujen 3 Moos 13-14

rakentavina kirjoina. Siksi ne on uudelleen otettu mukaan myös suomalaisiin raamatunkäännöksiin ja kirjakaupasta voikin nykyään ostaa Raamatun, jossa Vanhan
testamentin apokryfikirjat ovat mukana.

kohdalla. Onhan mahdollista, että kreikankielisessä

Jeesus Sirakin kirjassa, joka on alkujaan kirjoitettu hep-

käännöksessä alkujaan käännettiin heprean termi vir-

reaksi n. 180 eKr, ja sitten käännetty kreikaksi n. 130

heellisesti sanalla lepra, ja että heprean ṣārācat voisi

eKr, kuvataan ensimmäisen kerran yksityiskohtaisesti

kuitenkin viitata spitaaliin ja sen oireisiin. Lepra olisi siis

lääkärin ammattia. Sirak 38 opettaa, että Jumala on

alkujaan väärintulkinta, mutta lepra-termin semantti-

kaikkien sairaiden parantaja, mutta lääkäri on saanut

sen uudelleen tulkinnan seurauksena antaisi kuitenkin

Jumalalta viisauden tiedon, joka koituu useissa tapauk-

oikean tulkinnan! Esimerkki osoittaa, että Vanhan testa-

sissa potilaan parhaaksi. Sirakin kirjan luku 38 osoittaa

mentin kuvausta jostakin sairaudesta ei ole aina help-

mielenkiintoisella tavalla, kuinka hengellinen käsitys

poa yhdistää modernin lääketieteen tuntemaan tautiin.

parantumisesta Jumalan lahjana ja kehittyvä lääketiede
esitetään sopusoinnussa keskenään (Sir 38:1-3):

Profeetat parantajina
1 Kunnioita lääkäriä – hän on tarpeen, ja myös
Vanhassa testamentissa ei kuvata lääkärin ammattia.
Yleisesti katsottiin, että Jumalalla on valta parantaa
sairas ihminen ja häneen apuunsa turvataan esimerkiksi monissa psalmeissa. Profeetat toimivat usein Jumalan sanansaattajina, ja pystyivät Jumalan nimissä parantamaan. Elia ja Elisa ovat tunnettuja ihmeiden tekijöitä.

hänet Herra on luonut.
2 Parantajantaito tulee Korkeimmalta, ja kuninkaalta lääkäri saa palkkion.
3 Tietojensa tähden lääkäri on arvostettu, ruhtinaatkin ihailevat häntä.

Elia herättää kuolleen tai koomaan joutuneen lesken

Samassa luvussa kerrotaan myös, kuinka Jumala on

pojan henkiin (1 Kun 17:17-24). Elisan käskystä Naaman

edesauttanut lääkärin ammattia harjoittavia hyvällä

lopulta peseytyy Jordanin virrassa ja tämä parantuu

luomistyöllään. Luonnosta löytyy monia lääkkeiksi sopi-

ihotaudistaan (2 Kun 5). Jesaja käy Hiskian luona ja pa-

via rohdoskasveja:

rantaa tämän kuolettavasta sairaudesta (Jes 38).
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4 Herra on pannut maan kasvamaan rohdoskas-

7 Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille, pi-

veja, eikä järkevä mies väheksy niitä.

meään, pohjattomaan kuiluun.

5 Eikö veden maku parantunut puunoksista, jotta

8 Sinun vihasi on raskaana ylläni, sinun aaltosi

Herran voima tulisi tunnetuksi?

vyöryvät pääni päällä. (sela)

6 Hän on antanut ihmisille ymmärrystä, jotta

9 Sinä olet karkottanut ystävät luotani, niin kam-

toisi julki kunniansa ihmeellisillä lahjoillaan.

mottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki, en

7 Niillä hän parantaa, niillä lievittää kipua, 8

pääse vapaaksi.

niistä tekee voiteensekoittaja salvan. Näin jatkuu

10 Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin, kai-

Herran työ, häneltä tulee maan päälle terveys ja

ken päivää huudan sinua, Herra, ja ojennan kä-

hyvinvointi.

siäni sinua kohti.

Lääkärin ammatti ei kuitenkaan tee tyhjäksi Jumalan

Tässä tekstissä sairaus koetaan Jumalan vihan ilmenty-

apua. Sairasta ihmistä kehotetaan rukoilemaan apua

mänä. Nykyaikana ajatusta vieroksutaan ja se onkin

Herralta. Hänen tulee myös hyödyntää lääkärin am-

vaikeasti sovitettavissa suomalaiseen hengelliseen kris-

mattitaitoa (Sir 38:9-15). Kristittyä lääkäriä voi erityises-

tillisyyteen. Kristilliseen teologiaan on täydestä syystä

ti puhutella Sirakin sanat: “On aikoja, jolloin paranemi-

vakiintunut Raamatussakin esiintyvä sanonta ”Jumala

nen on lääkärien käsissä, sillä hekin rukoilevat Herraa,

on rakkaus”, ja siksi ei ole totuttu käsittelemään teolo-

pyytävät, että hän auttaisi lievittämään tuskia ja paran-

gisia kysymyksiä Jumalan vihaan liittyen. Psalmissa 88

tamaan sairaan, pelastamaan ihmishengen” (Sir 38:13-

sairaus Jumalan vihan ilmentymänä sisältää kuitenkin

14).

toivon näkökulman. Maailmassa on joku, joka voi
auttaa vaikean sairauden keskellä. Sairaalla on näin

Sirakin kirjan tekstin käännös hepreasta kreikkaan sisäl-

kärsimyksensä keskellä toivoa parantumisesta. Psalmin

tää mielenkiintoisen käännösvirheen. Hepreankielisen

rukoilija ei koe Jumalan vihaa epätoivon ilmentymänä,

Sirakin tekstin mukaan lääkärin neuvoja tulee tarkasti

vaan näkee Jumalan vihan ja hänen suuren armonsa

totella: “Luojaansa vastaan tekee syntiä se, joka asettuu

välisen dynamiikan. Sairaus on tosiasia, jota ei voi si-

lääkäriä vastaan” (Sir 38:15). Kreikankielisessä käännök-

vuuttaa. Jumalan armo ja apu on taas ihmeellinen toi-

sessä tämä ajatus ei ole välittynyt oikein, vaan se on

vo, johon rukoilija takertuu:

käännetty syyn ja seurauksen laiksi: “Se, joka tekee
syntiä Luojaansa vastaan, joutukoon lääkärin käsiin!”

11 Ethän sinä kuolleille tee ihmeitä, eivät varjot

Kreikankielinen käännös on tullut arvovaltaiseksi, ja

nouse sinua ylistämään. (sela)

kuitenkin hepreankielinen alkuteksti välittää Sirakin

12 Ei haudassa kerrota, että sinä armahdat, ei

ajatuksen oikein. Meidän on syytä kunnioittaa tätä al-

kadotuksessa, että olet uskollinen!

kuperäistä hepreankielellä ilmaistua ajatusta!

13 Tunnetaanko pimeydessä ihmeitäsi, puhutaanko hyvyydestäsi unohduksen maassa?

Sairaus, synti ja Jumalan viha
Lopuksi on syytä pohtia vielä synnin ja sairauden välistä
suhdetta, joka tulee ilmi monissa Vanhan testamentin
psalmeissa. Hyvä esimerkki on Psalmi 88:
4 Paljon, ylen määrin olen kärsinyt, olen tuonelan kynnyksellä.
5 Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. Minä
olen kuin voimansa menettänyt soturi,
6 olen jäänyt yksin, kuin olisin jo kuollut. Minä
virun kuin kaatuneet haudoissaan -- nuo, joita
sinä et enää muista, joita kätesi ei auta.

“Luojaansa vastaan
tekee syntiä se, joka
asettuu lääkäriä vastaan”
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Sairaus Jumalan vihan ilmentymänä ei siis Vanhan testamentin maailmassa ilmaissut harkitsematonta ja julmaa sielunhoitoa, vaan toivoa parantumisesta. Jumalan
viha voi ilmetä sairautena, mutta tämä sama Jumala on
luvannut armahtaa ja nostaa kaatuneen. Psalmeissa
rukoilija löytää toivonsa siitä, että häntä rakastava Jumala ei tahdo pahaa hänelle. Jumalalla on paljon armoa, ja hän haluaa auttaa. Tänä päivänä lääkärin voikin
olla hyvä miettiä, millä tavalla hän hoitaa potilasta, jolla
on Psalmeissa esiintyvä hengellinen itseymmärrys
omaan sairauteensa. Kyseessä ei tarvitse olla sairas
hengellisyys, vaan ihminen voi turvata Jumalan hyvyy-

14 Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän
luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan,
15 ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa
sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän
on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.
16 Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte.
Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.

teen ja anteeksiantamiseen. Usko luo toivoa pimeyden
keskelle. On olemassa Jumala, joka voi auttaa. Siitä sai-

Antti Laato

ras ammentaa elinvoimaa ja toivoa omaan kärsimyk-

Kirjoittaja on Vanhan testamentin eksegetiikan ja

seensä. Kristillisessä kirkossa on vakiintunut sielunhoi-

judaistiikan professori Åbo Akademissa.

dollinen tapa voidella sairas ihminen. Sen perustana
ovat Jaakobin kirjeen viimeisen luvun jakeet 14-16:
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Lääkärin Sosiaalinen Vastuu
Järjestö maailmaa parantamassa?
Lääkärin Sosiaalinen Vastuu (LSV) tarjoaa tilaisuuden vaikuttaa sosiaalista
epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Seuramme jäsen Kaarina Pesonen esittelee
järjestöä ja kertoo, kuinka on ollut siinä itse mukana.

Sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus eri kysymyksineen
on aina ajankohtaisesti koskettava ja kiistanalainenkin
aihe. Liityin itse toimintaan, koska koin elintasoerot
jälkiseuraamuksineen, mm. niiden vaikutukset lasten
suureen kuolleisuuteen, kiusallisena vääryytenä. Suomen tulotaso 1970-luvulla oli 14-kertainen kaikkein
köyhimpiin maihin verraten. Nyt ero on satakertainen!
Ajattelin tehdä jotain pientä, ja että panokseni liittyisi
koulutukseen, ei rakennuksiin tai välineiden hankkimiseen. Kristilliseen lähetysjärjestöön liittymistäni esti
pelkoni, että toiminta siinä olisi käytännössä melkein
elinikäinen kutsumustyö, vaikka jaksot olivatkin nelivuotisia.
LSV perustettiin Suomessa vuonna 1982, ja sen esikuvana oli kansainvälinen Lääkärit Ydinsotaa vastaan -liike.
Kuitenkin jo alusta lähtien suomalaiset lääkärit halusi-

tyksen tavoitteena on edistää lääkärikunnan valveutu-

vat laajemman toimintapohjan, ja ottivat mukaan köy-

neisuutta ihmiskuntaa koskevissa eettisissä ja sosiaali-

hyyteen ja sen seurauksiin vaikuttamisen, ympäristön-

sissa kysymyksissä sekä omalla toiminnallaan edistää

suojelun ja tulevan sukupolven turvallisuuden. Yhdis-

turvallista elinympäristöä, tasa-arvoa ja rauhaa. Järjes-
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LSV:llä on menossa projekteja Aasiassa, mm. mielenterveysprojekti Nepalissa, ja Afrikassa on menossa vaativa,

Nykyisin LSV tarjoaa
Global Health -nimistä
kotimaista kurssia, johon
liittyy harjoittelu
kehitysmaassa.

tuberkuloosiin liittyvä 40 henkilöä työllistävä projekti
Somaliassa ja Somalimaassa. Sen tavoite on estää moniresistentin kannan leviäminen. Perussa jatkuu nuorten seksuaalikasvatusprojekti sademetsän alueella,
Pucallpassa.
Järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
eikä vastaanota tukea lääketeollisuudelta. LSV on saanut ulkoministeriöltä 85%:n tuen projekteilleen, vaikka
nykyiset leikkaukset lyhentävät projektien kestoa. Järjestö kerää itse 15% varoista, joista puolet rahana ja
puolet tavarana, työnä tms. LSV:llä on 3,5 palkattua

tössä on nykyään noin tuhat jäsentä, lääkäreiden lisäksi

työntekijää Suomessa sekä toimitilat Laurinmäenkujalla

hammas- ja eläinlääkäreitä ja opiskelijoita, joista löytyy

Helsingissä. Projektien suunnittelussa järjestö auttaa

ihailtavan osaavia, innokkaita, kielitaitoisia ja runsaasti

aiempaa enemmän, ja vahvan ammatillisuuden takia

matkustavia henkilöitä.

anomukset on yleensä hyväksytty. Viime ajan säästötoimet vaikeuttanevat työtä.

Miksi kannattaa olla mukana?

Tulevaa aktiviteettia

Lääkärin Sosiaalinen Vastuun (LSV) vahvuuksia ovat
ammatillisuus ja tasokkuus. Etuja ovat helppous, vapaat

Ensi vuoden suunnitelmissa on ottaa vastuu Global Cli-

kädet suunnitella projekteja, kunhan ne liittyvät lääkä-

nic-toiminnasta, joka ylläpitää paperittomien klinikkaa

rin toimeen ja täyttävät ulkoministeriön kehitysyhteis-

usealla paikkakunnalla Suomessa. Kehitysyhteistyö– eli

työosaston vaatimukset; se kun on pääasiallinen ra-

kehy-jaosto on ehkä aktiivisin toiminnoista. LSV:ssä

hoittaja. Puutteena koin sen, että vaikka voin toimia

mukanaolijan on mahdollista toimia mm. ilmastonmuu-

itsenäisesti, valmistautumista matkaan ei järjestön puo-

toksen, väestönkasvun, ydinaseiden rajoittamisen ja

lesta juurikaan ohjattu. Kielitaito ja maan tuntemus

Suomen terveyspolitiikan parissa. Jälkimmäisessä on

olivat oman aktiviteetin varassa, samoin paikallisten

pyritty ottamaan kantaa mm. kansainvälisten kauppa-

kumppanien hankinta. Tätä puutetta on nykyään pyritty

sopimusten vaikutuksiin ja sote-kysymyksiin sekä pape-

korjaamaan. Kehitysmaalääketiedettä opiskelin 1990

rittomien terveydenhuoltoon. Näitä voi seurata netistä

Uppsalassa parin kuukauden kurssilla, vaikka Lontoossa

osoitteessa www.lsv.fi, josta löytyy jaostojen vastuu-

oli tarjolla perusteellisempi koulutus. Nykyisin LSV tar-

henkilöiden nimet. Tervetuloa mukaan!

joaa Global Health -nimistä kotimaista kurssia, johon
liittyy harjoittelu kehitysmaassa.

Toimintaa
Ensimmäisen toimintajakson aloitin Perussa, pienen
kalastajakaupungin köyhimpien asukkaiden terveydenhuollon projektissa, jossa myös koulutimme paikallisia
hoitajia. Sitten koulutimme maallikoista terveydenedistäjiä vuoristossa, ja viimeiset projektit käsittelivät nuorten seksuaalikasvatusta, joissa käytettiin sosiodraamaa
ja nuorelta toiselle nuorelle -koulutusta. Useimmat
projektit olivat kolmivuotisia.

Kaarina Pesonen
Kirjoittaja on
eläkkeellä oleva
lastenlääkäri
Lappeenrannasta.
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Matkaraportti: Kolme vapaaehtoista Intiaan
Toukokuun lopussa lähdimme mieheni ja
hampaan puolella opiskelevan kurssikaverini
kanssa Fida International ry:n kautta Intiaan
vapaaehtoistyöhön. Matkan tarkoituksena
oli tehdä terveystarkastuksia paikallisen tiimin kanssa, tutustua intialaiseen kulttuuriin
ja ihmisiin sekä viedä eteenpäin Jumalan rakkautta. Odotimme seikkailua ja sellaisen
myös saimme.

Ne kaikkein vähimmät
Navapurissa on noin kaksi miljoonaa ihmistä ja yli 300
kylää. Suurin osa ihmisistä on hyvin köyhiä ja alimpiin
kasteihin kuuluvia. Yhteiskunnassa heidät saatetaan
luokitella eläimen tasolle tai sen alapuolelle. Kyläläisillä
ei ole varaa matkustaa lääkäreiden vastaanotolle, matkat voivat olla hyvin pitkiä eikä karjaa voi jättää yksin.
Hygienia on heikkotasoista, jätteitä ei käsitellä ja juomavesi on usein pilaantunutta. 1970-luvulla perustetun
seurakuntien istuttamiseen keskittyneen Kansallisen
lähetysliikkeen (NMM) alaisena Navapurissa toimii mm.
raamattukoulu, peruskouluja sekä vuonna 2011 perustettu sairaala, Grace Hospital. Sairaala toimii niiden

Paikallinen lääkäri hoiti
peräti 200 potilasta
parissa tunnissa!
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ihmisten hyväksi, joilta puuttuu syntymäpaikan ja varattomuuden vuoksi ihmisarvo. Sairaalan puitteet olisivat erinomaiset ja potilaspaikkoja olisi tällä hetkellä
noin 50, mutta lääkäripulan vuoksi sairaala ei ole aktiivisessa käytössä. Työ on keskittynyt sairaalan henkilökunnan pitämiin terveystarkastuksiin kylissä.

Mukana työssä
Navapurissa saimme tutustua sairaalaan ja sen toimintaan kylissä. Kiersimme kylissä sairaalan henkilökunnan
kanssa. Teimme hampaiden tarkastuksia ja annoimme
lääkeinjektioita. Ilmasto oli suomalaiselle todella kuuma, +40 astetta pahimmillaan ja samalla ilma oli kostean tukala. Kylien puitteet olivat vaatimattomat ja lavantauti levisi epidemian tavoin kyläläisten keskuudessa.
Pääosassa työssä oli lähinnä psykososiaalinen tuki ja
empatia sanattomana viestintänä, sillä yhteistä kieltä
kyläläisten kanssa ei ollut. Pääsimme vierailemaan
myös valtion sairaalassa ja näimme kuinka paikallinen
lääkäri hoiti peräti 200 potilasta parissa tunnissa! Minkäänlaista yksityisyyttä ei ole, koko kylä katsoo ja kuuntelee vastaanottoa vierestä. Hoitajien puutteesta johtuen on tavallista, että perhe ja suku hoitavat sairaalassa
potilasta esimerkiksi operaation jälkeen ja tällöin myös

Hampaiden tarkastusta kylässä.

Terveystarkastuksissa kylässä. Toimimme paikallisen kirkon tiloissa,
sillä ulkona oli jopa kyläläisille aivan liian kuuma.
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kotieläimet saattavat olla mukana. Erot hygieniassa
ovat räikeitä Suomeen verrattuna ja rehellisesti sanottuna kulttuurishokki oli tässä kohtaa suuri.
Palattuamme Mumbaihin saimme vielä olla mukana
Global Leadership Training Center -oppilaitoksen toimistotehtävissä arkistoa siivoten ja oppilaan opasta
työstäen. Pääsimme myös vierailemaan Fidan kummilapsikohteessa ja tapaamaan vanhempieni kummityttöä
ensimmäisen kerran kasvotusten. Oli todella hienoa

Sairaalan puitteet olisivat
erinomaiset, mutta
lääkäripulan vuoksi
sairaala ei ole
aktiivisessa käytössä.

päästä näkemään Fidan arvokasta työtä paikan päältä.
Matkan päätteeksi kävimme opastetulla kierroksella
Dharavissa, maailman tiheimmin asutussa paikassa ja
kooltaan Aasian toisiksi suurimmassa slummissa. Silmiä

tunsi itsensä monesti niin järjettömän pieneksi ja

avaavia ja ikimuistoisia kokemuksia! Satoa on paljon,

avuttomaksi - opintojakin on vasta kaksi vuotta takana.

mutta elonkorjaajia vähän.

Kaiken kurjuuden keskellä tulimme monesti kosketetuiksi ihmisten lämmöstä ja välittömyydestä. Köyhät

Intia sydämelle

kyläläiset ottivat meidät avosylin vastaan. Mielenkiinto

Enpä olisi voinut uskoa, miten monella eri tavalla ja

puolista - välillä potilaat tulivat valokuvaamaan meitä

tasolla tämä matka tulisi minua opettamaan ja muutta-

salaa ja julkisesti.

maan. Sen valtavan suuren tarpeen ja hädän edessä
Jonotusta lääkärin vastaanotolle.

uutta kulttuuria ja uusia ihmisiä kohtaan oli molemmin-
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Navapurin työstä vastaava perhe, jonka luona majoituimme (oik), ja tapaamassa vanhempieni kummityttöä (kuvassa keskellä)
Fidan kummilapsikohteessa Andherin slummissa (vas).

Fidan kautta opimme kuinka monella eri tavalla lähetys-

Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan

työtä voi tehdä ja ihmisiä kohdata. Kuluneet kolme viik-

jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän

koa olivat ehdottomasti yksi hienoimmista kokemuksis-

sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille:

ta tähän mennessä. Vaikka vielä ei ole edes pystynyt

”Sinun Jumalasi on kuningas!” (Jes 52:7)

kaikkea matkan aikana koettua mielessään käsittelemään, varmaa on, että Intia on lähtemättömästi vienyt
palan sydämestäni. Tavoitteenani on nyt opiskella in-

Sara Widbom-Kolhanen

nokkaasti ja tulevaisuudessa valmistua mahdollisimman

Kirjoittaja opiskelee

hyväksi lääkäriksi, jotta voin vielä jonakin päivänä pala-

lääketiedettä kolmatta

ta takaisin Jumalan niin suodessa, ja jatkaa siitä, mihin

vuotta Turun

kyvyt ja taidot tällä kertaa loppuivat. Olen todella kiitol-

yliopistossa.

linen Jumalalle, Fidalle ja matkaani tukeneille kaiken
mahdollistamisesta.

Lähteet: Jaana Forsströmin artikkeli
Kokkolan seurakunnan lehdessä.


Tämä kirjoitus on matkaraportti SKLS:n tukemalta matkalta. Voit hakea SKLS:n matka-apurahaa esim.
lääkintälähetykseen tai lähetystyöhön yleensä. Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa.
Tee hakemus osoitteessa http://www.skls.fi/seura/matka-apurahat/.
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www.skls.fi

Seuraa seuran
kuulumisia ja
uutisia Facebookissa!

Kuvia, runoja, esseitä julkaistavaksi?
KrLL on kehittyvä julkaisu, joka uudistuu ja hioutuu nu-

kansi), tai toimituksen sähköpostiin

mero numerolta niin ulkoisesti kuin sisällöllisestikin.

kristillinenlaakarilehti@gmail.com.

Kaikki kommentit lehden sisällöstä, ulkoasusta ja uudistuksista ovat tervetulleita!

Joka lehteen tarvitaan lisäksi artikkeleiden ja sivujen kuvitukseksi use-

Lehdessä julkaistaan ajankohtaisia ja teemoihin sopivia

ampi

artikkeleita, mutta myös seuralaisten tuotoksia. Jos

(maisemakuvat, kukka- ja eläinku-

kaapinpohjalla piilee runo tai muu lyhyt kaunokirjalli-

vat, lääketieteelliset ja tieteelliset

nen tuotos, sitä voi kernaasti tarjota julkaistavaksi.

kuvat). Mikäli valokuvakansiosta löytyy hyvälaatuisia

Jokainen lehti tarvitsee liudan artikkeleita, joiden keksiminen ja hankkiminen teettää usein paljonkin työtä.
Niinpä jos mieleen tulee juttuidea tai valmiiksi kirjoitettu essee tai muu kirjoitelma mielestään sopivasta
aiheesta, tätä voi myös esittää julkaistavaksi.

kuva

eri

aiheista

valokuvia, piirroksia, maalauksia tai vektorigrafiikkaa, jotka on halukas luovuttamaan KrLL:n käyttöön,
niitä voi lähettää allekirjoittaneelle osoitteeseen
hjhalk@utu.fi. Kuvat julkaistaan kiitollisna nimen
kera.

Julkaisuehdotukset ja palautteen voi antaa toimitussih-

Heikki Halkosaari

teerille tahi muulle toimituskunnalle (ks. lehden sisä-

taittaja
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SKLS:n syyspäivät
21.-23.10.2016
Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

teema: Kulttuuri



Tavoitteena on mm. saada taidenäyttely mukaan. Mikäli haluaisit oman

teoksesi – valokuvan, maalauksen tai vastaavan – esille, laita viestiä:
partanen.markus@gmail.com
Lisätietoja osoitteessa www.skls.fi



SKLS:n kevätpäivät 2017
8-10.4.2017

Pyhätunturin Kairosmajalla
Ilmoittautuminen alkaa syksyllä
- varaa aika jo kalenteriisi!

!



Seuraavaan numeroon (KrLL 3/2016) tulevat
materiaalit ja ilmoitukset 6.11.2016 mennessä.
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