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David Livingstone -seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kansainvälisten terveyskysymysten tuntemusta
Suomessa, edistää alalla toimivien henkilöiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä,
osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön sekä tukea kansainvälistä
terveystutkimusta. Yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvat erityisesti kehitysmaiden
terveyskysymykset ja kehitysyhteistyö, trooppisten tautien tutkimukseen ja hoitoon
liittyvät kysymykset, terveysalan lähialueyhteistyö sekä matkalääketiede.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta ja luentotilaisuuksia,
osallistuu toimialaansa kuuluvaan asiantuntijayhteistyöhön sekä tukee
tutkimustoimintaa ja käytännön kehitysyhteistyötä.
1. Jäsenkokoukset
Seura järjestää toimintavuoden aikana kaksi tai kolme jäsenkokousta, joiden
yhteydessä järjestetään esitelmiä tai symposiumeja kansainväliseen
terveydenhuoltoon liittyvistä aiheista. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.
Talvikokous 8.1.2020 Villa Aikala, Helsingissä
Aihe: Sukelluslääketiede
18.00 Talvikokouksen avaus – Katri Turunen, LL, matkajaoksen pj
18.05 Sukelluslääketiede – Anne Räisänen-Sokolowski, erikoislääkäri, LT, dosentti,
sukelluslääketieteen ja ylipainehappihoidon erityispätevyys
Vuosikokous (kevätkokous) 2020 (pidetään etäyhteydellä 23.4.2020). Covid-19 epidemian vuoksi vuosikokouksen yhteydessä ei ole luento-ohjelmaa.
Syyskokous 2020: luento-ohjelma avoin
2. Koulutus ja edustukset
Seuralla on edustaja kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyystoimikunnassa.
Vuodelle 2020 haetaan uutta edustajaa.
Seura toimi myös Lääkäriliiton Kehitysyhteistyöneuvottelukunnassa (KYNK). Seuran
edustajana toimi Tiina Hirvioja ja varaedustajana Maiju Tamminen.
Seura on mukana Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n koordinoimassa Global
Health -projektin hakemuksessa.
Seura kuuluu jäsenenä suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestöön Fingoon.
Seuraava Globaali terveys –kurssi järjestettäneen vuonna 2022, seura osallistuu sen
järjestämiseen.
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3. Seuran osallistuminen kattojärjestöjen toimintaan
Seura on Euroopan trooppisten tautien ja kansainvälisen lääketieteen verkoston
(FESTMIH) jäsenjärjestö. Seuran FESTMIH-edustajina ovat Tiina Hirvioja ja Tuomas
Aro. Seura tiedottaa jäsenkunnalleen verkoston koulutuksista ja kongresseista
kotisivullaan ja sähköpostilistallaan ja osallistuu verkoston kokouksiin
mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoja www.festmih.eu.

4. Matkajaos
Seuran matkajaoksen puheenjohtajana toimii Katri Turunen ja sihteerinä Suvi
Ahlfors. Matkajaos osallistuu Northern European Conference on Travel Medicine
(NECTM) –konferenssien järjestämiseen. DLS:n edustaja NECTM organisaatiossa
on Anu Kantele. NECTM8 (3.-5.6.2020 Rotterdam) on peruttu COVID-19 pandemian
vuoksi. Peruutetusta kokouksesta koituu kuluja jokaiselle järjestävälle seuralle,
tarkkaa summaa ei vielä ole tiedossa. Alustavasti varaudutaan seed-rahan
menetykseen.
Matkajaos ja matkalääketieteen erityispätevyystyöryhmä jatkaa yhteistyötä.
Matkalääketieteen erityispätevyystyöryhmän puheenjohtaja on Petteri Carlson ja
sihteeri Arja Burgos.
DLS:n nettisivujen matkailijoille suunnattujen ohjeiden päivityskierrosta jatketaan
tulevanakin kautena.
5. Tiedotus
Seura tiedottaa jäsensivuillaan www.fsih.fi sekä Facebook-sivuillaan
(https://www.facebook.com/davidlivingstoneseura/) globaalin terveyden ja
matkalääketieteen ajankohtaisista asioita, kursseista ja kongresseista sekä
ulkomailla järjestettävistä trooppisten tautien diplomikursseista. Matkajaoksen
nettisivuja kehitetään edelleen.
Seuran ryhmäsähköpostin välityksellä jäsenkunta välittää toisilleen tietoa
ajankohtaisista tapahtumista ja työtilaisuuksista. Kokouskutsut seuran kokouksiin
tulevat jäsenille sähköpostitse. Lisäksi kutsut julkaistaan Lääkärilehdessä ja seuran
kotisivuilla www.fsih.fi. Jäsenet voivat ilmoittaa päivitetyt sähköpostiosoitteensa
seuran jäsensihteerille (info@fsih.fi), jotta tämä voi liittää nämä ulkopuolisilta
suljetulle sähköpostilistalle.
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