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David Livingstone -seuran toimintakertomus vuodelta 2020

1. Jäsenkokoukset
Seura järjesti toimintavuoden aikana kolme kaikille avointa jäsenkokousta.
Koronapandemian vuoksi kevät- ja syyskokoukset järjestettiin etäyhteydellä. Kokousten
aiheina olivat:
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) 23.4.2020
Kevätkokouksessa ei COVID-19-tilanteen vuoksi ollut luento-osuutta. Kokouksessa
käytiin keskustelua yhdistyksen tulevaisuuden näkymistä ja toimintatavoitteista. Esiin
nousivat toiveet seuran nimen muuttamisesta ja kokousten sosiaalisuuden lisäämisestä.
Syyskokous 3.11.2020
Aihe: Global food security
Dr Liisa Korkalo, Senior researcher University of Helsinki: Micronutrient deficiencies in
adolescent Mozamiban girls.
Tilaisuuteen suunniteltu toinen puhuja ei päässyt teknisten ongelmien vuoksi paikalle.
Tilaisuus äänitettiin, ja tallenne oli nähtävillä noin kuukauden ajan tilaisuuden jälkeen.

2. Koulutus ja edustukset
Seuran edustaja Lääkäriliiton kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyystoimikunnassa
vaihtui toimintakaudella. Seuran jäsen, tutkimusprofessori Pekka Jousilahti, toimi seuran
edustajana kevätkauden 2020. Syyskaudella 2020 edustajana toimi seuran jäsen, lääkäri
Pauliina Aarnio. Erityispätevyyden vaatimukset päivitettiin vuonna 2020 ja ne löytyvät
osoitteesta
https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/erityispatevyydet/kv-terveydenhuolto/.
Seura toimi myös Lääkäriliiton Kehitysyhteistyöneuvottelukunnassa (KYNK), joka muutti
nimensä Kansainvälisen terveyden neuvottelukunnaksi (KATENE). Seuran edustajana toimi
Tiina Hirvioja ja varaedustajana Maiju Tamminen.
Seura kuuluu jäsenenä suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestöön Fingoon.

3. Matkalääketieteen jaos
Seuran matkajaoksen puheenjohtajana toimi Katri Turunen ja sihteerinä Suvi Ahlfors. Jaos on
kokoontunut toimikauden aikana kolme kertaa etäyhteyden välityksellä.
Anu Kantele on DLS:n edustaja Northern European Conference on Travel Medicine
(NECTM) –konferenssin organisaatiossa ja hän toimi 2015-2017 steering committee’n
varapuheenjohtajana. Vuoden 2020 kokous jouduttiin perumaan koronaviruspandemian
vuoksi. Seuraava kokous on suunnitteilla vuodelle 2022 Rotterdamiin.
Lääkäriliitto hyväksyi matkalääketieteen erityispätevyyden perustamisen kesäkuussa 2017.
Matkajaos koordinoi matkalääketieteen erityispätevyystyöryhmän muodostamisen.
Työryhmän puheenjohtaja on Petteri Carlson ja sihteeri Arja Burgos. Matkalääketieteen
erityispätevyyden hakemisen siirtymäaikaa on jatkettu 9.6.2021 asti. Matkajaos ja
matkalääketieteen erityispätevyystyöryhmä jatkaa yhteistyötä.
4. Tiedotus
Seura tiedotti toiminnastaan etupäässä sähköisesti. Kokouskutsut toimitettiin jäsenille
sähköpostitse; lisäksi kutsut julkaistiin edelleen pääsääntöisesti Suomen Lääkärilehdessä ja
seuran kotisivuilla www.fsih.fi. Seuran Facebook-sivustolle päivitettiin tiedot tulevista
kokouksista, koulutusmahdollisuuksista ja muista seuran jäsenille mielenkiintoisista aiheista.
Facebook-sivuilla oli noin 290 seuraajaa joulukuussa 2020. Facebook-sivujen pääkäyttäjinä
toimivat puheenjohtaja Anna Pulakka, sihteeri Leena Putkonen ja jäsensihteeri Laura Musta,
sekä matkajaoksesta Suvi Ahlfors.
5. Kattojärjestö
Seura on Federation of European Societies for Travel Medicine and International Health
(FESTMIH) -kattojärjestön jäsen. Seuran sivuilla on linkki FESTMIH:n sivuille, joilta löytyy
lisätietoja alan tapahtumista. Seuran FESTMIH-edustajana toimivat kaudella 2020 Tiina
Hirvioja ja Tuomas Aro.
6. Hallinto
Seuraan kuului vuoden 2020 lopussa 170 jäsentä. Seuran jäsenmaksu oli 30 euroa,
opiskelijoilta 10 euroa.
Seuran hallitukseen kuuluivat Anna Pulakka (puheenjohtaja), Tuomas Aro
(varapuheenjohtaja), Leena Putkonen (sihteeri), Anna Paajanen (rahastonhoitaja, varajäsen),
Laura Musta (jäsensihteeri), Maiju Tamminen, Tiina Hirvioja, Anna Tapanainen ja Erika
Hakala.
Toiminnantarkastajina toimivat Heli Siikamäki ja Eveliina Nousiainen ja
varatoiminnantarkastajina olivat Mikaela Grotenfelt-Enegren ja Mari Sipilä. Seuran talous on
pysynyt vakavaraisena, mutta NECTM-kongressin johdosta menetetty 8000 euron ns.
“Siemenraha” johti siihen, että vuoden 2020 tulos oli 5264,93 euroa alijäämäinen.

7. Kevätkokouksessa 2020 esiin nousseet asiat
Seuran kevätkokouksessa 23.4.2020 hallitukselle esitettiin kolme toivetta toiminnan
kehittämiseksi:
1) Seuran nimen muuttaminen. Nykyinen nimi (David Livingstone -seura) koettiin
vanhanaikaiseksi ja kolonialistiseksi. Hallitusta pyydettiin edistämään
nimenmuutosasiaa. Hallitus tuo kevätkokoukseen 2021 ehdotuksen seuran uudeksi
nimeksi.
2) Lisää verkostoitumista seuran kokouksiin. Kevätkokous toivoi seuran kokouksiin
parempaa mahdollisuutta verkostoitua ja tutustua muihiin kansainvälisestä
lääketieteestä kiinnostuneisiin. Hallitukselle esitettiin ideoita esim. omakustanteisesta
ruokailusta kokousten yhteydessä. Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi
näitä ideoita ei ole voitu vielä toteuttaa.
3) Nettisivujen päivittäminen. Kevätkokouksessa toivottiin seuran nettisivujen
päivittämistä informatiivisemmiksi niin, että ulkopuolistenkin on helpompi ymmärtää
alan ja seuran ydinasiat. Hallitus on päättänyt siirtää nettisivujen päivittämisen
mahdollisen nimenmuutoksen jälkeen tehtäväksi.

