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David Livingstone -seuran (myöhemmin Globaali terveys ry) toimintakertomus
vuodelta 2021
1. Jäsenkokoukset
Yhdistys järjesti toimintavuoden aikana kolme kaikille avointa jäsenkokousta.
Koronapandemian vuoksi talvi- ja kevätkokoukset järjestettiin etäyhteydellä. Kokousten
aiheina olivat:
Talvikokous 28.01.2021 Etäyhteydellä
Aihe: Vuoristolääketiede ja lääkkeiden ympäristövaikutukset
18.00 Talvikokouksen avaus – Katri Turunen, matkajaoksen pj
18.05 Vuoristotauti työterveyshuollon haasteena, Heikki Karinen LKT
18.35 Keskustelua luentoon liittyen
18.50 Tauko
19.00 Lääkkeiden ympäristövaikutukset – maailmanlaajuinen ongelma, Eeva Teräsalmi
apteekkari, EMBA
19.30 Keskustelua luentoon liittyen
19.45 Tilaisuus päättyy
Kokous oli matkajaoksen järjestämä ja se meni hyvin, keskustelu oli vilkasta. Osallistujia oli
noin 20.
Vuosikokous (kevätkokous) 12.04.2021 etäyhteydellä
Aihe: Paperittomien terveys, Suomi & kolonialismi ja seuran nimenmuutos
18:00 Paperittomien terveydenhuolto Suomessa / Paperittomista vastaava lääkäri Moona
Merikallio, Kalasataman THK ja lääkäreiden vastuuhenkilö, Global Clinic Helsinki –
luento ja keskustelu
18:40 Tutkimusmatka vai valloitusretki? David Livingstone historian muutosagenttina /
Tietokirjailija ja dosentti Olli Löytty – luento ja keskustelu
19:20 Tauko
19:30 David Livingstone –seuran sääntömääräinen vuosikokous
Luento paperittomien terveydenhuollosta oli hyvin informatiivinen. Olli Löytyn tilaisuudessa
pitämä esitelmä otettiin myös hyvin vastaan. Hän on lisännyt sen blogiinsa osoitteessa
https://www.ollipakerran.fi/post/652226376609431552/tohtori-livingstone-paheksun-eli-miks
i-david. Osallistujia kokouksessa oli noin 30.

Syyskokous 11.11.2021
Aihe: Adolescent suicides in Nigeria
Welcome and introduction – Anna Pulakka
Suicide in sub Saharan Africa – we will never learn what we fail to look for – Dr Michael
L Wilson
Adolescent Suicidal Behaviors in Nigeria; Precursor of an avoidable (or not) disaster – Dr
Olumide Abiodun
Coffee and discussion
Tilaisuus järjestettiin Oodi-kirjastossa, ja siihen pystyi osallistumaan myös etäyhteyden
kautta. Molemmat puhujat osallistuivat etäyhteyden välityksellä. Osallistujia oli noin 20,
joista paikan päällä noin 10.
2. Nimenmuutos
Vuoden 2020 vuosikokouksessa nostettiin esiin toive seuran nimen muuttamisesta. Aiheesta
päätettiin keskustella vuosikokouksessa 2021, ja nimen muuttaminen otettiin kokouksen
asialistalle ja siitä tiedotettiin etukäteen jäsenistölle laajasti ennen kokousta sähköpostitse,
Lääkärilehden ilmoituksessa, seuran nettisivuilla ja seuran Facebook-sivuilla. Prosessin
aikana kuultiin monia eri henkilöitä ja aiheesta käytiin vuosikokouksessa 12.4.2021 laaja
keskustelu.
Vuosikokouksessa nimi Globaali terveys ry (englanninkielisissä yhteyksissä Global Health
Finland) sai kahden kolmasosan äänten enemmistön, ja seuran nimi päätettiin tähän muotoon.
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi nimenmuutoksen 14.7.2021 (liite 1: Ote
yhdistysrekisteristä, liite 2: Globaali terveys ry, voimassaolevat säännöt 15.7.2021).

2. Koulutus ja edustukset
Yhdistys oli mukana suunnittelemassa Globaali terveys 2022 -kurssia, joka järjestetään
keväällä 2022 ja jota koordinoi Helsingin yliopisto. Yhdistyksen edustajina kurssilla olivat
Ville Holmberg ja Laura Musta.
Yhdistyksen edustajana Lääkäriliiton kansainvälisen terveydenhuollon
erityispätevyystoimikunnassa jatkoi seuran jäsen, lääkäri Pauliina Aarnio. Erityispätevyyden
vaatimukset päivitettiin vuonna 2020 ja ne löytyvät osoitteesta
https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/erityispatevyydet/kv-terveydenhuolto/.
Yhdistys toimi myös Lääkäriliiton Kansainvälisen terveyden neuvottelukunnassa (KATENE).
Yhdistyksen edustajana toimi Tiina Hirvioja ja varaedustajana Anna Tapanainen.
Seura kuuluu jäsenenä suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestöön Fingoon.

3. Matkalääketieteen jaos
Yhdistyksen matkajaoksen puheenjohtajana toimi Katri Turunen ja sihteerinä Suvi Ahlfors.
Jaos on kokoontunut toimikauden aikana kaksi 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 8-10.6.2022 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 siirtymäjakso päättyi 9.6.2021 ja nyt erityispätevyyden
myöntämiseksi edellytetään riittävää koulutusta ja työkokemusta sekä tentin hyväksyttyä
suoritusta. Nykyiset erityispätevyysvaatimukset löytyvät Lääkäriliiton sivuilta, ne päivittyvät
kevään 2022 aikana. Tiedustelut: sihteeri arja.burgos@fimnet.fi. Matkajaos ja
matkalääketieteen erityispätevyystyöryhmä jatkavat 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 320 seuraajaa joulukuussa 2021. Facebook-sivuja päivittivät
hallitus yhdessä matkajaoksen edustajien kanssa.
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 2021 Tiina
Hirvioja ja Tuomas Aro.
6. Hallinto
Yhdistykseen kuului vuoden 2021 lopussa 160 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 30 euroa,
opiskelijoilta 10 euroa.
Seuran hallitukseen kuuluivat Anna Pulakka (puheenjohtaja), Tuomas Aro
(varapuheenjohtaja, FESTMIH-edustaja), Leena Putkonen (sihteeri), Anna Paajanen
(rahastonhoitaja, varajäsen), Laura Musta (jäsensihteeri, Globaali terveys 2022 -edustaja),
Tiina Hirvioja (KATENE-edustaja, FESTMIH-edustaja), Anna Tapanainen, Erika Hakala,
Venla Johansson ja Ville Holmberg (Globaali terveys 2022 -edustaja).

Toiminnantarkastajina toimivat Heli Siikamäki ja Eveliina Nousiainen ja
varatoiminnantarkastajina olivat Mikaela Grotenfelt-Enegren ja Mari Sipilä. Seuran talous on
pysynyt vakavaraisena, tilikauden 2021 tulos oli 2150,39 euroa ylijäämäinen.

