SGY:n kehitysyhteistyöpienryhmän (KYSGY) toimintakertomus 1.9.2015-31.8.2016
Pienryhmän jäseniä ovat olleet
Merja Metsä-Heikkilä (pj)
Miira Klemetti
Helena Laasonen
Mika Nuutila
Kati Ojala (uusi)
Antti Puhakka (uusi)
Kaisu Luiro-Helve (uusi)
Juhani Toivonen (31.12.2015 saakka)
Pekka Lähteenmäki (31.12.2016 saakka)
Ryhmä on kokoontunut 2 kertaa.
Lisäksi ryhmä (Miira Klemetti, Helena Laasonen, Merja Metsä-Heikkilä KYSGYstä), joka oli
järjestämisvastuussa Synnytystavat meillä ja muualla –luentokiertueesta yhdessä Lääkärin
sosiaalinen vastuu –järjestön kanssa kokoontui useita kertoja.
Toimintakauden tärkein tapahtuma oli Synnytystavat meillä ja muualla -luentokiertue UM:n
myöntämällä väestön globaalikasvatustuella (VGK).
Ulkomaiset luennoitsijat olivat professorit Marcos Dias (Brasilia), Tarek Meguid (Tansania) ja Tao
Tony Duan (Kiina).
Luentoja järjestettiin synnytys- ja naistentautiklinikoissa kaikissa yliopistokaupungeissa sekä
pääkaupunkiseudulla lisäksi Jorvin ja Kätilöopiston sairaaloissa. Lisäksi luennot videoitiin useisiin
keskus- ja aluesairaaloihin.
Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin luentokokonaisuudet osana Global Health –opintoja
Tampereella ja Kuopiossa.
Helsinginssä järjestettiin Metropolia-ammattikorkeakoulussa luento kätilö- ja lääketieteen
opiskelijoille ja lisäksi avoin luentotilaisuus kiinnostuneille lääkäreille yhdessä David Livingstone –
seuran kanssa.
Kiertueesta painettiin käsiohjelma jaettavaksi etukäteen kaikissa luentokohteissa. Aiheista
kirjoitettiin sekä Sykliin että LSV:n tiedotteeseen ja Lääkärilehdessä oli synnyttämiseen liittyvä
teemakokonaisuus, jossa oli myös Marcos Diasin haastattelu.
Luentokiertueesta toimitettiin kiertuetuen saamisen ehtona ollut raportti Ulkoministeriöön,
raportista vastasi Miira Klemetti. Kiertueesta jäi varoja, jotka UM:sta haetun luvan perusteella
käytettiin Marcos Diasin kutsuun puhumaan Helsingissä kesäkuussa 2016 pidettyyn
pohjoismaiseen NFOG:n kongressiin, aiheena olivat Zica-virusepidemia ja sen vaikutukset sikiöön.
KYSGY on ollut mukana hakemassa yhdessä Väestöliiton kehitysyhteistyöyksikön ja LSV:n kanssa
UM:n väestön globaalikasvatustukea kahdelle seuraavalle vuodelle, teemana seksuaaliterveys ja
raskauden ehkäisy. Päätös tuesta on odotettavissa loppuvuodesta 2016. Vetovastuu hankkeesta
on Väestöliitolla.

SGY:n kehitysyhteistyöpienryhmän (KYSGY) toimintasuunnitelma 1.9.2016-31.8.2017
Ryhmä jatkaa toistaiseksi entisellä kokoonpanolla.
Mikäli UM:n VGK-tukea saadaan, alkaa projektin konkreettinen suunnittelu välittömästi päätöksen
jälkeen. KYSGY:n tavoitteena on saada jälleen Suomeen ulkomaisia asiantuntijoita luennoimaan,
tarkoitus on ajoittaa luentokiertue vuodelle 2018, jolloin yhdistys täyttää 90 vuotta.
SGY:n juhlavuonna 2018 pienryhmä osallistuu toimintakenttäänsä liittyvän puolen päivän
luentosession suunnitteluun syksyn koulutuspäiville. Aiheesta on käyty jo alustavia keskusteluja
yhdistyksen hallituksen kanssa.
Pienryhmä tekee edelleen yhteistyötä muiden alalla toimivien järjestöjen kanssa
kehitysyhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. LT Susanna Sainio tulee kertomaan pienryhmälle
Global Clinicin alaamme liittyvistä haasteista 2016 syyskoulutuspäivien yhteydessä järjestettävässä
tapaamisessa. Lisäksi kehitteillä on mahdollisesti LSV:n ja sopivan suomalaisen taiteilijajärjestön
kanssa yhteistyöprojekti, joka liittyy seksuaaliterveyteen ja –oikeuksiin naistentalossa Tansaniassa.

