Tietoa Sri Lankan silmäsairaalakeräyksestä
Ratnapuran silmäsairaala –
Miksi se rakennettiin ja miksi nyt järjestetään jälleen varainkeräys?
Miksi juuri Sri Lanka?
Suomen Lions-liitolla oli jo ennestään Sri Lankassa noin 2.200 lasta käsittävä kummilapsiohjelma, jolla kustannetaan
lasten koulutus. V. 2009 käynnistyi silmäsairaalan rakentaminen Sri Lankan Ratnapuraan. Yhtenä syynä oli se, että
saimme laskea Sri Lankaan siirretyt varat osaksi tulostamme silloisessa LCIF:n järjestämässä Campaign Sight First II keräyksessä. Toisaalta myös ulkoministeriö hyväksyi tämän hankkeen rahoitettavakseen.
Tuohon aikaan meille ilmoitettiin Sri Lankassa olevan
320.000 harmaakaihipotilasta, heistä osa täysin
sokeutuneita. Julkinen terveydenhoito kykeni leikkaamaan 43.000 potilasta vuodessa, mutta saman verran
lisää sairastui samaan aikaan. Köyhillä ihmisillä ei ole
varaa mennä leikkaukseen julkiseen sairaalaan, koska on
ostettava itse leikkauslinssi ja se on köyhälle kallis.

Sairaalan talousarvio
Sairaala oli yhteistyöhanke, josta UM maksoi 85% ja
kansalaisjärjestö (Suomen Lions-liitto) maksoi 15%. Alkuperäinen budjetti oli 505.500€ ja sairaala oli tarkoitus
rakentaa yhteen kerrokseen.

Miksi kaksi kerrosta?
Kun hanke oli hyväksytty, samalla oli lyöty lukkoon UM:n rahallinen osuus.
Sairaalan paikaksi saatiin Ratnapura – Colombo -maantien varressa oleva
paikka, joka tosin on tien vieressä, mutta noin 10 m tien tason alapuolella.
Hankearkkitehti suunnitteli sairaalan noin 10 m pilarien päälle, tien tasoon.
Lujuusarkkitehti suositteli kuitenkin rakennuksen rakentamista siten, että
ensin tulevat 5 m korkeat pilarit ja välitaso ja vasta sen yläpuolelle päätaso.
Tästä syystä talousarvio ei enää pitänyt.

Potilaat
Sairaala saatiin rakennettua ensisijaisesti silloin perustetun Sri Lankan
Lions-ystävien keräämillä vapaaehtoisilla tukimaksuilla. Kevääseen 2016
mennessä on käytetty rahaa yli
miljoona euroa.
Ja mitä sillä on saatu? Sairaalakäyntejä on yli 50.000 ja lionsklubien
järjestämillä 148 seulontaleirillä on
seulottu yli 26.000 potilasta.
Harmaakaihia on löydetty yli 7500
potilaalta. Kaihileikkauksia on tehty
n. 4000 ja niistä tähän mennessä 2/3
köyhille ilmaispotilaille.

Meidän sairaalamme on parempi kuin
julkinen sairaala
Meidän sairaalassamme köyhät ilmaispotilaat saavat
ilmaisen leikkauslinssin. Sairaalamme yhdessä paikallisten
lionsklubien kanssa järjestämät seulontaleirit ovat siellä
minne ihmisten on helppo tulla, kuten kouluissa,
temppeleissä, ym. vastaavissa paikoissa lähellä köyhää
väestöä.

Sairaalan nykytilanne
Sairaalan alakertaan jäi 500m² tyhjää raakabetonilattiaa
varojen loppumisen takia. Tilassa on seinät, ikkunat ja
betonilattia, mutta muuten se on tyhjä. Siihen on nyt
tarkoitus rakentaa naisten ja miesten potilasosastot sekä
seitsemän pienempää huonetta eri tarkoituksiin. Lisäksi
sairaalassa on tyhjä hissikuilu. Siihen on tarkoitus
rakentaa hissi, mikäli keräys tuottaa hyvin ja varoja jää
jäljelle siihen tarkoitukseen.

Mikä on sairaalan tulevaisuus?
Kun me olemme rahoittaneet ja rakentaneet sairaalan
lopulliseen kuntoon, niin sairaalaa ylläpitävä säätiö ja sen
hallitus (Trust Board) pyörittää sitä. Toiminta on
itsenäistä, koska maksavia potilaita otetaan noin 50% ja
ilmaispotilaita n. 50%. Sairaala toimii maksavien potilaiden maksutuloilla. Maksullisen leikkauksen hinta on
noin 20-25% siitä mitä maksaa leikkaus yksityisessä
sairaalassa. Intiassa on n. 170 Lions-sairaalaa, jotka
toimivat vastaavalla tavalla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miten Suomen Lions-liitto valvoo varojen perille menoa?
Sairaalan rakentamisen ja käynnistämisen aikaan oli järjestetty moninkertainen valvonta. Suomessa oli 2 KHTtilintarkastajaa ja Sri Lankassa olivat tilintarkastajana KPMG:n paikalliset tarkastajat ja myöhemmin
PriceWaterhouseCoopersin tarkastajat. Päivittäin hankevastaava tarkasti ja konvertoi jokaisen rahansiirron ja
laskun voimassa olevaan kurssiin. Kaikki kirjanpito tapahtui osana Lions-liiton kirjanpitoa. Lisäksi UM:lle oli tarkka
talousraportointi.
Tässä jatkorakennushankkeessa varat eivät kulje sairaalan kautta, vaan laskut maksetaan suoraan Suomesta tietyn
aikataulun mukaan arkkitehtitoimistolle tai suoraan rakentajalle. Näin emme joudu maksamaan keräysvaroista
arvonlisäveroa.

Miksi sairaalaa ei alun perin rakennettu valmiiksi?
Pääsyy on se kun sairaala jouduttiin maaston vuoksi rakentamaan kahteen kerrokseen. Toisaalta se, että
sairaalassa on nyt enemmän lattiapinta-alaa on kuitenkin hyvä asia, koska sairaala on osoittautunut ennakoitua
suositummaksi. The Lion -lehdessä on kerrottu, miten tiettyinä leikkauspäivinä pitää sijoittaa samaan vuoteeseen
lepäämään yhtä aikaa jopa 3 potilasta. Tähän saataisiin nyt helpotusta kun alakerta saataisiin valmiiksi.

Miksi viedä rahaa ulkomaille, kun kotimaassakin on tarvetta?
Kotimaassa on aina ollut ja tulee aina olemaan tarvetta varojen käyttöön. Lions-järjestö on kuitenkin
kansainvälinen ja se toimii kansainvälisesti. Naapurimme Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti suorittavat koko ajan
paljon meitä useampia avustusaktiviteetteja ulkomailla. Suomen leijonien suorittamat suuret ulkomaiset
aktiviteetit vuosikymmenten aikana voidaan laskea melkein yhden käden sormilla.

Miksi meidän pitää maksaa – miksei ulkoministeriö maksa?
UM rahoittaa kutakin kohdetta vain kerran. Se, että sairaalarakennuksen rakentaminen jäi maaston muodosta
johtuvan varojen loppumisen vuoksi kesken, ei ole syy UM:lle ylittää myönnetty budjetti. Toisaalta tämä on
nimenomaan suomalaisten leijonien hanke. On meidän kunnia-asiamme, että viemme hankkeemme loppuun
saakka emmekä jätä jälkeemme puoliksi rakennettua taloa kun sille kerran olisi varattomille potilaille jopa
loputtoman paljon tarvetta.

Suomen lippu, Lions-lippu ja Sri
Lankan lippu kunnioittavat sairaalan
aikaansaaneita suomalaisia leijonia.

Sairaalan henkilökunta 2016. Taustalla bussi, jolla köyhiä
potilaita kuljetetaan seulontaleireille ja sairaalaan.

Keräysjohto pyytää klubianne osallistumaan tähän keräykseen summalla, joka
on 5€ per jäsen, tai sitten jollakin muulla klubinne taloudelle sopivalla
summalla, kuten esimerkiksi 200€ tai 300€.
500€ maksava klubi tai yksityishenkilö saa nimensä sairaalaan tulevaan lahjoittajatauluun ja tänä keväänä
ilmestyvään LION-lehteen (yksityishenkilön nimi lehteen suostumuksella).

Jokaisena aukiolopäivänä silmäsairaalan salossa on
myös Suomen lippu.
Pidetään se siellä ja hoidetaan työmme loppuun.

Erkki Laine

Ilkka Siissalo

Keräyksen johtaja ja
silmäsairaalan hankevastaava

Sri Lankan Lions-ystävien puheenjohtaja

Hän kiittää meitä
saatuaan näkönsä
takaisin.

