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Kauan sitten…
 monet rotaryklubit auttoivat raajarikkoisia monet rotaryklubit auttoivat raajarikkoisia 

lapsia 1900-luvun alussa lapsia 1900-luvun alussa 

 näistä suuri osa oli polion vammauttamianäistä suuri osa oli polion vammauttamia

 klubit myös hankkivat rautakeuhkoja klubit myös hankkivat rautakeuhkoja 
polion uhreillepolion uhreille

 1900-luvun lopulla polio oli rokotuksin 1900-luvun lopulla polio oli rokotuksin 
saatu häviämään teollisuusmaistasaatu häviämään teollisuusmaista



Mutta kehitysmaissa 
tauti jylläsi edelleen!



Miten ajatus PolioPlussasta heräsi 

 rotarien 3-H-projekti Filippiiineillä 1980-luvun alussa: 
massarokotukset poliota vastaan                  -> tauti väheni 
dramaattisesti

 Rotaryn 100-vuotisjuhla oli tulossa 2005 – kaikkien maiden 
lasten rokottaminen poliota vastaan sen  kunniaksi (päätös 
1982) 

 ei tehtävissä yksin, yhteistyökumppaneita tarvittiin:
– Maailman terveysjärjestö WHO

– YK:n lastenavun järjestö UNICEF

– Yhdysvaltain terveysvirasto CDC

– eri maiden hallitukset



If we’d realized all the complexity, 
that decision would never have 
been made.

  

Cliff DochtermannCliff Dochtermann



Erilaisia näkemyksiä parhaasta toimintatavasta

 rotaryklubien itsenäinen toiminta vs. kaikkien rotarien 
yhteinen hanke

 laaja yleinen rokotusohjelma vs. tautikohtaiset 
massarokotukset (Albert Sabin)

 pistettävä (IPV) vai suun kautta otettava (OPV) 
poliorokote

 huonot vs. hyvät kokemukset kokonaisen sairauden 
hävittämisestä

 viranomaiset vs. kansalaisjärjestöt



”We have seen it so often: a volunteer group 
comes to a country, starts a program, and then 
leaves. So, Rotary, we appreciate your 
interest, but we would like you to go home.” 
(WHO:n director-general Halfdan Mahler 1984)



PolioPlus käynnistyi

 1985 Unicef asetti tavoitteeksi, että  vuoteen 1990 
mennessä maailman alle yksivuotiaista 80 % olisi 
rokotettu tärkeimpiä tartuntatauteja vastaan:

– kurkkumätä, hinkuyskä, jäykkäkouristus, tuberkuloosi, 
tuhkarokko (Unicef kustansi rokotteet)

– polio (rotarit kustansivat rokotteet) = PolioPlus

 rotarien suuri keräys 1987-88: 

– tavoite 120 miljoonaa dollaria 

– tulos 247 miljoonaa dollaria



Rotary started the eradication of polio in 1985

In 1988, the World Health Assembly 
resolved to eradicate polio by the year 2000



Huikeat tulokset 1990

 vuoden 1990 tavoite saavutettiin: > 80 % maailman 
pienokaisista rokotettiin kuutta sairautta vastaan = ”most 
massive peacetime international collaborative effort in 
history”

 1988 WHO asetti tavoitteeksi polion hävittämisen vuoteen 
2000 mennessä ja kiitti Unicefia ja Rotarya niiden panoksista 

-> Global Polio Eradication Initiative (GPEI)



Tulokset puhuivat

”We have seen it so often: a volunteer group 
comes to a country, starts a program, and then 
leaves. So, Rotary, we appreciate your 
interest, but we would like you to go home.” 
(WHO:n director-general Halfdan Mahler 1984)





Mitä rotarit tekivät

 idea polion hävittämisestä tuli  heiltä
 he myös osoittivat, että tämä on tehtävissä
 tukevat rahallisesti -> rokotteiden hankinta
 mobilisoivat väestön rokotuksiin
 toimivat rokottajina, huoltajina ja teknisenä tukena
 sitouttavat hallituksia, paikallis- ja uskonnollisia johtajia ja 

muita toimijoita
 neuvottelevat rauhan rokotuspäivien ajaksi

– Days of Tranquillity



Lähtötilanne 1988

            polio 125 maassa kotoperäisenä (endeemisenä),  
kaikissa maanosissa



Maailman vapautuminen poliosta

1991 Luis Fermin 
         Tenorio Cortez

2011 Rukhsar Khatoon

1994 Amerikat

2000 läntinen Tyynen 

         meren alue

2002 Eurooppa

2014 Kaakkois-Aasia

Afrikassa viimeinen polio-          
 tapaus oli kesällä 2014

1998 Melik Minas

1997 Mum Chanty



125 Polio Endemic 

countries 

Wild Poliovirus Eradication, 1988-2014

Last type 2 polio in 

the world

Last Polio Case in 

India

Last Polio Case in 

Nigeria

Viimeinen 
prosentti 
on vaikein



2015 polio kotoperäisenä kahdessa maassa, 
yhdessä maanosassa



Polioon sairastuu nyt 99,98 % vähemmän 
lapsia kuin kampanjan alkaessa

350 000 73







          2,5 miljardia lasta on rokotettu 



      8 miljoonan lapsen halvaantuminen on estetty 



 

    

Bill and 
Melinda 
Gates 
Foundation



Loppuvaiheen suunnitelma

Surveillance 

Missed Children 

Outbreak Prep 

Facility Containment



Poliolaboratorio- ja -valvontaverkosto



Global polio eradication initiative: 
Lessons learned and legacy

“An essential best-practices component of the GPEI has been the 
cross-agency coordination of an effective advocacy agenda that was 
central to the eventual endorsement of and crucial support to the GPEI 
by political bodies such as the African Union, the Organization of 
Islamic Cooperation, the Commonwealth, and especially the Group of 
Eight [21]. This effort was often lead by Rotary International as the 
pivotal member among the GPEI’s 4 spearheading partners and also 
mobilized key persons, including UN leaders, business magnates, and 
international personalities and local political, community, religious, and 
traditional leaders in support of the eradication effort “

(Cochi ym. Journal of Infectious Diseases 2014:210, Suppl 1)





Vielä tarvitaan noin 1,5 miljardia dollaria



Mitä tekemistä meillä rotareilla vielä on

 tuetaan kampanjaa lahjoituksin 
ja keräyksin: 

    tavoite 1500 $ / klubi
 Bill ja Melinda Gatesin säätiö 

3-kertaistaa PolioPlus- 
lahjoitukset 2018 asti

 myös piirejä on kehotettu 
käyttämään 1/5 DDF-
varoistaan tähän

 kerrotaan poliosta



Rotarien oma polio-opas 
lipaskerääjien tueksi 







Saavatko rotarit ansaitsemansa tunnustuksen?



We are this close
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