TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2018
RESERVIN LÄÄKINTÄUPSEERIT RY

YHDISTYKSEN TAVOITE
Reservin lääkintäupseerit ry on vuonna 2013 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää jäsenistönsä kenttälääketieteellistä osaamista ja tukea palveluksessa olevan lääkintäreserviupseerikurssin oppilaskuntaa. Tämän lisäksi yhdistys
kouluttaa ja jakaa osaamistaan muille reserviläisille erilaisissa koulutuksissa ja kertausharjoituksissa. Yhdistys tekee yhteistyötä mm. Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Puolustusvoimien Sotilaslääketieteen keskuksen ja kotimaisten yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. Kysyntää lääketieteen
ammattilaisia reservissä yhteen kokoavalle toimijalle on ollut, sillä nuoresta iästään
huolimatta yhdistys on jo koonnut riveihinsä yli 150 jäsenen ydinjoukon.
TOIMINNAN SISÄLTÖ VUONNA 2018
Yhdistyksessä on tehty viidentenä toimintavuotenaan paljon perustavanlaatuista
työtä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien jäsenten värväämiseksi ja kontaktien luomiseksi eri maanpuolustusjärjestöihin, Sotilaslääketieteen keskukseen ja
lääketieteellisiin tiedekuntiin.
Yhdistys on vuoden aikana erityisesti lähentänyt välejään Suomen Reserviupseeriliittoon ja yhdistyksen syyskokouksessa 3.11.2018 yhdistyksen jäsenet päättivät yksimielisellä enemmistöllä liittymisestä osaksi liittoa. Keskusteluja liiton kanssa jatketaan ja jäsenyhdistykseksi tulo tapahtunee vuoden 2019 aikana.
Yhdistyksen yhteistyö Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa on saanut vakaan
pohjan jatkuvalle yhteiselle toiminnalle. Vuoden keväällä ja syksyllä yhteensä noin
10 yhdistyksen jäsentä on osallistunut MPK:n vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin
kouluttajina ja asiantuntijoina. Myös Puolustusvoimien tukipyyntöihin olemme vastanneet lähettämällä vapaaehtoisia harjoituksiin.

Vuoden suurin ponnistus oli tänäkin vuonna syksyn koulutuspäivä Santahaminassa
Maanpuolustuskorkeakoululla. Tänä vuonna teemana oli ”Lääkintää ääriolosuhteissa”. Osallistujamäärä oli ennätykselliset n. 120 lääkäriä, alan opiskelijaa ja muuta
kenttälääketieteestä kiinnostunutta. Koulutuspäivä järjestettiin aiempaan tapaan
yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Puolustusvoimat katsoi sisällön täyttävän vapaaehtoisen kertausharjoituksen kriteerit ja Helsingin yliopiston
lääketieteellinen tiedekunta hyväksyi tilaisuudesta koulutustunteja useisiin erikoislääkärikoulutusohjelmiin.
Yhdistyksen Mannerheim-ristin ritarien perinnesäätiön sekä Simo Brofeldtin tyttären kanssa yhteistyössä suunniteltu Ritari Brofeldtin palkinto jaettiin vuonna 2018
ensimmäistä kertaa menestyksekkäällä tavalla palvelleelle Lääkintä-RUK:n suorittaneelle vänrikille. Urlus-säätiön ystävällisesti myöntämällä tuella on ollut suuri merkitys palkinnon aikaansaamisessa.
Jäsenkuntamme on hyvin nuorta ja olemme onnistuneet myös saamaan useita naisjäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen toiminta vuonna 2018:
- Hallituksen kokous Helsingissä 13.1.2018
- Hallituksen kokous Helsingissä 3.2.2018
- Yleiskokous Helsingissä, kokouksen yhteydessä kurssitapaaminen 3.2.2018
- Hallituksen kokous Helsingissä 12.5.2018
- Palveluksessa olevan kurssin kotiuttamistilaisuus, yhdistyksen edustus (tilaisuuden yhteydessä yhdistys palkitsi meritoituneen kokelaan Ritari Brofeldtin palkinnolla ensiarvoisesta suorituksesta koulutuksessa) 14.6.2018
- Yhteiset Nijmegen-marssin harjoitusmarssit kevään aikana
- Nijmegen-marssi. Yhdistyksen edustajia sekä marssimassa, että lääkintäorganisaatiossa. 17.-20.7.2018
- Yhdistyksen kesätapaaminen sotilasalueella Itä-Villingissä, tutustuminen sotilassaareen, leikkimielinen kilpailu, ruokailua ja saunomista 11.8.2018
- Hallituksen kokous Helsingissä 5.9.2018
- Tapaaminen palveluksessa olevan lääkintäreserviupseerikurssin kanssa Riihimäen
varuskunnassa 1.10.2018
- Hallituksen kokous Helsingissä 11.10.2018

- Syksyn koulutuspäivä ”Lääkintää ääriolosuhteissa” Maanpuolustuskorkeakoululla
20.10.2018
- Hallituksen kokous Helsingissä 3.11.2018
- Vuosikokous 3.11.2018:
Valittiin uusi hallitus: Puheenjohtajaksi valittiin Richard Lundell, varapuheenjohtajaksi Mikko Myllylä, sihteeriksi Tapio Kalema, varainhoitajaksi Aleksi Keski-Oja.
Hallituksen jäseniksi valittiin: Veli-Matti Isoviita, Christoffer Wiklund, Mikko Nurminen, Aleksi Reito ja Lauri Nyrhi. Varajäseniksi valittiin: Juho Pylväläinen, Tuukka
Puolakka ja Johan Sanmark. Kokouksessa yhdistyksen jäsenet kannattivat yksimielisesti hallituksen ehdotusta liittymisestä Suomen Reserviupseeriliittoon. Kokouksen jälkeen ohjelmassa oli yhteinen ruokailu.
- Hallituksen kokous Helsingissä 28.11.2018
- Lääkintä-RUK:n kurssijuhla Helsingissä, yhdistyksen edustus 15.12.2018
- Yhdistyksen edustus jouluaaton sankarihautojen kunniavartiossa Hietaniemen
hautausmaalla 24.12.2018
- Vuoden mittaan säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito Huoltopalvelu- ja lääkintäsektorin johtajan kanssa, Sotilaslääketieteen keskus ja Logistiikkalaitos
- Vuoden mittaan säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito Lääkintä-RUK:n oppilaskunnan hallituksen kanssa. Tästä vuodesta lähtien oppilaskunnan puheenjohtaja tai
hänen sijaisensa edustaa kurssin oppilaskuntaa yhdistyksen hallituksessa.
- Kevään aikana tapaamisia Suomen Nijmegen-marssidelegaation kanssa lääkintähuollon suunnittelua varten.
Seuraavat uudet jäsenet (24 hlöä) otettiin vuonna 2018 mukaan yhdistyksen toimintaan:
<lista nimistä poistettu internetissä julkaistusta versiosta tietoturvasyistä>
Hallituksen puolesta,
Helsingissä 16.3.2019
______________________________
Richard Lundell
Hallituksen puheenjohtaja

______________________________
Mikko Myllylä
Hallituksen varapuheenjohtaja

