TOIMINTASUUNNITELMA 2019
RESERVIN LÄÄKINTÄUPSEERIT RY

YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää lääkintäreserviupseerikurssin ja sen
oppilaskunnan toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää
tapahtumia, koulutusta, seminaareja, julkaista kurssijulkaisuja ja myöntää
yhdistyksen yleiskokouksen hyväksymän yhdistysmerkin. Lisäksi yhdistys tekee
yhteistyötä puolustusvoimien, Sotilaslääketieteen keskuksen ja lääketieteellisten
tiedekuntien kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja
sekä kannatusjäsenmaksuja, järjestää erillisellä luvalla varainkeräyksiä, myydä ja
julkaista kirjoja sekä lehtiä, järjestää maksullisia tapahtumia ja ottaa vastaan
lahjoituksia sekä testamentteja.
JOHDANTO
Tulevan toimikauden painopiste on jäsenten aktivoiminen ja jatkuvan toiminnan
kehittäminen. Yhdistyksellä on hyvät kontaktit eri
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen, puolustusvoimiin sekä lääketieteellisiin
tiedekuntiin. Yhdistys kehittää jäsenilleen suunnattua toimintaa ja tapahtumia.
Lisäksi yhdistys panostaa käynnistyneen Lääkintä-RUK:n tukemiseen ja
neuvomiseen.
TOIMINTA JA TAPAHTUMAT
1. Tukea palveluksessa olevaa Lääkintä-RU-kurssia ja sen oppilaskuntaa:
- tiedotus ja avustaminen RU-kurssiin liittyvissä käytännön asioissa
- kokelaspaikoista tiedottaminen (LRUK:n oppilaat komennetaan RU-kurssin
jälkeen useaan eri varuskuntaan, joissa kaikissa on hyvin erilaiset käytännön
järjestelyt. Kokelaat saavat usein vastuulleen suuria potilasmääriä tavallisten
johtajatehtäviensä ohella. Tiedottamisessa pyritään erityisesti tuomaan esiin
seikkoja, joilla voi olla vaikutusta potilasturvallisuuteen)

- tiedotus perinneasioissa, kurssijuhla, matrikkeli ja muut perinteet
- tukiyhdistyksen omaisuuden vaaliminen/ siirtäminen seuraavalle kurssille
(oppilaskuntahuoneen TV, urheiluvälineitä, kirjallisuutta, vanhat
kurssimatrikkelit)
- Lääkintä-RUK:n oppilaskunnan tukeminen rahallisesti, taukotilan
viihtyvyyden parantaminen
2. Puolustusvoimien Lääkintäkoulun ja yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien
yhteistyön lisääminen:
- Pyrimme parantamaan vuorovaikutusta Puolustusvoimien ja tiedekuntien
välillä (Tällä pyrimme siihen, että lääketieteellinen koulutus kehittyisi entisestään
puolustusvoimissa. Pyrimme myös saamaan tiedekuntia huomioimaan suoritettua
RU-kurssia erikoislääkärikoulutuksen johtajaopinnoissa.)
3. Koulutus ja maanpuolustustyö
- Yhdistyksessä on tällä hetkellä keskustelua mahdollisesta liittymisestä
Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistykseksi. Keskustelu ja suunnittelutyö
tämän osalta jatkuu, ja mikäli yhdistyksen jäsenkunnan tuki on tarpeeksi vahvaa on
mahdollista, että yhdistys liittyy vuoden 2019 aikana liittoon.
- Koulutuspäivä (Järjestämme syksyllä 2018 jo perinteeksi muodostuneen
koulutuspäivän yhdistyksen jäsenille ja varusmiespalveluksen suorittaneille
lääkäreille sekä lääketieteen opiskelijoille. Koulutuksen tarkoitus on olla
kertausharjoitustyyppinen ja siinä on tarkoitus kerrata, syventää ja perehdyttää
lääkäreitä ja alan opiskelijoita kenttälääkintään, johtamiseen ja vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön.)
- Koulutusluennot kokousten yhteydessä
- Säännöllinen osallistuminen kertausharjoituksiin suunnittelijoina ja
kouluttajina (Puolustusvoimat ja MPK).
- Simulaatiokoulutus (Keskustelemme Sotilaslääketieteen keskuksen SOTLK
kanssa jäsenillemme suunnatusta potilassimulaatioharjoituksesta Riihimäellä)
- Potilassimulaatio-ohjelman ylläpito (palkittu potilassimulaatio-ohjelma,
joka saanut myös maininnan Lääkärilehdessä tulee mahdollisesti yhdistyksen
ylläpidettäväksi. Asiasta neuvotellaan vielä ohjelman tekijöiden ja SOTLK:n kanssa.)
4. Kansainvälinen yhteistyö
Yhdistystä on Reserviupseeriliiton toimesta pyydetty toimimaan linkkinä CIOMR:n
(kansainvälinen reservin lääkintäupseereiden liitto)ja erityisesti sen juuri
perustetun Pohjoismaisen osion suuntaan. Hallituksen puheenjohtaja on aktiivisesti
ollut mukana Pohjoismaisen osion suuntaan ja osallistunut sen kehittämiseen.
Mikäli yhdistys liittyy Reserviupseeriliittoon Suomi todennäköisesti liittyy
jäsenvaltioksi CIOMR:n, ja yhteistyö tulee tiivistymään entisestään. Tässä
tapauksessa yhdistykselle avautuu mahdollisuus lähettää jäseniään CIOMR:n
koulutuksiin ja tilaisuuksiin.
5. Liikunta ja urheilu

- Nijmegen-marssi heinäkuussa (yhdistys on vuodesta 2013 lähtien ollut joka
vuosi edustettuna marssilla; aiomme myös osallistua vuonna 2019. Yhdistys tulee
tukemaan Suomen omaa delegaatiota lääkintähuollon puolella sekä
henkilöresursseilla, koulutuksella, että materiaalilla)
- Oman joukkueen kanssa osallistuminen MPK:n kilpailuihin ja koulutuksiin,
Finlandia-hiihto keväällä 2019 ja ResUrsus- marssi 2019 syksyllä
- Yhdistyksen seitsenottelukilpailu kesällä
- Ammuntatapahtumat yhdistyksen jäsenille
6. Yhdistystapaamiset
- Vuosittaiset yhdistystapaamiset (yhdistystapaamisien tarkoitus on ylläpitää
jäsenten kiinnostus yhdistyksen toimintaan ja maanpuolustustyöhön. Koska nämä
järjestetään vuosikokouksen ja kevätkokouksen yhteydessä, saadaan jäsenet myös
aktiivisesti osallistuman yhdistyksen kokouksiin.
7. Historia, perinnetyö ja julkaisutoiminta
- Yhdistyksen tarkoitus on vaalia Lääkintä-RUK:n ja Logistiikkakoulun
perinteitä (Yhdistys ylläpitää toiminnallaan perinteitä ja siirtää niitä uusille
kursseille. Pyrimme aukottomuuteen ja jatkuvuuteen, jolloin perinteitä ei jää pois.
- Olemme säännöllisesti yhteydessä palveluksessa olevan kurssin
oppilaskuntaan tiedotus- ja perinneasioiden suhteen
- Tutkimme Lääkintä-RUK:n sekä Lääkintäkoulun historiaa
- Dokumentoimme ja arkistoimme tuleville sukupolville tietoa
ajankohtaisista tapahtumista
- Suunnittelemme kenttälääkinnän oppaan toimittamista
TALOUS
Menot:

Tulot:

JÄSENTEN HANKINTA
Tulemme panostamaan näkyvyyteen ja tätä kautta saamme uusia jäseniä mukaan
toimintaamme. Esimerkiksi yhdistyksemme on ollut esiteltynä Lääkärilehdessä,
Sotilaslääketieteen aikakauslehdessä ja muissa julkaisuissa. Tulemme jatkossakin
käyttämään samaa strategiaa. Mainostamme myös toimintaamme palveluksessa
olevalle Lääkintäreserviupseerikurssille. Myös Syksyn koulutuspäivistämme

saamme normaalisti useita uusia jäseniä. Yhdistyksemme on äskettäin hyväksytty
Lääkäriseura Duodecimiin yhdistysjäseneksi. Pyrimme kehittämään yhteistä
toimintaa.
TIEDOTUS
- Lääkintä-RUK:sta tiedottaminen lääketieteellisiin tiedekuntiin hakeville ja
opiskelupaikan saaneille. (Yhdistyksen näkemyksen mukaan on tärkeää, että kunkin
reserviläisen Puolustusvoimissa saama koulutus vastaisi mahdollisimman hyvin
tämän sodanajan tehtävää. Lääkärit ovat PO-tilanteessa lääkintätehtävissä ja he
johtavat komppaniatason ensihoitopaikkaa tai pataljoonatason ensihoitoasemaa.
Koska nyt suurin osa lääkäreistä suorittaa varusmiespalveluksen jo ennen opiskelun
alkua, he myös jäävät tehtävänsä vastaavasta koulutuksesta paitsi. Tällä hetkellä
Puolustusvoimien järjestämät kertausharjoitukset eivät riitä lääkäreiden
uudelleenkouluttamiseen sodanajan tehtäviinsä)
- Tiedottaminen suurelle yleisölle (Koska Lääkintä-RUK:sta on tällä hetkellä
liikkeellä paljon väärää tietoa, on tärkeää että tiettyjä väärinkäsityksiä oikaistaan ja
annetaan oikeaa tietoa. Yhdistys on avannut internetissä omat kotisivut.
Tiedottaminen tapahtuu yhteistyössä Sotilaslääketieteen keskuksen kanssa.
KOKOUKSET
- Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, kaksi keväällä sekä kaksi
syksyllä. Suunnitteilla on kuitenkin yhteensä 6 hallituskokousta vuodelle 2019.
- Yhdistyksen yleiskokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä
sekä kerran syksyllä.
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