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1. Yleislääkäripäivät järjestetään 24.-25.11.2016 Marina Congress Centerissä Helsingissä.
Ilmoittautuminen ja ohjelma. Early bird -hinnat 31.10.2016 saakka. Päiville haetaan lyhyitä suullisia
esityksiä tutkimus- ja kehityshankkeista, jotka voivat olla vielä suunnitelmavaiheessa tai keskeneräisiä.
Tavoitteena on tuoda esille eri puolilla maata tehtävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tarjota
palautetta esiintyjille. Esitysten muotona on yksi powerpoint-dia ja esityksen kesto on 5 minuuttia
sisältäen keskustelun. Paras esitys palkitaan! Esitysten abstraktit on lähetettävä 30.10.2016 mennessä
osoitteeseen pekka.honkanen@oulu.fi. Abstraktiohjeen löydät täältä.
2. NuoretGPt SYLY ry:een perustetaan yhteiseurooppalaisen (VdGM) mallin mukainen
yleislääketieteeseen erikoistuvien ja 5v sisään erikoislääkäriksi valmistuneiden jaosto. Tässä
loppukesästä SYLYn hallitukselle laadittu esitys. Toiminnan yksityiskohtia ja järjestäytymistä
suunnitellaan osana yhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja niistä päätetään
vuosikokouksessa 3/2017. Jaoston toimintaverkoston työnimenä on NuoretGPt. Tämän syksyn aikana
pyrkimyksenä on kansallisen verkoston “sähköistämisen” ja olemassa olevien alueellisten ja
paikallisten verkostojen tunnistamisen lisäksi vierailla yliopistojen mahdollisissa YLEerikoistumisohjelman aloitusseminaareissa levittämässä sanomaa. Yhteispohjoismaista Nordic Young
GPs -yhteistyötä tiivistetään mm. ensi kesän Reykjavikin pohjoismaista kongressia edeltävää
prekoferenssia ja klinikkavaihtoa ajatellen. Tästä tulee lisätietoa kk:n sisään.
Aleksi Varinen järjestää alueellisen NuoretGPt -tapaamisen pe 28.10. klo 18-22 Ravintola Astorissa
Tampereella, ohjelma löytyy täältä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset aleksi.varinen[ät]gmail.com.
Kutsumme ihmisiä myös Yleislääkäripäivien yhteydessä to 24.11. klo 17-19 Hotel Grand Marinan
Makasiini-aulabaariin vapaamuotoiseen NuoretGPt -tapaamiseen. Tule ennen tai jälkeen GPF:n
hallituksen ja aluetoimikuntien Edunvalvonta SOTEssa -aiheisen yhteiskokouksen (avoin myös muuten
päiville osallistumattomille!) ja vaikka et olisi illalliselle osallistumassakaan! Paikalla tuoreen SYLYn
“nuorisojaoston” edustajia.
NuoretGPt -verkoston ensisijainen viestintäkanava on tällä hetkellä YLE-erikoistuvien sekä tuoreiden
tai muuten sydämeltään nuorten erikoislääkärien facebookryhmä: https://www.facebook.com/groups/yleislaaketieteenerikoistuvat/
Jaosto hakee SYLYn jäsenistä (ja vielä toistaiseksi jäseniksi kuulumattomista;) yleislääketieteeseen
erikoistuvia ja viiden vuoden sisään erikoistuneita lääkäreitä toimintaa ideoimaan, kehittämään ja
toteuttamaan sekä siitä raportoimaan ja tiedottamaan. Ottakaa yhteyttä alueenne jaostovastaavaan:
OYS-Erva: Hanna Stark-Heikkinen, hannasta[ät]gmail.com

TAYS-Erva: Aleksi Varinen, aleksi.varinen[ät]gmail.com
TYKS-Erva: Tiina Vuorio, tjtikk[ät]utu.fi
HUS-Erva: Kalle Saikkonen, ksaikkon[ät]gmail.com
KYS-Erva: Olisitko sinä?;) Toistaiseksi yhteydenotot ksaikkon[ät]gmail.com
3. NCGP 2017 Pohjoismainen yleislääketieteen kongressi järjestetään 14.-16.6.2017 Reykjavikissa
Islannissa. Ilmoittautuminen alkaa ja abstraktien jättö päättyy 15.12.2016. Pohjoismainen
yleislääketieteen erikoistuvien ja tuoreiden erikoislääkärien verkosto NYGP puuhaa parhaillaan
prekonferenssia ja mahdollista edeltävää klinikkavaihtoakin. Näistä tulee lisätietoa lokakuun loppuun
mennessä. Tätä ei kannata jättää väliin!
4. Osallistu SYLYn toimintaan SYLY hakee jäsenistään innokkaita kollegoita yhdistyksen toimintaa
ideoimaan, kehittämään ja toteuttamaan. Hallituksen alaisuuteen on suunniteltu perustettavaksi yllä
kuvatun ns. nuorisojaoston lisäksi myös koulutus- ja julkaisujaosto sekä laatutyön verkosto. Mikäli
näistä aiheista jokin kiinnostaa tai sinulla on muita ideoita toiminnan suhteen, niin ota yhteyttä: Pj
pekka.honkanen@oulu.fi
5. Kongressimatkakertomuksia Käy lukemassa vuoden 2016 SYLYn kongressimatkastipendiaattien
sekä EGPRN- ja vaihtuvan VdGM-edustajan kongressiraportit/matkakertomukset täältä! Tulevia
ulkomaisia kongresseja ja vanhempia matkakertomuksia voi käydä tutkimassa syly.fi:n ulkomaisten
kongressien alasivulta.
Muistathan myös nämä:
SYLYn nettisivut: www.syly.fi
SYLYn facebook-sivu: https://www.facebook.com/SYLYry

