
 

Hyvä kollega, 

Haluatko olla mukana vaikuttamassa seuraavien Turun Lääketiedepäivien ohjelmaan? 

Olemme aloittaneet Turun 40. Lääketiedepäivien valmistelun.  Tavoitteena on, että Turun 40. 
Lääketiedepäivät järjestetään 8.-9.11.2023 Logomossa ns. lähikoulutuksena. Lääketiedepäivien avajaistilaisuus 
pidetään Sigyn salissa 7.11.2023. Tapahtuman muotoon voi tulla muutoksia, joten kurssit on hyvä 
suunnitella myös virtuaaliseen tapahtumaan sopivaksi.  

Järjestelytoimikunta pyytää jälleen apuanne lääketiedepäivien ohjelman rakentamisessa. Alueelliset Lääketiedepäivät ovat 
tärkeä osa lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutusta, minkä vuoksi ohjelma pyritään rakentamaan sellaiseksi, että se kattaa 
mahdollisimman monipuolisesti eri erikoisaloja. Vaikka suurin osa koulutuspäivien yleisöstä koostuukin 
perusterveydenhuollossa toimivista kollegoista, osallistujien joukossa on aina myös sairaalakliinikoita, tutkijalääkäreitä ja 
hallinnollisesti orientoituneita kollegoita. Toivommekin, että ehdotettua aihetta käsiteltäisiin laaja-alaisesti ja uusia 
havaintoja, hoitokäytäntöjä ja ohjeistuksia korostaen. Ajankohtaisia teemoja, kuten terveydenhuollon murrosta ja eettisiä 
kysymyksiä käsitteleviä sekä erikoisalarajoja ylittäviä aihe-ehdotuksia otamme myös mielellämme vastaan. Toivomme 
vuorovaikutteisia ja yleisöä aktivoivien menetelmien käyttöä, joten luennot voivat olla rakenteeltaan myös esim. 
kokemuksellisia opetusmenetelmiä hyväksikäyttäviä vuorovaikutteisia esityksiä. Osallistujat arvostavat käytännönläheistä 
otetta ja potilastapauksia. 

Ohjelmaehdotuksesta tulee jo ensimmäisessä vaiheessa ilmetä seuraavat tiedot: 
• ehdotuksen tekijä / ohjelman koordinaattori yhteystietoineen
• luentosession napakka ja iskevä nimi ja selkeästi määritellyt konkreettiset, mutta osallistujia houkuttelevat

tavoitteet (ts. mitä osallistuja oppii ja kokee)
• puheenjohtaja (sekä hänelle varahenkilö, joka tarvittaessa toimisi pj:n sijaisena esim. äkillisessä

sairaustapauksessa)
• luentojen otsikot ja luennoitsijat (ehdotusvaiheessa ohjelman ei tarvitse olla vielä valmis). Luennoitsijoissa

painotamme alueen valovoimaisia osaajia virkistäviä vieraita unohtamatta
• luentosarjan pituus ja toteutustapa: luentojen pituudet voivat vaihdella 15–45 min, ja keskustelulle on hyvä

jättää 5–10 min, ½ päivään voidaan sovittaa 3–4 luentoa ja koko päivän luentosarjaan 5–7 luentoa. Yksittäisen
session pituus on useimmiten ½ päivää, mutta erityisen kiinnostava aihe voi olla myös koko päivän mittainen.
Yksityiskohtaiset luentojen aikataulut tarkistetaan järjestäjien toimesta, jotta kahvi- ja lounastauot voidaan
limittää

• Luentosali-, päivämäärä- ja muita aikataulutoiveita voi esittää ja ne pyritään ottamaan huomioon
• sessioon tulee sisältyä yksi 30–45 min tai kaksi 20 min mittaista kahvi-/näyttelyyn tutustumistaukoa

Ohjelmaehdotukset toivomme saavamme 31.1.2023 mennessä sähköpostilla mari.ulmanen@duodecim.fi. Tämän kirjeen 
voit välittää eteenpäin kaikille asiasta kiinnostuneille. Hyväksytyistä ohjelmista ilmoitamme välittömästi kokouskäsittelyn 
jälkeen helmikuussa.  Tärkeimpinä arviointikriteereinä ohjelmaehdotuksille pidetään aiheen koulutustarvetta, 
ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta sekä sopivuutta Turun Lääketiedepäiville. 

Lisätietoja tarvittaessa saatte TLTP 2023 puheenjohtajalta Aleksi Schreyltä aleksi.schrey@yths.fi tai toimistosta 
p. 0400 835 808 / Mari Ulmanen info@turunlaaketiedepaivat.fi.

Ystävällisin terveisin, 

Aleksi Schrey 
Turun Lääketiedepäivien 2023 järjestelytoimikunnan puheenjohtaja   
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