POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT RY.(POSTLY)

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Yleistä
Päättynyt toimintavuosi oli POSTLY:n 35. toimintavuosi ja samalla
juhlavuosi. Yhdistys toimii ns. yleishyödyllisenä yhdistyksenä
pohjoissuomalaisten työterveyslääkäreiden etujen mukaisesti.
POSTLY:n hallituksessa toimivat vuonna 2010 (toimikausi 2009-2010) Tarja
Heinonen, puheenjohtaja, Ilmo Pietarinen, sihteeri, Raija Kerätär,
taloudenhoitaja ja Marjo Kujala, jäsen, Martti Ollinen, varajäsen, Katarina
Kivistö, varajäsen. POSTLY:n edustajina STLY:n hallituksessa toimivat
Irmeli Kinnunen ja Jukka Sipponen.
Kokoontumiset
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa.
Toki STLY:n kevätkokousta ja 35 vuotisjuhliamme suunnitellessa myös
puhelimet soivat ahkerasti ja sähköpostit lensivät paikasta toiseen asioita
järjestellessämme. Työlääketieteen kuukausikatsaukset järjestettiin kesäkautta
lukuun ottamatta pääsääntöisesti toimintasuunnitelman mukaisesti.
Järjestämisvastuu jakaantuu vuonna 2010 seuraavasti:
Tammikuu: Condia
Helmikuu: Verve
Maaliskuu Mehiläinen Työterveys
Huhtikuu: Oulun Yliopisto
Toukokuu: Työterveyslaitos
Elokuu : ei kokousta
Syyskuu: Oulun Työterveysliikelaitos
Lokakuu: Työterveyslaitos
Marraskuu: Suomen Terveystalo
Joulukuu: Attendo Medone

Varainhankinta

POSTLY:llä oli varainhankintaa STLY:n kevätkokouksen
osallistumismaksuista ja juhlaseminaarimme osallistumismaksuista
STLY:n kevätkokoukseen ja yhdistyksen 35-vuotisjuhliin hankittiin
yhteistyökumppanit jo vuoden 2009 aikana.
Koulutus
POSTLY:n hallitus oli suunnittellut Pohjolan lääkäripäiville puolen päivän
ohjelman, joka myös toteutettiin helmikuussa 2010 ja aiheena oli lääkäreiden
työhyvinvointi. Keväällä 2010 aloimme jälleen suunnittelemaan vuoden 2011
Pohjolan lääkäripäiville ohjelmaa, jonka teemana oli toiminta- ja työkyvyn
arvio.
Tärkein jäsenistön koulutusmuoto on edelleenkin ollut työlääketieteen
kuukausikatsaukset, joiden järjestämistä POSTLY koordinoi.
POSTLY suunnitteli STLY:n kevätseminaarin, joka toteutettiin 23. –
24.4.2010 Rukalla. Hallitus suunnitteli kahden päivän koulutuksen, jossa
ensimmäisen päivän teemana oli kuntoutuksen uudet tuulet ja toisena päivänä
matkailu.
Toteutimme hallituksen suunnitteleman opintomatka Salernoon Italiaan
toukokuussa 2010, jonne jaettiin 25 matkastipendiä yhdistykseltä.
Opintomatkan yhteydessä pidettiin myös kaksi seminaaripäivää,
matkaohjelma ja osallistujat ovat erillisenä liitteenä tähän
toimintakertomukseen.
Syyskuu 10. päivänä vietimme 35 vuotis juhlaseminaariamme laadukkaiden
esitysten äärellä. Päivä huipentui juhlaillalliseen ja mukavaan yhteiseen
illanviettoon yhdistyksemme kunniaksi. Juhlien yhteydessä POSTLY kutsui
uudeksi kunniajäsenekseen Matti Anttosen, kunnianosoituksena hänen jo
vuosikymmeniä tapahtuneen toimintaamme tukevan työn vuoksi.

Yhteistyö emoyhdistyksen kanssa
POSTLY:n hallituksen jäsenistä Jukka Sipponen ja Irmeli Kinnunen
osallistuivat STLY:n hallituksen kokouksiin. Lisäksi puheenjohtaja Tarja
Heinonen oli mukana STLY:N järjestämässä tammiseminaarissa.
Tiedonkulku
Kuukausikatsauksista ja POSTLY:n kokouksista tiedotettiin
sähköpostijakeluna.
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