
 

                                                                     

 

Äkäslompolon I yleislääkäripäivät 2022 
 

 

Oulun yliopiston yleislääketieteen oppiaine ja PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö järjestävät 

Äkäslompolon I yleislääkäripäivät 27.-29.4.2022.  

 

Aika ja paikka: Ke 27.4. klo 19 – pe 29.4. klo 13 Äkäslompolo 

Kohderyhmä: Yleislääkärit ja muut aiheesta kiinnostuneet lääkärit. Erikoistumistunteja haetaan 

yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen Oulun yliopiston lääketieteelliseltä tiedekunnalta. 

Tavoite: Oppia uutta ja saada uusia näkökulmia yleislääkärin työn kannalta keskeisistä kokonaisuuksista. 

Ilmoittautuminen: Koulutukseen ilmoittaudutaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta viimeistään 

28.2.2022. Kahden päivän koulutus maksaa 200 € sisältäen koulutuksen, matkat linja-autolla Oulusta 

Äkäslompoloon ja takaisin sekä lounaat, iltapäiväkahvit ja keskiviikon avajaistilaisuuden. Torstain 28.4. 

illallisen yhteistyökumppanuudesta käydään neuvotteluja. Majoituksista ja muista matkoista tietoa alla. 

Workshopien aiheet tarkentuvat myös lähemmin. Mukaan koulutukseen otetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä 120 ensimmäistä. Koronaepidemian vaikutuksia koulutuksen toteutumiseen 

seurataan tarkasti. 

Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/akaslompolonyleislaakaripaivat 

 

 

 

 

Luvassa vuorovaikutteista oppimista kauniissa ympäristössä ja mukavassa ilmapiirissä, 

tervetuloa mukaan! 

  

https://link.webropol.com/s/akaslompolonyleislaakaripaivat


 

                                                                     

Koulutusohjelma (aikataulu viitteellinen, tarkentuu osallistujamäärän ja jatkoyhteyksien aikataulujen 

tarkentumisen myötä, pidätämme myös oikeuden pieniin muutoksiin ohjelmassa) 

 

Keskiviikko 27.4.  

Koulutuksen avajaiset  

klo 19:30-21:30 Illallinen ja avajaiset. Keynote luento - Luottamuksesta yleislääketieteessä 

 

Torstai 28.4.2022 

 Linja 1 Linja 2 Linja 3 

Sessio 1.    

9.00-9.15 Session avaus ja johdanto 

9.15-10.00 Keynote-luento - Yleislääkärin työn muutokset 1980 -luvulta nykypäivään, mikä on 

pysyvää 

10.15-11.00 Ajoterveys (ws) Kaularanka – yläraaja: 

oireesta statukseen ja 

diagnoosiin (ws) 

Yleislääkäri 

lähiesimiehenä - Balint-

ryhmätyönohjauksellinen 

lähestyminen 

11.00-11.15 ---------------------------------------- Kahvitauko ------------------------------------------------------ 

11.15-12.15 Ajoterveys (ws) Kaularanka – yläraaja: 

oireesta statukseen ja 

diagnoosiin (ws) 

Yleislääkäri 

lähiesimiehenä - Balint-

ryhmätyönohjauksellinen 

lähestyminen 

12:15-13:15 Lounas 

 Tauko - mahdollisuus omatoimiseen ulkoiluun, hiihtotekniikkaworkshop 

Sessio 2.    

  

16:45-17:15 Session avaus ja johdanto sekä siirtyminen workshop tiloihin 

17:15 Lääkärin digitaaliset 

työkalut ja hoidon 

jatkuvuus 

perusterveydenhuollossa 

(ws) 

Alaselkä-alaraaja: 

oireesta statukseen ja 

diagnoosiin (ws) 

Workshop aihe vielä 

avoin 

18:00-18:15 ---------------------------------------- Kahvitauko ------------------------------------------------------ 

18.30-19.30 Lääkärin digitaaliset 

työkalut ja hoidon 

jatkuvuus 

perusterveydenhuollossa  

Alaselkä-alaraaja: 

oireesta statukseen ja 

diagnoosiin (ws) 

Workshop aihe vielä 

avoin  



 

                                                                     

 

 

 

Perjantai 29.4.2022 

 

 Linja 1 Linja 2 Linja 3 

Sessio 3.    

8:30-8:45 Session avaus ja johdanto 

8:45-9:30 Keynote-luento - Aihe ja luennoitsija tarkentuu lähempänä 

9:45-10:30 Unihäiriöt (ws) 

 
 

Toiveaihe (ws) Vastavuoroisuus 

vastaanotolla pintaa 

syvemmältä (ws) 

10:30-10:45 ---------------------------------------- Kahvitauko ------------------------------------------------------ 

10:45-11:30 Unihäiriöt (ws) Toiveaihe (ws) Vastavuoroisuus 

vastaanotolla pintaa 

syvemmältä (ws) 

11:30-12:15 Lounas 

12:45 Bussikyyti Ouluun, keskustelu ja verkostointi jatkuu…. 

 
 
ws = Workshop  



 

                                                                     

Linja-automatkat Oulusta Äkäslompoloon ke 27.4. ja Äkäslompolosta Ouluun pe 29.4. sisältyvät 
osallistumismaksuun: 
 

 Meno Oulusta ke 27.4. (aikataulu viitteellinen) noin klo 14. Saapuminen Äkäshotelliin n. klo 19:00. 
Toinen linja-auto odottaa tarvittaessa Helsingistä saapuvaa lentokonetta ja Tampereelta 
saapuvaa junaa. 
 

 Paluu Äkäslompolosta pe 29.4. klo 12:45, Oulussa rautatieasemalla n. klo 17:45 josta siirtyminen 
Oulun lentokentälle.  
  

 Molempiin suuntiin ajetaan länsirajan kautta ja myös matkalta pääsee kyytiin. 
 

 Tarkka matkustusaikataulu ilmoitetaan lähempänä. 
 
 
Vinkkejä muuhun matkustamiseen: 
 
Helsingistä tulevat: 

 Meno ke 27.4.: Lento Finnair Helsinki 12.50 – Oulu 13.50 tai VR IC23 Helsinki 8:24 – Oulu 14.22 

 Paluu: pe 29.4. klo Oulu 19.40 – Helsinki 20.40 tai VR IC28 Oulu 18.08 – Helsinki 23:35 
  
Tampereelta tulevat: 

 Meno ke 27.4.: VR IC23 Tampere 10.02 – Oulu 14.22 

 Paluu pe 29.4.: VR IC28 Oulu 18.08 – Tampere 21.51 
 
 
Koulutustilat: 
  
Koulutuspaikkana toimii Kolarin Äkäslompolon Äkäshotelli. Käytössämme on 120 hengen luentosali ja 
kaksi 30-40 hengen kokoustilaa. 
 
 
Majoitus: 
 
Järjestäjät ovat varanneet kiintiön majoituksia Äkäshotellista (www.laplandhotels.fi, Varauskoodi 
ALLELITE). Kukin osallistuja vastaa itse majoituksen varauksesta ja kustannuksista. Majoitus economy 
hotellihuoneissa tai yhden/kahden makuuhuoneen lomahuoneistoissa. Hotellihuoneet ovat 
päärakennuksessa ja huoneistot pihapiirissä: 
 

 Hotellihuone yhdelle hengelle 90€ 

 Hotellihuone kahdelle hengelle 90€ 

 1 mh huoneisto yhdelle hengelle 120€ 

 1 mh huoneisto kahdelle hengelle 130€ 

 2 mh huoneisto kahdelle hengelle 150€ 

 2 mh huoneisto kolmelle hengelle 170€ 

 1 mh huoneisto neljälle hengelle 190€ 

 
Majoitushinnasto on voimassa myös viikonlopun 29.4.-1.5.2022 mahdollisille vapaa-ajan varauksille. 
  

http://www.laplandhotels.fi/


 

                                                                     

 
Ohjelma kokonaisuudessaan: 
  
Keskiviikko 27.4. 

 

 Avajaiset ja keynote luento 19.00-20.30 
 
 

Torstai 28.4. 

 Hiihtoa tai muuta ulkoilua klo 6.30-8.00 

 Aamupala klo 8.15-9.00 

 Koulutussessio 2. klo 9.00-12.15 

 Lounas klo 12.15-13.15 

 Hiihtoa tai muuta ulkoilua klo 13.00-16.30 

 Koulutussessio 3. klo 16.45-19.30 

 Illallinen klo 20-22.00 
 
  

Perjantai 29.4. 

 Hiihtoa tai muuta ulkoilua klo 6.30-8.00 

 Aamupala klo 8.15-9.00 

 Koulutussessio 4. klo 9.00-12.15 

 Lounas klo 12.15-13.00 

 Lähtö kotiin noin klo 13.00 
  
 

 

Lisätietoja koulutuksesta antavat Juha Auvinen (juha.auvinen@oulu.fi), Markku Timonen 
(markku.timonen@oulu.fi) ja Marianne Riekki (marianne.riekki@ppshp.fi). 
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