Kutsu Turunmaan Duodecim-seuran jäsenille
Turunmaan Duodecim-seura kutsuu sinut kevätkokoukseen
Aika: tiistaina 11.5.2021 klo 18:00
Paikka: Etäyhteys Zoom-alustalla tai hybridimalli (Forum Marinum, Linnanpuomi auditorio Ruumasta,
Linnankatu 72). Kokouksen ohjelman jälkeen pandemiatilanteen ja kokousrajoitusten salliessa iltapala
viereisessä rakennuksessa Ravintola Göranissa. Ruokatarjoilun sponsorina Sanquin.
Osallistujamäärä: Tarjoamme kaikille etäosallistumismahdollisuutta ja taataksemme kaikille
turvallisen osallistumisen noudatamme voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.
Seuraamme tilannetta ja ilmoitamme mahdollisista muutoksista kevätkokouksen kokouskäytännössä.
Eduskunta on 2.10.2020 hyväksynyt uuden lain, joka jatkaa väliaikaista poikkeamista yhdistyslaista
Covid-19 epidemian takia. Tämä tarkoittaa seuraavia asioita:
1. Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen voi pitää 30.6.2021 mennessä, vaikka yhdistyksen
säännöissä kokoukselle olisi määritelty varhaisempi ajankohta
2. Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen voi osallistua postitse tai tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen kautta. Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 4.2.2021 päättänyt, että
vuosikokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden kautta etänä, tai seuran jäsen voi valtuuttaa
asiamiehen käyttämään puhe- ja äänivaltaansa kokouksessa. Asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa
kokousedustajaa. Yhden valtuutetun tai asiamiehen edustamien jäsenten määrä ei saa kuitenkaan
ylittää kymmenesosaa jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtakirjan asiamiehelle voit tulostaa ilmoittautumislinkistä
https://www.turunmaanduodecim.fi/ilmoittaudu/
3. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
Kokoukseen osallistujia ohjeistetaan selkeästi ja lähetetään osallistumislinkki Zoom-alustalle. Niin
ikään paikan päälle saapuvat saavat ohjeet turvallisesta saapumisesta sekä kokoustamisesta.
Suosittelemme kuitenkin tämänhetkisen pandemiatilanteen vallitessa vahvasti kaikille
etäosallistumista.

Tervetuloa!

Ilmoittaudu tästä 4.5. mennessä

Kuva: Mari Lehto

Kuva: Docendo

LUENTO: Lihasvoimaharjoittelu ja sitä tukeva ravitsemus
Luvassa mielenkiintoinen luento lihasvoimaharjoittelusta ja sitä tukevasta ravitsemuksesta, aiheesta
luennoi:
Tyksin sisätautiopin dosentti, erikoislääkäri ja sisätautivastuualuejohtaja JAN SUNDELL

Tukea kesäkandille uran alkutaipaleella – tule mukaan
mentorointiryhmään!
Oletko lääkäri, joka haluaa tukea, kannustaa ja rohkaista nuorempaa kollegaa? Ilmoittaudu
kesämentoriksi! Mentoroinnilla ei tarkoiteta lääketieteellisten kysymysten ratkomista, eikä mentorilta
edellytetä aikaisempaa ohjaamiskokemusta. Mentoriksi voi ilmoittautua kuka tahansa lääkäri, joka
haluaa tukea, kannustaa ja rohkaista nuorempaa kollegaa. Mentorointi toteutetaan ryhmissä, jotka
tapaavat säännöllisesti etäyhteyksin kesän 2021 ajan. Ensimmäiset ryhmät aloittavat toimintansa
toukokuusssa.
Ilmoittaudu mentoriksi 15.4. mennessä »
Ilmoittaudu aktoriksi 29.4. mennessä »
Järjestäjät: Suomalainen Lääkäriseura DUODECIM, Suomen Medisiinariliitto ja Nuorten Lääkärien
Yhdistys

LUE LISÄÄ mentorointiprojektista sekä tutustu maksuttomiin Lääkärit
mentoroivat -webinaareihin!

Turun Lääketiedepäivät

10.-11.11.2021
virtuaalisena
Kaksipäiväisen virtuaalitapahtuman viidet
rinnakkaisluennot koostuvat jokaiselle
lääkärille tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista
sekä virtuaalisesta lääketieteellisestä
näyttelystä. Tapahtuma tarjoaa korkeatasoista
ja monipuolista koulutusta niin erikoislääkäreille
kuin yleislääkäreillekin kuten myös 4.-6. vsk
lääketieteen opiskelijoille.
Seuraa ilmoitteluamme
www.turunlaaketiedepaivat.fi
Olemme myös Twitterissä, Instagramissa ja
#turunlääketiedepäivät @turunlaaketiede
Ohjelma julkaistaan toukokuussa
turunlaaketiedepaivat.fi -sivuilla ja
ilmoittautuminen alkaa 16.8.!

Jäsenmaksu ja yhteystietojen päivitys
Olemme lähettäneet jäsenten sähköpostiin laskun jäsenmaksusta 2021. Mikäli et ole saanut laskua,
tarkista myös roskapostikansio. Ne jäsenet, joilla ei ole tiedossa sähköpostia on lasku mennyt
paperisena.
Jatkossa olemme enenevässä määrin siirtymässä sähköisiin jäsenkirjeisiin perinteisen postin sijaan,
joten toivomme ilmoittamaan mahdollisen sähköpostiosoitteenne jäsenpostin vastaanottamista
varten.
Mikäli yhteystiedoissanne on ilmaantunut muutoksia tai niihin on tulossa muutoksia, ilmoitattehan
asiasta toimisto@turunmaanduodecim.fi. Niin ikään jäsenasioihin liittyvissä kysymyksissä olkaa
yhteydessä. Otamme ilolla myös ehdotuksia ja ideoita jäseniltojen ohjelmaan, luentoihin tms.
liittyen.

Turunmaan Duodecim-seura on myös Facebookissa!

