Kutsu Turunmaan Duodecim-seuran jäsenille
Turunmaan Duodecim-seura kutsuu sinut kevätkokoukseen
Aika: keskiviikko 11.5.2022 klo 18:00
Paikka: Merikeskus Forum Marinum, Linnanpuomi auditorio Ruuma ja iltapala Ravintola Göran,
Linnankatu 72
Osallistujamäärä: 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta henkilöä
Noudatamme viranomaissuositusta kasvomaskien käytöstä, turvaväleistä sekä hyvästä käsi-, yskimisja aivastushygieniasta. Tulethan vain terveenä ja oireettomana. Seuraamme tilannetta ja ilmoitamme
mahdollisista muutoksista kevätkokouksen kokouskäytännössä.
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/
Tervetuloa!

Ilmoittaudu 4.5. mennessä

Kokouksen esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunnan ehdotukset seuraaviksi Turunmaan Duodecim-seuran kunniajäseniksi
Turunmaan Duodecim-seuran 100-vuotisjuhlat
Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päättäminen

LUENTO: Olkapää vaivaa –
puukkoa vai jumppaa?
Sääntömääräisten asioiden jälkeen kuulemme
mielenkiintoisen luennon olkapään
jännevaivojen ja olkapään kivun hoidosta.
Luennoitsijana aiheesa vastikään väitellyt
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
ANSSI RYÖSÄ
TYKS ORTO, yläraajan ortopedia

TÄRKEÄÄ: Jäsenmaksu ja yhteystietojen päivitys
Olemme lähettäneet jäsenten sähköpostiin vuoden 2022 jäsenmaksulaskun. Mikäli et ole saanut
laskua, tarkista myös roskapostikansio. Niille jäsenille, joille meillä ei ole tiedossa
sähköpostiosoitetta, on lähetetty paperilasku.
Siirrymme vuoden 2022 aikana kokonaan sähköiseen jäsenviestintään jäsenkirjeiden ja
jäsenlaskutuksen osalta, joten ilmoitathan ajantasaisen sähköpostiosoitteesi osoitteeseen:
toimisto@turunmaanduodecim.fi.
Huomioi tämä erityisesti, jos olet tähän asti saanut jäsenkirjeet paperipostilla! Mikäli
yhteystietoihisi on tullut tai tulossa muita muutoksia, ilmoitathan myös niistä. Lisäksi otamme ilolla
vastaan ehdotuksia ja ideoita niin jäseniltojen ohjelmaan ja luentoihin kuin seuran muuhun
toimintaan ja jäsenasioihin liittyen.

Tulevia tapahtumia 2022
Turunmaan Duodecim-seuran 100-vuotisjuhlat
Perjantai 7.10.2022 klo 18.30
Vaalikokous
Tiistai 15.11.2022 klo 18.00
Tarkempia tietoja näistä lähetämme
myöhemmin.

Ehdota tunnustuspalkinnon saajaa 2022
Turunmaan Duodecim-seura ry myöntää joka vuosi tunnustuspalkinnon ansioituneelle kliinikko- tai
tutkijalääkärille.
Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan Turun Lääketiedepäivien avajaistilaisuudessa tiistaina 8.11.2022
klo 18.00 Sigyn-salissa. Johtokunta pyytää perusteltuja ehdotuksia vuoden 2022 tunnustuspalkinnon
saajaksi 30.9.2022 mennessä osoitteeseen: toimisto@turunmaanduodecim.fi.
Ehdotukset ovat voimassa kolme vuotta ilman erityisiä jatkotoimia. Vuoden 2022 ehdotukset
huomioidaan täten myös vuosina 2023 ja 2024. Mikäli ehdotuksen ei kuitenkaan haluta olevan mukana
ehdotusta seuraavina vuosina, tulee siitä ilmoittaa ehdotusta tehtäessä. Ehdotuksia voi halutessaan
päivittää (esimerkiksi lisätä uusia perusteluja tai kasvattaa ehdottajajoukkoa) myöhemmin.
Ehdota palkinnon saajaksi kollegaa, joka on ansainnut tunnustusta poikkeuksellisesta työstä!

Turun XXXIX
Lääketiedepäivät 2022
TAPAHTUMAPAIKAT
8.11. Sigyn-sali (avajaiset)
9.11. Radisson Blu Marina Palace (iltajuhla)
9.–10.11. Logomo (koulutus ja näyttely)
OSALLISTUMISMAKSUT
1 luentopäivä 170 € / 2 luentopäivää 210 €.
Eläkeläiset -50 %. Osallistumismaksuihin
lisätään 31.10. jälkeen 30 €.
4.-6. vsk lääketieteen opiskelijat maksutta
luennoille.
Ilmoittautuminen alkaa 15.8.!
Seuraa ilmoitteluamme
www.turunlaaketiedepaivat.fi
Olemme myös Twitterissä, Instagramissa ja
Facebookissa
#turunlääketiedepäivät @turunlaaketiede

Ohjelma julkaistaan
toukokuussa
turunlaaketiedepaivat.fi -sivuilla!

Turunmaan Duodecim-seura on myös Facebookissa!

