Kutsu Turunmaan Duodecim-seuran jäsenille
Turunmaan Duodecim-seura kutsuu sinut vaalikokoukseen
Aika: ke 24.11.2021 klo 18:00
Paikka: T-sairaalan Risto Lahesmaa -sali, Hämeentie 11
lmoittautuminen: 17.11. mennessä https://www.turunmaanduodecim.fi/ilmoittaudu/ tai
toimisto@turunmaanduodecim.fi
Kokouksen ohjelman jälkeen iltapala T-kanttiinissa.
Noudatamme viranomaissuositusta kasvomaskien käytöstä, turvaväleistä sekä hyvästä käsi-, yskimis-ja
aivastushygieniasta. Tulethan vain terveenä ja oireettomana. Seuraamme tilannetta ja ilmoitamme
mahdollisista muutoksista vaalikokouksen 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!

Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaksija
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi seuran johtokunnan puheenjohtaja ja kuusi johtokunnan
jäsentä sekä tilintarkastaja ja varatilitarkastaja
6. Muut mahdolliset asiat
6.1. Turun virtuaaliset Lääketiedepäivät 2021
6.2. Julkistetaan Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon saaja v. 2021
7. Kokouksen päättäminen

LUENTO: Purentaelimiston kipu ja
toimintahäiriöt (TMD) Käypä hoito –
suositus
HLT, ehl
TUIJA TEERIJOKI-OKSA
Tyks suu- ja leukasairaudet

KÄÄNNÄ>

Tutkimusapurahat 2022 ja
vuoden 2021 väitöskirjojen
tunnustuspalkinnot haettavissa
22.1.2022 asti
Turunmaan Duodecim-seuran tutkimusapurahat 2022 ja
vuonna 2021 ilmestyneiden väitöskirjojen
tunnustuspalkinnot julistetaan haettaviksi Turunmaan
Duodecim-seura ry:n jäsenille. Turunmaan Duodecimseura tukee vuosittain jäsenistöönsä kuuluvia tutkijoita,
ennen kaikkea tutkimusuransa alkutaipaleella olevia
jakamalla apurahoja lääketiedettä ja kansanterveyttä
edistävään tutkimustyöhön. Seura palkitsee jäseniä myös laadukkaista uusista väitöskirjoista.
Apurahat ovat jäsenistön haettavissa hakukautena erillisellä hakulomakkeella.
Allekirjoitettu hakemus vaadittavine liitteineen tulee toimittaa sähköpostilla
toimisto@turunmaanduodecim.fi tai paperisena seuran toimistoon Itäinen Pitkäkatu 4 B 6 krs,
20520 Turku 22.1.2022 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Hakemus ja lisätietoja: https://www.turunmaanduodecim.fi/apurahat/

Vielä ehtii ilmoittautua edullisempaan Early Bird -hintaan
Turun virtuaalisille Lääketiedepäiville!
20 sessiota, 4 oheisohjelmaa, 105 luentoa, 121 oman alansa huippuasiantuntijaa. Luvassa on
kiinnostavia kursseja ja käytännönläheisiä potilastapauksia live-esityksinä sekä kulttuuria Saikkua,
kiitos! -streamesityksen muodossa. Mukana myös virtuaalinäyttely, jossa osallistuja-arvontoja
molempina päivinä.
Koko tapahtuma, 2 päivää hintaan 160 € sis. Saikkua, kiitos! -esityksen streamlipun.
Osallistumishintaan lisätään 31.10.2021 jälkeen 30 €. 4.-6. vuosikurssin lääketieteenopiskelijat
maksutta luennoille, ei sisällä Saikkua, kiitos! -esityksen streamlippua. mahdollista ostaa erikseen
streamlippu 10 € hintaan.
Kurssitallenteet, oheisohjelmat sekä näyttely katsottavissa tapahtuma-alustalla 30.11.2021 saakka.
Kannattaa tutustua ohjelmaan ja ilmoittautua mukaan https://turunlaaketiedepaivat.fi/.
Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoita yhteystietojesi muutoksista
Siirrymme enenevässä määrin sähköisiin jäsenkirjeisiin, joten toivomme seuran jäsenten ilmoittavan
meille ajantasaisen sähköpostiosoitteensa.
Mikäli yhteystietoihinne on tullut tai tulossa muutoksia, ilmoitattehan asiasta
toimisto@turunmaanduodecim.fi. Jäsenasioihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää samaan
osoitteeseen. Otamme ilolla vastaan myös ehdotuksia ja ideoita jäseniltojen ohjelmaan, luentoihin ja
muuhun seuran toimintaan liittyen.

