Kutsu Turunmaan Duodecim-seuran jäsenille
Turunmaan Duodecim-seura kutsuu sinut sääntömääräiseen vuosikokoukseen
Aika: tiistaina 16.3.2021 klo 18:00
Paikka: Etäyhteys Zoom-alustalla tai hybridimalli (T-sairaalan Johan Haartman -salista). Seuraamme
pandemiatilannetta ja tiedotamme tilanteesta kaikille kokoukseen ilmoittautuneille.
Osallistujamäärä: Tarjoamme kaikille etäosallistumismahdollisuutta ja taataksemme kaikille
turvallisen osallistumisen noudatamme voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.
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 vahvasti kaikille etäosallistumista.
Tervetuloa!

Ilmoittaudu www.turunmaanduodecim.fi/ilmoittaudu/ 9.3. mennessä
KÄÄNNÄ>

Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Esitetään toimintakertomus 2020
7. Esitetään tilinpäätös ja toiminnan- sekä tilintarkastajan lausunto
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 2020
9. Määrätään vuosimaksun suuruus
10. Johtokunnan II-esitys yhdistyksen sääntömuutoksesta, ehdotus nähtävillä
https://www.turunmaanduodecim.fi/saannot/
11. Muut mahdolliset asiat - Toimintasuunnitelma 2021 - Jaetut apurahat ja väitöskirjapalkinto
12. Kokouksen päättäminen

LUENTO: Lääkärin työhyvinvointi arjessa
ja poikkeusoloissa
Sääntömääräisten asioiden jälkeen kuulemme mielenkiintoisen luennon
lääkärin työhyvinvoinnista arjessa ja poikkeusoloissa:
työterveyshuollon erikoislääkäri, luottamuslääkäri, psykoterapeutti
KRISTIINA TOIVOLA
Pihlajalinna Turku / Työyhteisöpalvelu Työnilo

Ehdota Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon
saajaa 30.9.2021 mennessä
Turunmaan Duodecim-seura ry palkitsee joka vuosi tunnustuspalkinnolla ansioituneen kliinikko- tai
tutkijalääkärin. Tunnustuspalkinnon saaja julkaistaan Turunmaan Duodecim-seuran vaalikokouksen
yhteydessä marraskuussa. Johtokunta pyytää perusteltuja ehdotuksia vuoden 2021 tunnustuspalkinnon
saajasta 30.9.2021 mennessä toimisto@turunmaanduodecim.fi.
Ehdota palkinnon saajaksi kollegaa, joka on ansainnut tunnustusta poikkeuksellisesta työstä!

Turun Lääketiedepäivät 10.-11.11.2021 virtuaalisena
Poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia ratkaisuja. Siksi järjestämme vuoden 2021 Turun
Lääketiedepäivät 10.-11.11.2021 virtuaalipäivinä verkossa. Kaksipäiväisen virtuaalitapahtuman luennot
koostuvat jokaiselle lääkärille tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista sekä virtuaalisesta
lääketieteellisestä näyttelystä. Aikasi on nyt kalliimpaa kuin koskaan. Virtuaalisuus antaa sinulle
mahdollisuuden osallistua milloin, missä ja miten itse haluat.
Nykyaikainen ja pöpövapaa tapa kouluttautua - osallistuminen vain klikkauksen päässä!
Seuraa ilmoitteluamme www.turunlaaketiedepaivat.fi
Olemme myös Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa #turunlääketiedepäivät @turunlaaketiede

