Hyvät kollegat,

Oulun Duodecim-seuran syyskausi on käynnistynyt syksyn koulutustilaisuuksien ja vuoden 2018 Pohjolan
Lääkäripäivien suunnittelun merkeissä. Vuosikokouksessa 15.3.2017 esiteltiin jäsenistölle myös Oulun Duodecimseuran uudistetut säännöt, jotka sittemmin ovat tulleet hyväksytyiksi 3.5.2017 ja 9.10.2017 järjestetyissä
jäsenkokouksissa. Sääntöuudistus hyväksytetään myös pääseuralla, minkä jälkeen uudistetut säännöt ovat
nähtävissä osoitteessa www.oulunduodecim.fi

LIITY JÄSENEKSI
Oulun Duodecim-seura ry on Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin paikallisyhdistys. Seuran tarkoituksena on
toimia yhdyssiteenä Oulussa ja sen ympäristössä asuvien lääkäreiden välillä järjestämällä koulutusta sekä
jakamalla apurahoja ja palkintoja.
Sinulla on nyt mahdollisuus liittyä Oulun Duodecim-seuran jäseneksi ja samalla tietosi päivitetään uuteen
jäsenrekisteriin. Oulun Duodecim-seura ei peri erillistä jäsenmaksua.
Liittyminen tapahtuu tästä linkistä:
www.oulunduodecimseura.yhdistysavain.fi/jaseneksi
Liittymällä jäseneksi voit osallistua seuran koulutuksiin ja pääset vaikuttamaan seuran toimintaan.

TULEVIA KOULUTUKSIA
Syksyn koulutukset aloitettiin 4.10. järjestetyllä ”Motivaatio lääkärin työssä” – symposiumilla. Koulutukseen
osallistui noin 50 kollegaa ja lääketieteen opiskelijaa.
Vuoden lopussa järjestetään opiskelijoille Ura-ilta, jossa neljä eri erikoisaloja edustavaa lääkäriä kertoo työstään.
Lääkärin työssäjaksaminen – ilta järjestetään tammikuussa 5.-6. vuosikurssin kandeille.
Lisätietoa muista koulutustapahtumista: www.oulunduodecim.fi, aluekoulutuspäällikkö Erika Jääskeläinen
(erika.jaaskelainen@oulu.fi, puh. 040 719 1146) ja aluekoordinaattori Sari Kangas (sari.kangas@duodecim.fi, puh.
050 350 2401).

POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT 2018
Toimikauden tärkein tapahtuma on Pohjolan Lääkäripäivät 2018. Koulutus järjestetään Oulun Musiikkikeskuksessa
20.-23.2.2018. Pohjolan Lääkäripäivien avajaisissa 20.2.2017 julkistetaan Oulun Duodecim-seuran Nuori tutkijapalkinnon (4000 euroa) saaja sekä nimetään toista kertaa Vuoden Kandi-kollega (500 euroa). Pohjolan
Lääkäripäivien tuotosta jaetaan myös kaksi 5000 euron tutkimusapurahaa sekä viisi 2000 euron matka-apurahaa.
Oulun Duodecim-seuran palkintojen ja apurahojen säännöt, hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta
www.oulunduodecim.fi. Hakemukset tulee jättää Oulun Duodecim-seuran toimistoon 29.12.2017 mennessä.
Lisätietoja saatte allekirjoittaneelta tai aluetoimistosta (aluekoordinaattori Sari Kangas, sari.kangas@duodecim.fi,
puh. 050 350 2401).

OULUN DUODECIM-SEURAN HALLITUKSEN KOKOONPANO 2017-18
Oulun paikallisseuran hallituksen varapuheenjohtajana toimii dosentti Juha Saarnio, sihteerinä tk-lääkäri Kirsi
Kiukaanniemi, rahastonhoitajana LL Timo Tuovinen sekä jäseninä LT Juha Auvinen, professori Petri Lehenkari sekä
LT Tuula Saukkonen. Opiskelijajäsenenä seuran hallituksessa on LK Veli-Matti Hämäläinen ja puheenjohtajana
allekirjoittanut.

Syysterveisin,

Nina Hautala
professori, ylilääkäri
Oulun Duodecim-seuran hallituksen puheenjohtaja
nina.hautala@oulu.fi, nina.hautala@ppshp.fi

