
  

 

  

  

  

Hyvät kollegat 
  

Oulun Duodecim-seuran syyskausi on käynnistynyt koulutustilaisuuksien ja vuoden 2019 Pohjolan 

Lääkäripäivien suunnittelun merkeissä. Koulutusten suunnittelun rintamalla haluamme myös tiedottaa 

aluekoulutuspäällikön vaihtumisesta. Erika Jääskeläinen jätti tehtävän ja uusi aluekoulutuspäällikkö on 

1.9.2018 alkaen Essi Varkki. Toivotamme Essin lämpimästi tervetulleeksi Oulun Duodecim-seuran toimintaan! 

 

  

  

Tulevia koulutuksia 
  

Syksyn koulutukset aloitettiin 13.9. klo 8.30-16.00 järjestetyllä "Traumainformoitu hoito - 

Läsnäoloa, myötätuntoa ja tunnetaitoja lääkäreille" -koulutuksella, johon osallistui 30 kollegaa.  

 

Opiskelijoiden Ura-ilta järjestetään 16.10. klo 15.45-18.40 (esitykset klo 16.30) yliopiston 

lääketieteellisen tiedekunnan Leena Palotie -salissa (101A). Tilaisuudessa neljä erikoisalojen 

erikoislääkäriä kertoo työstään.  

 

"Aikuisten ADHD:n tunnistaminen ja Käypä hoito perusterveydenhuollossa ja 

erikoissairaanhoidossa"-koulutus järjestetään perjantaina 22.3.2019 ja paikkana OYSin luentosali 

10. Koulutuksen tarkempi ohjelma lähetetään piakkoin. 

 

Lisätietoja koulutustapahtumista: www.oulunduodecim.fi, aluekoulutuspäällikkö LT Essi Varkki, 

essi.varkki@oulu.fi, puh. 040 565 1154 ja aluekoordinaattori Sari Kangas, sari.kangas@duodecim.fi, 

puh. 050 350 2401. 

  

   

  

 

  

 

  

  

Toimikauden tärkein tapahtuma on Pohjolan 

Lääkäripäivät 2019 ja ne pidetään Oulun 

Musiikkikeskuksessa 19.-22.2.2019. 
  

Lue lisää  

  

 

  

  

www.oulunduodecim.fi
http://oulunduodecim.fi/laakaripaivat/about/


 

  

  

  

Palkinnot ja apurahat 
  

Oulun Duodecim-seuran Elias-palkinto (4000,00 euroa) on vuonna 2003 perustettu 

pohjoissuomalaiselle vaikuttajalääkärille tarkoitettu tunnustuspalkinto. Ehdotuksen palkinnon 

saajaksi voi tehdä kuka tahansa Oulun Duodecim-seuran jäsen tai mikä tahansa Pohjois-Suomessa 

toimiva yhteisö. Vapaamuotoiseen ehdotukseen tulee liittää perustelut niistä ansioista, joiden 

nojalla ehdotus palkinnon saajaksi tehdään. Ehdotukset tulee toimittaa seuran toimistoon 

30.11.2018 mennessä. 

 

Pohjolan Lääkäripäivillä jaetaan myös kaksi 5000,00 euron suuruista tutkimusapurahaa väitelleille 

Pohjois-Suomessa toimiville lääkäritutkijoille sekä viisi matka-apurahaa (á 2000,00 euroa) 

tieteellisiin kongresseihin osallistumista varten. 

 

Vuoden Kandi-kollega nimetään kolmannen kerran. 500 euron suuruinen huomionosoitus jaetaan 

Pohjolan Lääkäripäivillä lääketieteen kandidaatille, joka on eri tavoin osoittanut kollegiaalisuutta 

ja hyvää toveruutta lääketieteen opintojensa aikana. 

 

Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta www.oulunduodecim.fi. 

Allekirjoitettu hakemus vaadittavine liitteineen tulee toimittaa seuran toimistoon Sepänkatu 20, 

90100 Oulu tai sähköpostilla oulu.info@duodecim.fi 30.11.2018 mennessä. 

 

Lisätietoja: hallituksen pj, LT Tuula Saukkonen, tuula.saukkonen@oulunkaari.com, tai 

aluekoordinaattori Sari Kangas, sari.kangas@duodecim.fi, puh. 050 350 2401. 

  

  

  

Oulun Duodecim-seuran hallitus 
  

Oulun Duodecim-seuran hallituksen varapuheenjohtajana toimii tk-lääkäri Kirsi Kiukaanniemi, 

sihteerinä dosentti Juha Saarnio, rahastonhoitajana LL Timo Tuovinen sekä jäseninä LT Juha 

Auvinen, professori Nina Hautala sekä professori Petri Lehenkari. Opiskelijajäsenenä seuran 

hallituksessa on LK Veli-Matti Hämäläinen ja puheenjohtajana allekirjoittanut. 

 

Syysterveisin, 

 

Tuula Saukkonen 

LT, ylilääkäri 

Oulun Duodecim-seuran hallituksen puheenjohtaja 

tuula.saukkonen@oulunkaari.com 

  

  

    

https://oulunduodecimseura.yhdistysavain.fi/


  

 

 


