
  

PHARMACITY, ITÄINEN PITKÄKATU 4 B, 20520 TURKU 
 

24. tammikuuta 2021 
Tekijä: Mari Ulmanen 

 

Toimintakertomus 2020 
 

TURUNMAAN DUODECIM-SEURA RY 
 



 
 

1 

To
im

in
ta

ke
rto

m
us

 2
02

0 
| 

 2
4.

 ta
m

m
ik

uu
ta

 2
02

1 

Toimintakertomus 2020 
TURUNMAAN DUODECIM-SEURA RY 

Vuosi 2020 oli Turunmaan Duodecim-seuran 99. toimintavuosi. Vuoden aikana 

seura järjesti jäsenistölleen kokouksia ja koulutustilaisuuksia toteuttaen täten 

seuran sääntöjä toimimalla jäseniensä yhdyssiteenä ammatillisessa ja 

kollegiaalisessa mielessä.  

Suurin koulutustapahtuma oli XXXVII Turun Lääketiedepäivät, joka toteutettiin 

pandemian vuoksi etäkoulutuksena, striimattuna Logomosta. Koronapandemia 

muutti pääsääntöisesti kaikki vuoden 2020 tilaisuudet toteuttavaksi verkon kautta.  

Vuosi- ja vaalikokoukset järjestettiin sääntöjen mukaisesti ja molempien kokouksien 

yhteydessä oli tieteellinen luento/luentoja. Lisäksi järjestettiin seuran ensimmäinen 

Zoom-alustalla toteutettu kevätkoulutustilaisuus.  

Toimikauden päättyessä jäsenmäärä oli 1432, joista eläkkeellä olevia 195 ja 

opiskelijajäseniä 255. Seuran kunniajäseniä oli 6: Yrjö Alanen, Aatto Kortekangas, 

Eeva Nordman, Pentti Seppälä, Auli Toivanen ja Panu Vilkki.  

Johtokunta ja muut toimihenki löt 

Johtokunta   

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Johtokunnan kokoonpano oli: 

puheenjohtaja LT Heli Halava, varapuheenjohtaja LT Jaakko Piitulainen, 

rahastonhoitaja LL Rasmus Kentala ja sihteeri LL Iida Korpela. Muu jäsenet: LL Tatu 

Kantonen, dosentti Leena Kainulainen ja opiskelijajäsen lääketieteen yo Sallamaija 

Hyppänen. Pääseuran edustajana oli Turun aluekoulutuspäällikkö dosentti Kati 

Elima. Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja: HT Pekka Haavisto ja erikoislääkäri 

Aulikki Wallin. Varalla: professori Toivo Salmi ja professori Tuula Salmi. 

Toimihenkilöt  

Duodecimin Turun toimiston aluekoordinaattorina toimi Mari Ulmanen. 

Aluekoordinaattori huolehti mm. Turun Lääketiedepäivien järjestelyistä, kokousten 

ja koulutustilaisuuksien valmisteluista sekä niiden järjestelyyn liittyvistä tehtävistä.  
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Tunnustuspalkinnot ja tutkimusapurahat 

Ainoan hakemuksen perusteella seuran 1000 € väitöskirjan tunnustuspalkinto 

kirjasta Suomalaisten lääkäreiden suhde joukkotiedotusvälineisiin myönnettiin LT 

Ulla Ahlmén-Laiholle. 

Kahdestakymmenestäkolmesta hakijasta tutkimusapuraha 2500 € myönnettiin 

seitsemälle hakijalle: 1) LL Heidi Kaprio: Uudet fuusiogeenit syövässä 2) LL Sini 

Laaksonen: MS-taudin patogeneettisten mekanismien selvittäminen aivojen PET-

kuvantamisen avulla 3) LL Mervi Laukka: Vapaan rasvasiirteen metaboliset 

vaikutukset sekä terapeuttinen potentiaali vatsaontelon kiinnikkeiden hoidossa 4) 

LL Ida Leppäpuska: lmutiekasvutekiJät lymfedeeman patofysiologiassa ja 

lymfedeeman kirurgisen hoidon yhteydessä 5) LL Johanna Paltta: 

Biopankkipotilaiden reumasairausdiagnoosien validaatiotutkimus 6) LK Jussi-Pekka 

Pouru: Aivohalvausten ehkäisy korkean verenvuotoriskin eteisvärinäpotilailla 7) EL 

Tiina Vuorio: Absenteismi ja apresenteismi – terveydentilan, työhön liittyvien ja 

sosioekonomisten tekijöiden vaikutus sairauspoissaoloihin, töissä ja kotona 

jaksamiseen.  

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon 3500 € 

saajaksi valittiin anestesiologian ja tehohoidon, sekä 

akuuttilääketieteen erikoislääkäri Teemu Elomaa. 

Palkinnonsaaja julkistettiin seuran vaalikokouksessa 24.11. 

Hänet kukitettiin Turun yliopiston järjestämän 

palkintojenjakotilaisuuden (jossa jaettiin myös Kliininen  

silmä-, Oppimateriaalituottaja- ja Erikoislääkärikouluttaja-

palkinnot) yhteydessä 30.11.2020.  

 
Kokoukset ja koulutusti laisuudet 

14.5. Kevätkoulutus   

järjestettiin Zoom-alustalla etänä. Luennon otsikkona 

oli Toiminnalliset häiriöt. Aiheesta luennoi neurologian 

ja psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri Risto Vataja HUS 

Psykiatriasta. Etäosallistujia oli 54. 

  



 
 

3 

To
im

in
ta

ke
rto

m
us

 2
02

0 
| 

 2
4.

 ta
m

m
ik

uu
ta

 2
02

1 

9.9. Vuosikokous  

järjestettiin Forum Marinumin Ruuma-auditoriossa, josta oli suora yhteys 

Zoomin kautta etäosallistujille. Asialistalla olivat vuoden 2019 

toimintakertomus, 2020 toimintasuunnitelma sekä seuran tilinpäätös 2019.  

Seuran puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen. 

Toimintakertomus hyväksyttiin. Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen ja 

luki tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot. Rahastonhoitaja 

totesi seuran taloudellisen tilanteen olevan hyvä ja vakaalla pohjalla. 

Lausunnoissa todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat 

ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. 

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot olivat yhdenmukaiset ja 

toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien 

säännösten mukaisesti.  

Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus 

johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille. Jäsenmaksu päätettiin pitää 

entisen suuruisena, 15 € / vuosi. Kunniajäsenet ja opiskelijat ovat 

vapautettu jäsenmaksusta.  

Seuran puheenjohtaja esitteli kokouksen osanottajille vuoden 2020 

toimintasuunnitelman, joka oli tehty tammikuussa 2020 ennen COVID-19 

epidemiaa. Vallitsevan tilanteen vuoksi hallitus joutui siirtämään seuran 

maaliskuisen vuosikokouksen syyskuulle syyskokouksen paikalle. 

Vuosikokous järjestettiin hybridimallilla ja tilaisuudessa ilmoitettiin vuoden 

2019 tutkimusapurahojen sekä väitöskirjan tunnustuspalkinnon saajat.  

Toukokuulle suunniteltu kevätkokous jouduttiin pandemian vuoksi 

perumaan ja sen tilalla järjestettiin jäsenille koulutustilaisuus Zoomin 

kautta. 

Vuosikokouksessa tieteellisen ohjelman aiheena 

oli Hoitava viestintä lääkärin työvälineenä potilas-

kohtaamisessa. Luennoitsijoina toimivat tutkija, 

VTT, KTM Harry Köhler ja professori, LT Jyrki 

Korkeila. Osallistujia oli 12 etänä ja 8 paikan 

päällä. 

 4.11. Turun XXXVII Lääketiedepäivät -etäkoulutus 

Turun Lääketiedepäivien tilalla pidettiin etätapahtuma 4.11.2020.  

Koronapandemian vuoksi perinteiset kolmipäiväiset Turun Lääketiedepäivät 
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muutettiin ½ päivän pituiseksi etäkoulutukseksi. Etäkoulutukseen oli koottu valittuja 

paloja vuodelle 2020 suunnitellusta ohjelmakokonaisuudesta, yhteensä 10 luentoa. 

Koulutus striimattiin Logomosta Brightin tekniikalla. Osallistumismaksu oli 25e ja 

30.10. jälkeen 30e. Koulutukseen lunastettiin 779 linkkiä ja liki 600 seurasi 

livelähetystä. Osallistujista 725 oli lääkäreitä, 10 luennoitsijoita, 21 lääketieteen 

opiskelijoita sekä 23 kutsuvieraita. Erikoistumiskoulutukseen hyväksyttiin 4 tuntia. 

Koulutuksen tallenne oli katsottavissa 5.12.2020 asti. Yhteistyötahoina 

koulutuksessa toimivat Orion Pharma, Lääkärisanomat ja Suomalainen Lääkäriseura 

Duodecim.  

Osallistujamäärässä päästiin lähes vuoden 2019 tasolle (jolloin 859 osallistujaa), 

tosin opiskelijoiden osallistuminen oli vähäisempää (v.2019 osallistui 542 

opiskelijaa). Luennoitsijakuluissa säästettiin paljon verrattuna vuoteen 2019 (jolloin 

oli yhteensä 170 luennoitsijaa), samoin säästöä syntyi toimitsija- ja muissa 

järjestämiskustannuksissa. 

Lääketiedepäivien järjestelytoimikunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. 

Toimikunnan kokoonpano oli Kati Elima (puheenjohtaja), Anna-Maija Vallittu (varapj), 

Minna Aaltonen, Minna Kaarisalo, Ilkka Kantola, Maija Lavonius, Erkki Miilunpalo, 

Lassi Pakkala, Kirsi Rinne, Aura Salonen, Aleksi Schrey, Milja Söderström ja Mari 

Ulmanen (sihteeri). Etäkoulutusta varten koottiin erillinen etäkoulutustyöryhmä, 

jonka jäsenet olivat Minna Kaarisalo (puheenjohtaja), Kati Elima, Minna Aaltonen, 

Anna-Maija Vallittu, Tatu Kantonen, Aleksi Schrey, Lauri Ivaska ja Mari Ulmanen.  

 

24.11. Vaalikokous  

järjestettiin T-sairaalan Johan Haartman-salissa ja lähetettiin myös etänä Zoomin 

kautta osallistujille. Asialistalla olivat vuoden 2021 johtokunnan valinta, 
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johtokunnan esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi sekä TULES Turku -tilin 

hallinnointi. 

Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin ja puheenjohtajana jatkaa Heli Halava. Jaakko 

Piitulainen jatkaa varapuheenjohtajana ja Iida Korpela jatkaa sihteerinä. Rasmus 

Kentala jatkaa rahastonhoitajana. Jäsenenä jatkaa Leena Kainulainen ja 

opiskelijajäsenenä Sallamaija Hyppänen. Uutena jäsenenä johtokunnassa Tatu 

Kantosen tilalla aloittaa Minna Kaunisto. Tilintarkastajana jatkaa HT Pekka Haavisto 

ja toiminnantarkastajana jatkaa Aulikki Wallin. Tilin- ja toiminnantarkastajan 

varahenkilöinä uutena aloittavat Reijo Johansson ja Riitta Hoverfält. 

Jaakko Piitulainen esitteli johtokunnan esityksen yhdistyksen uusille säännöille. 

Kimmokkeena sääntöjen uudistamiselle on ollut vallitseva epidemiatilanne ja sen 

tuomat rajoitukset kokousten pitämiseen. Tavoitteena on mahdollistaa 

etäosallistuminen kokouksiin, päivittää säännöt vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä 

ja ajanmukaistaa sääntöjen kieliasu. Valmistelutyöryhmässä ovat toimineet Jaakko 

Piitulainen, Tatu Kantonen ja Iida Korpela. Muutosehdotukset ovat lyhyesti 

seuraavat: 

1. Pykälästä 3 poistetaan toiminta-alue-ehto jäseneksi ottamisesta.  

2. Pykälästä 6 poistetaan maininta koulutussihteeristä.  

3. Pykälään 7 lisätään johtokunnalle mahdollisuus antaa nimenkirjoitusoikeus 

valitsemilleen henkilöille.  

4. Pykälään 8 muutetaan tilintarkastusaikataulu vastaamaan nykyistä 

lainsäädäntöä.  

5. Pykälään 9 lisätään johtokunnalle harkintavalta etäosallistumis-

mahdollisuuden tarjoamisesta. Etäosallistumismahdollisuudesta tiedotetaan 

jatkossa kokouskutsussa.  

6. Muissa pykälissä selkeytetään kieliasua ja tarkennetaan sääntöjen 

termistöä.  

Esitys hyväksyttiin sellaisenaan yksimielisesti kokouksessa ja seuraavassa 

yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa (vuosikokous kevät 2021) 

äänestetään sen voimaantulosta. 

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon 2020 saajaksi valittiin 

anestesiologian ja tehohoidon sekä akuuttilääketieteen erikoislääkäri Teemu 

Elomaa. Elomaa kukitettiin 30.11.2020 Turun yliopiston järjestämässä 

palkintojenjakotilaisuudessa.  
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Rahastonhoitaja Rasmus Kentala kertoi TULES Turku -tilin hallinnoinnista. Paavo 

Nurmi -keskus ja Turunmaan Duodecim-seura ovat yhteistyössä järjestäneet TULES 

Turku -koulutustapahtumaa. Turunmaan Duodecim-seuran aikaisempi 

toimistonhoitaja on aikanaan hoitanut TULES Turku -tapahtuman maksuliikennettä. 

Edellisen toimistonhoitajan eläkkeelle jäämisen myötä tästä on luovuttu. 

Tapahtuman tili on kuitenkin jäänyt seuran alaisuuteen. Kaikki tilin tulot ja menot 

liittyvät TULES Turku -tapahtuman järjestämiseen. Turunmaan Duodecim-seuran rooli 

tapahtuman järjestämisessä on viime vuosina ollut vähäinen. Laskutus on 

tapahtunut käytännössä läpilaskutuksena seuran kautta. Tilin hallinnointiin liittyy 

kuluja, kuten toimistonhoitajan läpilaskutustyö, kirjanpitokulut ja tilintarkastuskulut. 

Toiminta ei kuitenkaan ole seuramme vaan Paavo Nurmi -keskuksen toimintaa. 

Turunmaan Duodecim-seuran johtokunnan ja Paavo Nurmi -keskuksen yhteinen 

tahtotila on, että Paavo Nurmi -keskus ryhtyy hallinnoimaan tapahtuman rahoja. 

Muutoksen oikeellisuus on tarkastettu kummankin yhteisön tilintarkastajilta, eikä 

saldon siirrolle nähty esteitä. Paavo Nurmi -keskuksen tilintarkastajan mukaan, sikäli 

kun koulutustapahtumaa käsitellään yleishyödyllisenä toimintana, ei siirtoon liity 

veroseuraamuksia. Kokouksessa päätettiin yhteisymmärryksessä siirtää Turunmaan 

Duodecim-seuran hallinnoiman TULES Turku –tilin saldo kokonaisuudessaan Paavo 

Nurmi -keskuksen kongressitilille. Turunmaan Duodecim-seuran hallinnoima TULES 

Turku -tili lopetetaan.  

Sääntömääräisten asioiden jälkeen kuultiin 

kaksi luentoa. Akuuttilääketieteen EL Jonni 

Unga Tyks Akuutista kertoi COVID-19 

vaikutuksista päivystykseen sekä 

professori (tilastotiede) Kari Auranen Turun 

yliopistosta luennoi aiheesta Koronan 

epidemiologiset mallit - ennusteita vai 

skenaarioita? Osallistujia oli 17 etänä ja 5 

paikan päällä. 

18.12. TLKS:n ansiomerkkien jakotilaisuus  

Perinteinen TLKS:n kanssa yhteistyössä toteutettu Studia Generalia -juhlaluento 

17.4.2020 jouduttiin perumaan koronaviruksen vuoksi ja ansiomerkit jaettiin alle 20 

hlön kahvi/kuohuviinitilaisuudessa. Tilaisuudessa jaettiin kolmenlaisia 

ansiomerkkejä (Pieni ansiomerkki, Hopeoitu ansiomerkki ja Kullattu ansiomerkki) 

sekä Seuran pöytästandaari ansioista kandiseuran tehtävissä. Ansiomerkkien 

vastaanottajia on tänä vuonna 16 kpl.  
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Muu opiskel i jajäsentoiminta pääseuran kanssa 

9.11. Duodecim-tutuksi C1-2 ensimmäisen vuosikurssin -tilaisuus   

järjestettiin Cursus Vividukselle verkossa Teamsin välityksellä ja lähetetiin 

Kokouskeskus Maunon Presidentti-auditoriosta yhdessä pääseura Suomalainen 

Lääkäriseura Duodecimin kanssa.  Pääseurasta, jäsenille tarjottavista palveluista ja 

muista eduista kertoi pääseuran pääsihteeri Matti Rautalahti sekä paikallisesta 

toiminnasta Turun aluekoulutuspäällikkö Kati Elima. Lisäksi Terveysportti-kandit LK 

Jasmin Kaislavuo ja LK Henrik Wistrand kertoivat tarkemmin Duodecimin palveluista 

sekä siitä, miten Duodecim näkyy lääketieteen opiskelijan arjessa. Tilaisuuden 

lopuksi opiskelijajäsen LK Sallamaija Hyppänen kertoi Turunmaan Duodecim-seuran 

toiminnasta. Koska kokoontumisrajoitukset tänä vuonna estivät perinteisen 

aamiaistapaamisen, osallistujat saivat jälkikäteen kurssin emännän ja isännän 

kautta kertaluonteisen lounaskupongin (voimassa 31.12.2020 saakka) BioCityn 

Maunoon, Lääkäriprofessio – professionaalisuus lääkärin työssä –kirjan ja 

haalarimerkin. Osallistujia oli 106.  

Turussa 24.1.2021 

Heli Halava  Iida Korpela 
puheenjohtaja sihteeri 
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