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Toimintakertomus 2022 
TURUNMAAN DUODECIM-SEURA RY 

Vuosi 2022 oli Turunmaan Duodecim-seuran 101. toimintavuosi. Vuoden aikana 

seura järjesti jäsenistölleen kokouksia ja koulutustilaisuuksia ja täten toimi 

sääntöjensä mukaisesti jäsentensä yhdyssiteenä ammatillisessa ja kollegiaalisessa 

mielessä.  

Turunmaan Duodecim-seura perustettiin Duodecim-seuran ensimmäisenä 

paikallisosastona vuonna 1922. Yhdistyksen 100-vuotisjuhlaa vietettiin Turun VPK-

talolla 7.10.2022.  

Hammaslääketieteen opiskelija Minka Halava suunnitteli 

100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yhdistyksen ensimmäisen 

oman logon. Logosta teetettiin heijastavin langoin tehtyjä 

haalarimerkkejä. 

Suurin koulutustapahtuma oli XXXIX Turun Lääketiedepäivät, 

jotka toteutettiin Logomossa 9.-10.11.2022 ja avajaiset Sigyn-salissa 8.11.2022. 

Vuosi- ja vaalikokoukset järjestettiin sääntöjen mukaisesti ja molempien kokouksien 

yhteydessä oli tieteellinen luento. Vastaavasti kevät- ja syyskokouksien yhteydessä 

oli tieteellinen luento.    

Toimikauden päättyessä jäsenmäärä oli 1226, joista opiskelijajäseniä 216. Seuran 

kunniajäseniä oli 9: Yrjö Alanen, Leena Kainulainen, Ilkka Kantola, Leena Koulu, 

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

Kunniajäsenet ja opiskelijajäsenet ovat jäsenmaksuista vapautettuja.   

Johtokunta ja muut toimihenki löt 

Johtokunta   

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja lisäksi yhden kerran 

ylimääräiseen Zoom-kokoukseen suunnittelemaan yhdistyksen 100-vuotisjuhlaa. 

Johtokunnan kokoonpano oli: puheenjohtaja LT Heli Halava, varapuheenjohtaja 

dosentti Teemu Takala, rahastonhoitaja LL Rasmus Kentala ja sihteeri LL Iida 

Korpela. Muut jäsenet: LL Minna Iirola, dosentti Leena Kainulainen ja opiskelijajäsen 

LK Sallamaija Hyppänen.  
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Pääseuran edustajana oli Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin Turun 

aluekoulutuspäällikkö dosentti Kati Elima. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhtiö 

HT Pekka Haavisto, BDO Oy, Turku. 

Toimihenkilöt  

Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin Turun toimiston aluekoordinaattorina toimi 

Mari Ulmanen. Aluekoordinaattori huolehti mm. Turun Lääketiedepäivien 

järjestelyistä, kokousten ja koulutustilaisuuksien valmisteluista sekä niiden 

järjestelyyn liittyvistä tehtävistä.  

 
Tunnustuspalkinnot ja tutkimusapurahat 

Väitöskirjan tunnustuspalkinto 1.000 € 

1000 € väitöskirjan tunnustuspalkinto myönnettiin ainoalle hakijalle LT Karri 

Suvilalle, Varhain puhkeavalle verenpainetaudille altistavat tekijät ja sen 

aiheuttamat haitat -väitöskirjasta. 

Tutkimusapuraha 3.000 € 

19 hakijasta tutkimusapuraha 3000 € myönnettiin seitsemälle hakijalle:  

1) LL Jaakko Ahti: SARS-CoV-2: Havaitseminen, immunologia ja leviäminen 

perheissä 

2) LL Anna Eggert: Ympäristökemikaalien ja lääkeaineiden vaikutus miesten 

lisääntymisterveyteen— in vitro –jyrsijämallitutkimus 

3) LL Saara Pauliina Kortelainen: Systeemisen skleroosin ilmaantuvuus ja sen 

muutokset, komplikaatiot, ennuste ja sosioekonomiset vaikutukset suomalaisessa 

väestössä. Morphean kliininen kuva ja liitännäissairaudet  

4) LL Aleksi Laitinen: Aikuisiällä alkaneen diabeteksen uusien alaryhmien 

erityispiirteet ja liitännäissairaudet 

5) LL Tuomas Paana: Sydänlihasvauriota kuvaavien merkkiaineiden käyttö 

kliinisessä työssä 

6) LL Pihla Ranta: Elämänlaatu pään ja kaulan syövän hoidon jälkeen 

7) LL Henrik Sjöblom: Intrakapsulaarinen nielurisaleikkaus uniapnean hoidossa 
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Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon 3500 € 

saajaksi valittiin sisätautien ja infektiosairauksien 

erikoislääkäri, Turun yliopiston infektiosairauksien professori 

Jarmo Oksi.  

Oksi toimii Tyksin infektiovastuualueen ylilääkärinä ja hän on 

tehnyt merkittävän uran kliinikkona, tutkijana ja kouluttajana. 

Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin Turun Lääketiedepäivien avajaisissa 

8.11.2022 klo 18.00 Sigyn-salissa. 

Kokoukset ja koulutusti laisuudet 

8.3. Vuosikokous  

järjestettiin T-sairaalan Risto Lahesmaa -salissa ja iltapala nautittiin T-kanttiinissa. 

Osallistujina tilaisuudessa oli 33 yhdistyksen jäsentä. Asialistalla olivat yhdistyksen 

vuoden 2021 toimintakertomus, 2022 toimintasuunnitelma ja tilinpäätös 2021.  

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Halava esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen, 

joka hyväksyttiin ja on nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla. Rahastonhoitaja Rasmus 

Kentala esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen. Todettiin tilikauden olleen voitollinen ja 

osakesalkkua on hallinnoitu johtokunnan linjausten mukaisesti.  

Tilintarkastajan lausunnon mukaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot 
olivat yhdenmukaisia ja toimintakertomus oli laadittu toimintakertomuksen 

laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Tilinpäätös vahvistettiin sekä tili- 

ja vastuuvapaus myönnettiin vuodelle 2022. 

Vuosimaksu päätettiin pitää ennallaan eli 15 e / vuosi, opiskelija- ja kunniajäsenet 

ovat vapautettuja vuosimaksusta. 

Puheenjohtaja Heli Halava kävi läpi Turunmaan Duodecim-seuran 

toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Suunnitelma on nähtävillä yhdistyksen 

internetsivuilla.  

Sääntömääräisten asioiden jälkeen tieteellisen ohjelman 

aiheena oli luento: Reumatologian vallankumous, uudet ja 

vanhat hoidot ovat mullistaneet reumatologian. 

Luennoitsijana oli dosentti, yl Laura Pirilä, Reumatologian 

ja Kliinisen Immunologian keskus, VSSHP. 
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Tilaisuudessa jaettiin apurahat ja väitöskirjapalkinto, näistä 

tarkemmin Tunnustuspalkinnot ja tutkimusapurahat -

kohdassa sivulla 2.  

Apurahojen saajista paikan päälle kukitettavaksi saapuivat 

LL Saara Kortelainen ja LL Anna Eggert sekä 

väitöskirjapalkinnon saaja LT Karri Suvila, joka piti lyhyen 

esityksen väitöskirjatyöstään.  

Jäsenistöltä nousi ehdotus tukea Ukrainaa rahalahjoituksella vallitsevassa 

kriisitilanteessa. Johtokunta kannatti ideaa ja päätti, että seura lahjoittaa 5000 

euroa SPR:lle ja 5000 euroa Lääkärit ilman rajoja -järjestölle.  

11.5. Kevätkokous   

järjestettiin Forum Marinum, Linnanpuomi auditorio Ruumassa ja iltapala nautittiin 

ravintola Göranissa. Osallistujia tilaisuudessa oli 35 yhdistyksen jäsentä. 

Asialistalla olivat johtokunnan ehdotukset seuraaviksi Turunmaan Duodecim-

seuran kunniajäseniksi sekä Turunmaan Duodecim-seuran 100-vuotisjuhla.  

Johtokunta ehdotti uusiksi kunniajäseniksi Leena Kainulaista, Ilkka Kantolaa, Leena 

Koulua ja Toivo Salmea. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Vuonna 2022 Turunmaan Duodecim-seura täyttää kunniakkaat 100 vuotta ja tätä 

päätettiin juhlistaa perjantaina 7.10.2022 VPK-talolla klo 18.30 alkaen. Juhla 

järjestetään syyskokouksen tilalla.  

Vuoden 2023 alusta jäsenkirjeet ja jäsenlaskutus tapahtuvat vain sähköisesti, 

minkä vuoksi kaikkia jäseniä pyydettiin toimittamaan sähköpostiosoitteensa 

Duodecimin Turun toimistoon.  

Sääntömääräisten asioiden jälkeen tieteellisen ohjelman 

aiheena oli luento: Olkapää vaivaa – puukkoa vai jumppaa?. 

Luennoitsijana oli ortopedian ja traumatologian 

erikoislääkäri Anssi Ryösä, Tyks Orto, yläraajan ortopedia. 

 

 

8.-10.11 Turun XXXIX Lääketiedepäivät   

Koulutustapahtuma ja lääketieteellinen näyttely järjestettiin Logomossa 9.-

10.11.2022. Ohjelmassa oli 24 sessiota, 7 pienryhmäkurssia ja 3 lounasluentoa.  
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AD Riku Eteläkosken vuoden 2022 teemakuvassa 

ovat aikojemme myllerrykset: tuntematon sote & 

etälääketiede: Miten kaikki tullaan hoitamaan ja miten 

tämä näkyy lääkäreiden työssä? Miten myllerryksen 

keskellä pystytään takaamaan laadukkaat palvelut 

ympäri Suomen? Lääketieteen ammattilaiset ovat 

koetuksella, sillä odotukset ovat korkealla. 

Lääkäreiden tulisi muutosten keskellä pitää yllä 

ammattietiikan mukaista palvelutasoa, kehittyä 

ammatissaan ja samalla huolehtia myös omasta 

hyvinvoinnistaan menettämättä yöuniaan. Melkoisen 

paljon uutta yhteen vuoteen! 

 

 

Koulutuspäiville osallistui yhteensä 1046 henkilöä, 

joista lääkäriosallistujia 569, luennoitsijoita 156, 

lääketieteen opiskelijoita (vuosikurssit 4.-6.) 157, kutsuvieraita 35, näyttelyvieraita 

93 ja toimihenkilöitä 36. Näyttelyneliöitä oli käytössä 664 ja näytteilleasettajia 

mukana 62. D-symposiumiksi valittiin luentosessio: K3 Miten tunnistan ja hoidan 

palliatiivisen vaiheen potilasta.  

Pääyhteistyökumppaneina toimivat Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Orion 

Pharma ja Lääkärisanomat. Pääyhteistyökumppani Orion Pharman lisäksi myös 

Novo Nordisk järjesti lounasluentoja. 

 

Avajaisissa Sigyn-salissa 8.11. juhlapuhujana oli ylilääkäri, 

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri, LT Jutta 

Peltoniemi aiheenaan Mitä opimme koronapandemiasta? 

Osallistujia avajaisissa oli 270.  
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Tilaisuudessa jaettiin Turunmaan Duodecim-seuran 

tunnustuspalkinto sisätautien ja infektiosairauksien 

erikoislääkäri, Turun yliopiston infektiosairauksien 

professori Jarmo Oksille.   

Ohjelmassa oli myös 17-henkisen SUMU Big Bandin The Golden Sounds -konsertti, 

mukana trumpetisti Tero Lindberg ja solisti Elisa 

Ockenström.  

 

Iltajuhla järjestettiin 9.11. 

Radisson Blu Marina 

Palacessa. Iltajuhlaan osallistui 450 vierasta ja illan esiintyjänä 

oli Jukka Poika & Band. Lavalla nähtiin Jukan lisäksi DJ, basisti, 

rumpali ja saksofonisti.  

Lääketiedepäivien järjestelytoimikunta kokoontui 

vuoden aikana 8 kertaa. Toimikunnan kokoonpano oli Anna-Maija Vallittu 

(puheenjohtaja), Aleksi Schrey (varapuheenjohtaja), Minna Aaltonen, Kati 

Elima, Minna Kaarisalo, Ilkka Kantola, Esa Kenni, Jyrki Rauhaniemi (erosi 

toimikunnasta 15.8.2022), Kirsi Rinne, Aura Salonen, Milja Söderström, 

Mari Ulmanen (sihteeri) ja Hanna Vihervaara.  

15.11. Vaalikokous  

järjestettiin PharmaCity PHA1-auditoriossa ja iltapala nautittiin ravintola Deli 

Pharmassa. Asialistalla oli vuoden 2023 johtokunnan valinta. Osallistujia oli 

36. 

Johtokunnan ehdotus ensi vuoden kokoonpanoksi hyväksyttiin 

yksimielisesti. Puheenjohtajana jatkaa Heli Halava, varapuheenjohtajana 

Teemu Takala, sihteerinä Iida Korpela, opiskelijajäsenenä Sallamaija 

Hyppänen sekä rivijäseninä jatkavat Minna Iirola ja Leena Kainulainen. 

Rahastonhoitajaksi Rasmus Kentalan tilalle valittiin Markus Niinistö. Tilin- ja 

varatilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhtiö HT Pekka Haavisto, BDO Oy, 

Turku.  
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Sääntömääräisten asioiden jälkeen kuultiin Tyksin 

Gastroenterologian vastuualueen vastuualuejohtaja ylilääkäri 

Kimmo Salmisen luento aiheesta IBD – uusi kansantauti. 

 

 

Muu toiminta 

 22.4. Studia Generalia -luento   

Perinteinen Turun 

Lääketieteenkandidaattiseuran (TLKS) 

kanssa yhteistyössä toteutettu Studia 

Generalia -juhlaluento pidettiin 22.4.2022 

Medisiina C:n Osmo Järvi -salissa. 

Luennoitsijana oli Turun yliopiston 

lääketieteellisen tiedekunnan akateemikko 

Sirpa Jalkanen. Ennen luentoa oli 

kahvitilaisuus. 

 

7.10. Turunmaan Duodecim-seuran 100-vuotisjuhla    

Turunmaan Duodecim-seura perustettiin Duodecim-

seuran ensimmäisenä paikallisosastona vuonna 1922 

ja juhli 100-vuotista taivaltaan Turun VPK:n talolla 7. 

lokakuuta. Mukana juhlimassa oli 85 seuran jäsentä ja 

kutsuvierasta.  

Lämminhenkisen illan aikana seuralle nimettiin neljä 

uutta kunniajäsentä, jotka ovat Leena Kainulainen, 

Ilkka Kantola, Leena Koulu ja Toivo Salmi. 

Kunniajäsenet kertoivat puheenvuoroissaan seuran 

merkityksestä itselleen, avasivat Turun 

Lääketiedepäivien historiaa ja muistelivat sopivasti menneitä.  

Lääkäriseuran juhlan keskiössä olivat yhteisöllisyys ja kollegiaalisuus. Arkkiatri Risto 

Pelkosen yhdistykselle lähettämässään tervehdyksessä palattiin viime vuosisadan 

alun tunnelmiin. Tuolloin Turkuun perustettiin Duodecim-seuran ensimmäinen 

paikallisosasto. 
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”Turunmaan maankuulu lääkäriseura syntyi sata vuotta sitten, von Heidekenin 

synnytyssairaalassa, missäpä muualla. Taustalla on 

kiista ylilääkärin valinnasta ja kielestä. Kun sopua ei 

syntynyt, pieni suomenkielinen joukko erosi Turun 

lääkäriyhdistyksestä ja perusti Duodecim-seuran 

paikallisosaston 4.2.1922.” 

Juhlapuheessaan Turunmaan Duodecim-

seuran puheenjohtaja Heli Halava muistutti, 

että lääkärikoulutuksessa läsnä oleva ja 

toisen ihmisen arvostamiseen perustuva 

vuorovaikutus on kollegiaalisuuden ydin, 

joka parhaimmillaan rakentaa ammatti-

identiteettiä. Nuori lääkäri on kautta aikain saanut muovautua ja kasvaa itseään 

kokeneempien joukossa, työpaikoilla on ollut eri-ikäisiä ihmisiä rikastuttamassa 

toistensa elämää. 

Halava nosti esiin myös kliinisenä opettajana havaitsemansa huolen siitä, että 

kohtaamisten jäätyä viime vuosina minimiin vaikuttaa jotain oleellisen tärkeää 

jääneen koulutuksesta pois. Osaa opiskelijoista motivoivatkin ulkoiset voimat. Jotta 

syntyisi aito innostus oppia ja halu tehdä asiat mahdollisimman hyvin, sisäinen 

motivaatio kehittyä osaavaksi lääkäriksi on kuitenkin välttämätöntä. Kun jokainen 

päivittäin tekee parhaansa ja arvostaa toisten työtä, saadaan kokea kollegiaalista 

yhteenkuuluvuutta ja aitoa työniloa. Sen lisäksi, että on avoimesti ja ystävällisesti 

saatavilla toisille, pitää huolehtia myös omasta jaksamisesta ja tehdä armollisia 

valintoja tasapainoisen elämään ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Palautumisen 

merkitys korostuu lääkärin vaativassa työssä.  

Puheen lopuksi juhlakansa puheenjohtajan toiveesta 

kierrättikin innolla rakkauden mikrohetkiä ja seisten 

aplodeeraten yhtyi ajatukseen siitä, että tästä eteenpäin 

on aika kohdata ja aika tulla kohdatuksi. On 

hyväntahtoisuuden aika. Aika kiittää, kannustaa ja 

luoda luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri.  
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TLKS Speksisoittajat 

tarjosivat illan mittaan niin 

taidokasta klassista kuin 

tanssilattialle tempaavaa 

musiikkia.  

Juhlasta kotiutui hyväntuulisen hymyileviä ja 

kiitollisia ihmisiä taskussaan seuran 

ensimmäinen haalarimerkki, jota koristaa 

hammaslääketieteen opiskelija Minka 

Halavan seuran 100-vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi suunnittelema, kaikkien aikojen 

ensimmäinen oma logo.  

  
  

Opiskel i jajäsentoiminta pääseuran kanssa  
 

22.11. Duodecim-tutuksi TY ensimmäisen vuosikurssin -aamiaistilaisuus   

järjestettiin Cursus Calidus lääketieteen opiskelijoille pääseura 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kanssa Kokouskeskus 

Maunon Ravintola Mauno-salissa. Seurasta pähkinänkuoressa 

kertoi Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri Päivi 

Metsäniemi (etäyhteydellä). Terveysporttikandi Veikko Sainio 

kertoi tarkemmin Duodecimin-palveluista sekä siitä, miten Duodecim näkyy 

lääketieteen opiskelijan arjessa. Lisäksi aluekoulutuspäällikkö Kati Elima kertoi 

alueellisesta toiminnasta sekä Turunmaan Duodecim -seuran jäsenyydestä kertoi 

johtokunnan opiskelijajäsen LK Sallamaija Hyppänen. Tilaisuudessa jaettiin 
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osallistujille lahjana Lääkäriprofessio – professionaalisuus lääkärin työssä -kirja sekä 

Duodecimin haalarimerkki. Osallistujia 130.  

 
Yhteistyökumppani t 
 

Vuosikokouksen 8.3.2022 yhteistyökumppanina oli Amgen ja vaalikokouksen 

15.11.2022 yhteistyökumppanina oli Orion.    

 

 
Turussa 17.1.2023 

 

 

Heli Halava   Iida Korpela   
puheenjohtaja  sihteeri 
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