Duodecimin toimintaa
Valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Jan Lindgren ja puheenjohtaja Marja
Hyöty nostivat maljan hyvin sujuneen
kauden päätteeksi.

rä ehdokkaita. Erityisesti nuoret
ovat lähteneet aktiivisesti mukaan, Kontula kertoi.

Vireää toimintaa vuonna 2007
Duodecimin koulutustoiminnan
painopisteitä esitteli koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Markku
Heikinheimo.
– Koulutuksen laatupakettia
käytettiin 80 koulutustilaisuudessa vuonna 2006. Verkkokursseja
on valmiina kymmenen, ja vuoden 2007 aikana uusia valmistuu 3–6. Verkkokurssien sivuja
avattiin vuonna 2006 yhteensä
noin 200 000 kertaa, Heikinheimo kertoi.
Jäsenille järjestetään koulutusta mm. viestinnästä, tietokantojen
käytöstä, hallinnosta ja johtamisesta sekä näyttöön perustuvasta lääketieteestä. Ensimmäinen
tutkijoiden ohjaajien koulutustilaisuus järjestettiin joulukuun
alussa. Tavoitteena on järjestää
vastaavaa koulutusta myöhemminkin.
Aikakauskirja Duodecimin toiuodecimin valtuuskunnan
– Toisaalta voimme olla iloisia,
syyskokous pidettiin Tiede- sillä päättymässä olevan juhla- mintaa esitteli uusi päätoimittaja
keskus Heurekassa Vantaalla vuoden aikana duodecimiläisyys Harri Saxén. Lehteen on uutuute15. joulukuuta. Kokouksessa hy- on ollut hyvin ja kauniisti esillä na tulossa haastatteluja ajankohväksyttiin vuoden 2007 toimin- paitsi Helsingissä myös muilla taisista aiheista. Ulkoasuun tulee
tasuunnitelma ja tehtiin tärkeitä yliopistopaikkakunnilla ja pai- lisää värikkyyttä. Sähköinen uuhenkilövalintoja.
kallisyhdistyksissä. Iloita voimme tiskirje jäsenille lähetetään pari
– Tunnelma on hieman hai- myös siitä, että tulevissa valtuus- kertaa kuukaudessa.
Verkostotoiminnasta kertoi
kea, kun valtuuskunta on kool- kunnan vaaleissa on ennätysmäävaliokunnan puheenla tässä kokoonjohtaja Arja Helin-Salpanossa viimeistä
mivaara. Duodecimin
kertaa. Keväällä
Duodecim-seuran uudet yhdistysjäsenet:
paikallisyhdistysten takokoontuu jo uusi
paaminen järjestetään
valtuuskunta, seuMusiikkilääketieteen yhdistys
22.5.2007 Helsingisran puheenjohtaja
Lääketieteen koulutuksen yhdistys
sä. Kansainvälinen tieKimmo Kontula
teellinen symposiumi
totesi puheessaan.

Valtuuskunta päätti
kolmivuotiskautensa
Heurekassa
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suunnitellaan pidettäväksi vuonna
2008. Seuraava konsensuskokous
järjestetään alkuvuonna 2008, ja
sen aiheena on äitiyshuolto.
Käypä hoito -ohjelman suunnitelmia esitteli Kristiina Patja.
Vuonna 2007 tavoitteena on julkaista yhdeksän uutta ja päivitettyä Käypä hoito -suositusta
tiivistelmineen. Suositusten tunnettuutta edistetään aktiivisella
markkinoinnilla.
Duodecimin pääsihteeri Ilkka
Rauramo kertoi hallinnon suunnitelmista. Tavoitteena on mm.
edistää seuran pitkän aikavälin
toiminnan suunnittelua, kehittää
sisäistä viestintää ja toteuttaa jäsenkysely. Toimitilakysymys on
entistäkin polttavampi. Uusia,
entistä suurempia tiloja Helsingin
toimistolle etsitään.

Uusia jäseniä hallitukseen
Duodecimin hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2007 valittiin
yksimielisesti edelleen Kimmo
Kontula. Julkaisuvaliokunnan
puheenjohtajana jatkaa Petri Kovanen ja koulutusvaliokunnan
puheenjohtajana Markku Heikinheimo. Verkostovaliokunnan
puheenjohtajana kolme vuotta
toiminut Arja Helin-Salmivaara
ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä tehtävään. Hänen tilalleen
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
helsinkiläinen Kristiina Mukala,
joka työskentelee apulaisylilääkärinä Työterveyslaitoksessa.
Hallituksen jäsenistä erovuoroisia olivat H. Tapio Hanhela
ja Lauri Vuorenkoski. Heidän tilalleen uusiksi jäseniksi valittiin
Marina Erhola Hämeenlinnasta
ja Sami Mustajoki Tampereelta.

Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen esitteli valtuuskunnalle Terveyskirjastoa.

Teksti: Sari Kosonen
Kuvat: Annakaisa Tavast

Ennen kokousta osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Tiedekeskus Heurekaan.
H. Tapio Hanhela kokeili autosimulaattoria ja kyydissä olivat Raili Laru-Sompa,
Arja Helin-Salmivaara ja Helena Tunturi-Hihnala.
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