Suomen	
  yleislääketieteen	
  yhdistyksen	
  jäsen!	
  	
  
	
  	
  
Hyvä	
  kollega!	
  	
  
	
  	
  
Yleislääketiede	
  tarvitsee	
  sinua	
  yleislääketieteen	
  erikoislääkärien	
  ja	
  alalle	
  erikoistuvien	
  äänen	
  
vahvistamiseksi	
  Duodecim-‐seurassa!	
  	
  
Suomen	
  yleislääketieteen	
  yhdistys	
  ry:n	
  hallitus	
  kannustaa	
  yhdistyksen	
  jäseniä	
  asettumaan	
  ehdolle	
  
ja	
  äänestämään	
  Suomalaisen	
  Lääkäriseuran	
  Duodecimin	
  valtuuskunnan	
  vaaleissa.	
  Vaalien	
  
ehdokasasettelu	
  päättyy	
  jo	
  20.11.2015	
  ja	
  äänestys	
  tapahtuu	
  4.1.-‐12.2.2016.	
  Vaaleissa	
  valitaan	
  40	
  
jäsentä	
  seuran	
  korkeimpaan	
  päättävään	
  elimeen.	
  
Toivomme	
  kaikkien	
  ehdolle	
  asettuvien	
  yleislääketieteen	
  erikoislääkärien	
  ja	
  alalle	
  erikoistuvien	
  
liittyvän	
  Yleislääketiede	
  -‐vaaliliittoon	
  valitsijayhdistystensä	
  kautta.	
  Vaaliliiton	
  asiamiehenä	
  toimii	
  
SYLY	
  ry:n	
  hallituksen	
  jäsen	
  Kalle	
  Saikkonen	
  (yhteystiedot	
  kohdassa	
  ohjeet).	
  	
  
Kaikki	
  vaaleihin	
  liittyvät	
  ohjeet	
  ja	
  ehdokkaaksi	
  asettumiseen/ehdokkaan	
  asettamiseen	
  tarvittavat	
  
asiakirjat	
  löytyvät	
  Duodecim-‐seuran	
  vaalisivuilta	
  www.duodecim.fi/vaalit.	
  	
  
Ehdokasasetteluaikaa	
  ei	
  ole	
  paljoa	
  jäljellä,	
  joten	
  toimi	
  pian!	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
Suomen	
  yleislääketieteen	
  yhdistys	
  ry:n	
  hallituksen	
  puolesta,	
  	
  
	
  	
  
Kalle	
  Saikkonen	
  Pekka	
  Honkanen	
  Tuomas	
  Koskela	
  	
  
Vaaliasiamies	
  Puheenjohtaja	
  Varapuheenjohtaja	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
Ohjeet:	
  	
  
1.	
  Tarvitaan	
  vähintään	
  neljä	
  vaalikelpoista	
  (D-‐seuran	
  jäsen	
  30.6.2015)	
  seuran	
  jäsentä,	
  joista	
  yksi	
  on	
  
ehdokas	
  ja	
  loput	
  kolme	
  perustavat	
  valitsijayhdistyksen	
  (lomake	
  A).	
  	
  
2.	
  Valitsijayhdistykselle	
  nimetään	
  asiamies,	
  jonka	
  on	
  hyvä	
  olla	
  joku	
  valitsijayhdistyksen	
  perustajista	
  
(ei	
  ehdokas).	
  	
  
3.	
  Valitsijayhdistyksen	
  asiamies	
  täyttää	
  Vaaliliiton	
  perustamissopimuksen	
  (lomake	
  B)	
  seuraavasti:	
  	
  
3.1.	
  Vaaliliiton	
  tunnus:	
  Yleislääketiede;	
  vaaliliiton	
  asiamies:	
  Kalle	
  Saikkonen,	
  040	
  5895049,	
  
kalle.saikkonen@fimnet.fi,	
  Oltermannintie	
  18	
  A	
  2	
  00620	
  Helsinki.	
  	
  
3.2.	
  Valitsijayhdistyksen	
  ehdokkaan	
  nimi,	
  valitsijayhdistyksen	
  asiamiehen	
  nimi	
  ja	
  allekirjoitus	
  	
  
4.	
  Valitsijayhdistyksen	
  asiamies	
  tarkistaa,	
  että	
  kaikki	
  tarvittavat	
  allekirjoitukset	
  löytyvät	
  
lomakkeista	
  (A	
  +	
  B)	
  ja	
  toimittaa	
  ne	
  	
  
4.a.	
  15.11.2015	
  mennessä	
  Yleislääketiede	
  -‐vaaliliiton	
  asiamiehelle	
  Kalle	
  Saikkoselle,	
  joka	
  toimittaa	
  
vaaliliiton	
  valitsijayhdistysten	
  asiakirjat	
  kootusti	
  Duodecimin	
  toimistoon	
  määräaikaan	
  20.11.2015	
  
mennessä.	
  	
  
4.b.	
  Suoraan	
  Duodecimin	
  toimistoon	
  (Suomalainen	
  Lääkäriseura	
  Duodecim,	
  PL	
  713,	
  00101	
  
Helsinki,	
  fax	
  09	
  61885200)	
  20.11.2015	
  klo	
  16:00	
  mennessä.	
  Tällöin	
  valitsijayhdistyksen	
  asiamies	
  
ilmoittaa	
  ehdokkaan	
  ja	
  valitsijayhdistyksen	
  perustajien	
  nimet	
  Kalle	
  Saikkoselle	
  sähköpostitse.	
  	
  
5.	
  Kannattaa	
  tutustua	
  vaalijärjestykseen	
  Duodecim-‐seuran	
  vaalisivuilla.	
  
	
  	
  
	
  

Suomalainen	
  Lääkäriseura	
  Duodecim	
  on	
  tärkeä	
  ja	
  monipuolinen	
  vaikuttaja	
  terveydenhuoltomme	
  
kehittämisessä.	
  Seura	
  tukee	
  lääkärien	
  ammatillista	
  kehittymistä	
  ja	
  kollegiaalisuutta	
  koulutus-‐	
  ja	
  
julkaisutoiminnalla	
  (esimerkkeinä	
  yleislääkärin	
  tietokannat,	
  aikakauskirja	
  Duodecim,	
  
suomenkieliset	
  oppikirjat	
  ja	
  monet	
  koulutustilaisuudet).	
  Seura	
  tiedottaa	
  lääketieteestä	
  ja	
  
osallistuu	
  yhteiskunnalliseen	
  terveyttä	
  ja	
  sairautta	
  sekä	
  terveydenhuoltojärjestelmää	
  koskevaan	
  
keskusteluun.	
  Seuran	
  ylintä	
  päätösvaltaa	
  käyttää	
  henkilöjäsenten	
  valitsema	
  valtuuskunta.	
  
Valtuuskuntaan	
  valitaan	
  40	
  jäsentä	
  sekä	
  40	
  varajäsentä.	
  Valtuuskunnassa	
  tarvitaan	
  
yleislääketieteen	
  erikoislääkärien	
  näkemystä.	
  	
  
Suomen	
  yleislääketieteen	
  yhdistyksen	
  tarkoituksena	
  on	
  edistää	
  yleislääketiedettä	
  erikois-‐,	
  
opetus-‐,	
  tutkimus-‐	
  ja	
  tieteenalana	
  sekä	
  kehittää	
  yleislääketieteen	
  erikoislääkäreiden	
  työtä.	
  Se	
  
toimii	
  maamme	
  yleislääketieteen	
  erikoislääkäreiden	
  yhteistyöelimenä	
  pyrkien	
  toiminnallaan	
  
vahvistamaan	
  jäsentensä	
  ammatillista	
  ja	
  tieteellistä	
  identiteettiä	
  ja	
  yhteenkuuluvuutta.	
  	
  

