
 

 
Helsinki 14.4.2022 

 

 

 

Arvoisa Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen jäsen, 

 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 9.5.2022 klo 15-16.30 Turussa (Säätiö-sali, 

Medisiina D, Kiinamyllynkatu 10). Vuosikokoukseen järjestetään myös mahdollisuus 

osallistua etänä. Vuosikokouksen esityslista on liitteenä. 

 

Ennen vuosikokousta klo 12-14.45 järjestetään tieteellinen symposium, jonka tarkempi 

ohjelma julkaistaan myöhemmin. 

 

Kokoukseen ja sitä edeltävään tieteelliseen symposiumiin pyydetään ilmoittautumaan 

keskiviikkoon 4.5.2022 mennessä oheisella e-lomakkeella: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/117601/lomake.html. Etäosallistumislinkki ja salasana 

vuosikokoukseen lähetetään ilmoittautuneille ennen kokousta. Ilmoittautuminen ei ole 

välttämätöntä, mikäli osallistuu vain vuosikokoukseen paikan päällä. 

 

Vuosikokouksessa valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3 jäsentä) sekä uusi 

yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Mikäli olet kiinnostunut 

hallitustyöskentelystä, toivoisin, että olet yhteydessä allekirjoittaneeseen jo ennen 

vuosikokousta. Ehdolle voi toki asettua vielä vuosikokouksessakin.  

 

 

Tervetuloa vuosikokoukseen! 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Janne Backman 

Yhdistyksen puheenjohtaja 

Kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori ja ylilääkäri 

Kliinisen farmakologian yksikkö, HY ja HUSLAB  

PL 705 (Tukholmankatu 8 C) 

00029 HUS 

p. 050-4280997 

 

 

www.skfy.fi 

 

  

https://www.google.fi/maps/place/Medisiina+%7C+Turun+yliopisto/@60.4521332,22.2912993,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468c76e8bfdf6287:0x9db5f53e71ca2cbf!8m2!3d60.4521306!4d22.293488?shorturl=1
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/117601/lomake.html
http://www.skfy.fi/


 
 

 

Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys (SKFY) r.y.:n 
vuosikokouksen kutsu ja esityslista 

 
Aika: 9.5.2022 klo 15-16.30 

 
Paikka: Säätiö-sali, Medisiina D, Kiinamyllynkatu 10, Turku 

 
 

1. Kokouksen avaus. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 

 

5. Esitetään yhdistyksen tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 

2021. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 

2022. 

 

8. Valitaan kahden vuoden toimikaudeksi (2022-2024) hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.  

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

valittua jäsentä, joista puolet on kerrallaan erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallituk-

sen puheenjohtajaksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. 

 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Maija Kaukonen, Mikko Niemi ja Kirsti Villikka. 

Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Janne Backman, Miia Turpeinen ja Aleksi Tornio (nämä 

henkilöt on valittu hallitukseen toimikaudeksi 2021-2023). Janne Backmanin 2. toimikausi pu-

heenjohtajana on päättymässä, ja yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja kaudelle 2022-

2024. Yhdistyksen sihteeri on Minna Lehtisalo ja taloudenhoitajana toimii Taavi Kaartinen. 

 

9. Valitaan toimikaudeksi 2022-2023 kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkas-

tajaa. 

 

10. Mahdolliset muut asiat ja tiedotukset. 

 

11. Kokouksen päättäminen. 


