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Hej, bästa Samfundist!

Så är Tandläkardagarna över för detta år. Vi kan återigen vara nöjda med vår insats. Vår
stiliga, vita Jopo med den vackra blomsteruppsättningen väckte mycket uppmärksamhet. Vår
monter besöktes flitigt och bidrog till några nya medlemsansökningar. Samfundets
föreläsning om botulinumtoxin hölls av prof. Malin Ernberg från Karolinska Institutet. Det var
glädjande många åhörare i salen.

I oktober har seniorerna träffats på en seniorlunch på Tandem den 5.10. Ett tiotal seniorer
deltog i lunchen. Juniorträffen ordnades den 2.11 på Karting Club i Kottby enligt juniorernas
egen önskan. Träffen var fartfylld och väldigt uppskattad.

Nu är det inte långt kvar till julfirandet. Samfundets julfest ordnas fredagen den 9.12 med
temat Julmingel med Magi. Se inbjudan nedan.

På dagen 9.12 hålls kursen "Sömnapné både ur tandläkarens och lungläkarens
perspektiv" med  OD, Spec.tdl (ortodonti) Anette Fransson från Örebro och spec.läkare
(lungmedicin och allergologi) Johan Söderström, Österbottens välfärdsområde. Sista
anmälningsdag 2.12. Se bifogad annons!

Medlemsärenden
Följande legitimerade tandläkare har ansökt om medlemskap och av styrelsen blivit antagna
som ordinarie medlem: Merja Rousi från Helsingfors

Följande odontologiestuderanden har ansökt om juniormedlemskap och av styrelsen blivit
antagna som juniormedlemmar:

Laura Turunen, inlett studierna 2022, Helsingfors
Katariina Aarnisalo, inlett studierna 2022, Helsingfors
Ella Ohrankämmen, inlett studierna 2022, Helsingfors
Nordman Anastasia inlett studierna 2021, Kuopio
Iida Yliniskala, inlett studierna 2017, Åbo

Välkomna alla med i Samfundets verksamhet!

Övriga ärenden
Våra stadgar är i behov av ytterligare en förändring bl.a för att också i framtiden få ihop en
styrelse och för att möjliggöra möten på distans. Vi kommer därför att hålla ett föreningsmöte
där vi behandlar stadgeförändringen den 12 januari. Årsmötet och årsfesten hålls den
4.3.2023.

Den åttonde upplagan av Läkaretik har utkommit i oktober, en del böcker har beställts till
Samfundet och finns att låna på Tandems bibliotek. En webbversion av boken hittas på
adressen https://www.laakariliitto.fi/lakaretik/

Ha det bra i höstmörkret,

Marina Aschan, ordförande

https://www.laakariliitto.fi/lakaretik/
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Julmingel med magi

Fredagen den 9.12 på Tandem

Välkomstglögg kl 19.00

Därefter mingel med plockmat och underhållning av magikern Robert Jägerhorn

Priset för kvällen 30€

Anmälan till kansliet@osf.fi senast fre 2.12 (meddela även ev specialdieter)

Välkomna!


