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Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Hallitus, c/o Riitta Soinola
PL 713, 00101 Helsinki

YHDISTYSJÄSENYYSHAKEMUS
Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden suomalaisten lääkärien ja Suomeen asettuneiden ranskalaisten lääkärien yhdistys.
Taustatietoa
Vuodesta 1967 Helsingin Yliopiston, Lääkintöhallituksen ja Ranskan Suurlähetystön yhteistyönä tarjottiin suomalaisille lääketieteen karsintakurssin suorittaneille mahdollisuutta ulkomaiseen opiskeluun myös Ranskan yliopistoissa.
Kaikkiaan puolitoistasataa nuorta hakeutui aikanaan pääosin Montpellierin,
Bordeaux´n, Strasbourgin tai Lillen lääketieteellisiin tiedekuntiin. Heistä valmistui 1980 –luvun alkuun mennessä 55 Suomeen laillistettua lääkäriä. Suomeen perustettujen uusien korkeakoulujen ja Ranskan yliopistojen muuttuneen suhtautumisen takia sittemmin vain joitakin yksittäisiä suomalaisia on ollut opiskelemassa lääketiedettä Ranskassa.
Lääkäriseura Coccyx perustettiin 1970 Montpellierissä opiskelijoiden yhdyssiteeksi ”kasvattamaan jäsenissään ammatillista vastuuntuntoa ja toimimaan
jäsentensä edustajana ja etujensa valvojana opinnollisissa ja ammatillisissa
asioissa”. Suurin osa aikanaan Ranskassa opiskelleista suomalaisista on yhdistyksen jäseninä samoin kuin muutamia Suomessa toimivia alunperin ranskalaisia lääkäreitä. Lääkäriseura Coccyx ry:n tilaisuuksiin saavat osallistua
myös jäsenten puolisot ja seuralaiset, mutta äänivaltaa vuosikokouksessa
käyttävät vain jäsenet. Suurin osa coccyxlaisista lienee Duodecimin jäseniä.
Yhdistyksen 30 –vuotisjuhlaan vuonna 2000 kootun tilaston mukaan silloisesta 53 jäsenestä ulkomailla toimi 9 %, Suomen kaupungeissa 78 % ja maaseudulla 13 %. Erikoislääkäreitä coccyxlaisista oli 76 % ja Suomessa väitelleitä 36 %.
Yhdistys julkaisi aiemmin omaa lehteä ja ylläpitää nyttemmin Internetsivustoa
www.coccyxmed.org. Elokuisen vuosikokouksen ja Lääkäripäivätapaamisen
lisäksi sekä lääketieteeseen että yleiseen kulttuuriin liittyviä esitelmätilaisuuksia pidetään ajoittain yhdessä Ranskan kulttuurikeskuksen tai muiden SuomiRanska yhdistysten liiton seurojen kanssa. Lääkäriseura Coccyx ry kuuluu
vm. liittoon.
Yhdistysrekisteri
Yhdistys rekisteröitiin 17.6.1971 ja on merkittynä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 12.4.1983 lähtien rekisterinumerolla 137.337.
Hallitus
Lääkäriseura Coccyx ry hallitus 2006-2007:
Puheenjohtaja Kalevi Friberg, Birger Carlstedtinkuja 1 C
02230 Espoo, 040 544 9297, kalevi.friberg@kolumbus.fi
Sihteeri Martti Hyvönen, Fredrikinkatu 41 A 14, 00120 Helsinki, Puh. 050 364 8840,
martti.hyvonen@helsinginenergia.fi
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Taloudenhoitaja Maija Savijärvi, maija.savijarvi@hus.fi
Anja Närhi, anja.narhi@fimnet.fi
Kari Puusaari, kari.puusaari@pp.fimnet.fi
Pirkko Pykäläinen, pirkko.pykalainen@hel.fi
Erkki Tiainen, etlaka@kolumbus.fi
Ritva Helimäki-Aro, ritva.helimaki-aro@welho.com
Sanna-Leena Vanhanen, sanna-leena.vanhanen@hus.fi

Jäsenyyshakemus
Lääkäriseura Coccyx ry:n 12.9.2006 Tervasaaressa pidetyn vuosikokouksen
ja 6.11.2006 pidetyn hallituksen kokouksen päätösten mukaisesti anomme
kohteliaimmin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n yhdistysjäsenyyttä.
Perusteena on opiskelijayhdistyksestä pääosin erikoislääkärien muodostamaksi yhteisöksi muuttuneen Lääkäriseura Coccyx ry:n tähän asti virkeän
toiminnan jatkumisen turvaaminen suuremman lääkäriyhteisön ja jäsenpalvelujen tuella (mm. internetsivustologistiikka, tiedotus).

Kunnioittavasti

Helsingissä 8.1.2007

Kalevi Friberg
puheenjohtaja

Martti Hyvönen
sihteeri

LIITTEET
Lääkäriseura Coccyx ry säännöt eli Sopimuskirja 17.9.1971
Ote yhdistysrekisteristä 30.1.2006
Lääkäriseura Coccyx ry esite 8/2000 (ranskaksi)
Ote vuosikokouksen 12.8.2006 pöytäkirjasta
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Yhdistysjäsenet
Duodecimin valtuuskunta voi hyväksyä seuran yhdistysjäseneksi rekisteröidyn
yhdistyksen, jonka toiminta edistää seuran tavoitteita.
Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään
- kopiot hakijayhdistyksen säännöistä ja hallituksen päätöksestä hakea Duodecimin jäsenyyttä
- yhdistyksen rekisterinumero
- tiedot yhdistyksen hallituksen jäsenistä yhteystietoineen sekä
- tieto yhdistyksen jäsenmäärästä ja siitä, onko jäsenten joukossa muita kuin
lääkäreitä.
Hakemus lähetetään osoitteella .
Lisätietoja: Riitta Soinola, puhelin (09) 6188 5202.
sähköposti: etunimi.sukunimi@duodecim.fi

