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Esitykset, luentotiloissa toimiminen ja tilojen AV-välineet

Pyydämme kaikkia luennoitsijoita ystävällisesti ilmoittamaan sidonnaisuutensa ennen luennon alkua 
kuulijoilleen. Sessioitten puheenjohtajia ja kaikkia luennoitsijoita pyydämme huolehtimaan siitä, että 
puhujat käyttävät luennoissaan vain heille varatun ajan. Puheenjohtajan on myös syytä toistaa salista tulleet 
kysymykset, jotta kaikki pystyvät seuraamaan keskustelua. Kts. erillinen ohje Logomon luentosalien AV-
välineistä ja esitysten toimittamisesta.

Päivien luento- ja sosiaalinen ohjelma www.turunlaaketiedepaivat.fi 

Päivitetty ohjelma muine tilaisuuksineen löytyy netistä. Lisäksi kaikki puheenjohtajille/luennoitsijoille 
tarkoitettu materiaali ja lomakkeet ovat myös nettisivuilta Luennoitsijoille-kohdassa. 

Avajaiset järjestetään tiistaina 5.11. klo 18.00 Turun VPK:n talossa,  Eskelinkatu 5. Tilaisuudessa esiintyy 
Iiro Rantala. Avajaisiin toivotamme Teidät ja avecinne lämpimästi tervetulleeksi! 
Tilaisuuteen pyydämme ilmoittautumaan henkilökohtaisen linkkinne kautta. 

Lääketiedepäivien iltajuhlaan keskiviikkona 6.11. klo 19.00 Radisson Blu Marina Palaceen, Linnankatu 32 
voi varata lippuja niin ikään henkilökohtaisen linkin kautta. Luennoitsijan lippu on maksuton, avec-lippu 
30 €. Iltajuhlan artistina esiintyy Virve Rosti & Freeman sekä Menneisyyden Vangit. Lippuja on rajoitetusti, 
joten pyydämme ystävällisesti varamaan liput etukäteen 11.10. mennessä. Varatut liput 
ovat noudettavissa Logomon luennoitsijoiden ilmoittautumispisteestä ke 6.11.klo 10 jälkeen tai 
iltajuhlapaikan ovelta klo 18.30-19.30.

Olemme Facebookissa, Instagramissa ja 
Twitterissä #turunlääketiedepäivät 

@turunlaaketiede 

Henkilötiedot ja luentopalkkiot 

Pyydämme täyttämään sähköpostiin saamanne henkilökohtaisen linkin kautta osallistumis- ja 
henkilötiedot. Täyttämienne tietojen perusteella maksamme Duodecimin suositusten mukaiset 
luentopalkkiot. Lisäksi korvataan matkakulut ensisijaisesti julkisten kulkuneuvojen mukaan ja 
varhaisen luentoajankohdan niin vaatiessa tarvittaessa erikseen sovitusti majoituskulut. Matka- 
ja majoitusvaraukset luennoitsija tekee itse. Hotellit löytyvät nettisivuilta  www.turunlaaketiedepaivat.fi/info/
majoitus.

Hyvä puheenjohtaja / luennoitsija 

Tervetuloa Turun XXXVI Lääketiedepäiville 6.-7.11.2019 Logomoon ja/tai Tieteelliseen symposiumiin 
Challenges in aging - Vanhenemisen haasteita 5.11.2019 Kokouskeskus Maunoon. 

Pyydämme Logomossa luennoivia ilmoittautumaan ennen sessionne alkua luennoitsijoiden  
ilmoittautumispisteessä, Teatro-sisäänkäynnistä vasemmalla puolella. Ilmoittautumispisteestä saatte 
muovikotelon rintamerkille. Saatte sähköpostiinne noin viikkoa ennen rintamerkin, jonka toivomme 
tulostettavan ja otettavan mukaan tullessanne Logomoon. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, 
että paikoitustilaa Logomon pysäköintialueella on rajoitetusti ja suosittelemme saapumaan Logomoon 
kevyen liikenteen väyliä pitkin tai julkisilla kulkuvälineillä (kts. www.logomo.fi). 

https://www.instagram.com/turunlaaketiedepaivat/
https://fi-fi.facebook.com/laaketiedepaivat/
https://turunlaaketiedepaivat.fi/luennoitsijoille
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