LÄÄKETIETEEN KOULUTUKSEN YHDISTYS

TOIMINTASUUNNITELMA
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle uusi hallitus sekä uusi
toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä. Hallitus aikoo kokoontua 1 – 2
kuukauden välein pääsääntöisesti etäyhteyksin, mutta vähintään kerran
läsnäoloa suosien, jos se pandemiatilanteen vuoksi on mahdollista.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistöä suoraan sähköpostitse ja
yhdistyksen internetsivuilla www.laaketieteenkoulutuksenyhdistys.fi .
Vuoden 2022 aikana tehdään sääntöjenmukainen jäsenmaksutilanteen
tarkistus ja kaksi vuotta jäsenmaksunsa toistuvista muistutuksista huolimatta
perättäin laiminlyöneet tulkitaan eronneiksi ja heidät poistetaan
jäsenrekisteristä. Takaisin liittyminen on jatkossa heille mahdollista.
LKY:n vuosikokous järjestetään etänä 13.4.2022. Kokouksen yhteydessä
jäsenille järjestetään yhdistyksen iltaluentosarjaan kuuluva professori Petri
Kulmalan (OY) luento ”Evidence based medical education – pitääkö koulutusta
tutkia?”.
Yhdistys jatkaa jäsentoimintojensa kehittämistä. Uutena toimintamuotona
vuoden 2022 alusta jäsenistölle tarjotaan kuukausittain iltaluento, ja
luentosarjaan pyritään saamaan monipuolisesti luennoitsijoita
kasvatustieteen sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen parista.
Jäsenistöä kannustetaan koulutuksen tutkimus- ja julkaisutoimintaan,
jonka tukemiseksi hallitus perustaa avoimen rahaston vuosittain jaettavien,
e.m. toimintaa tukevien kannustusstipendien jakamiseksi.
Hallitus vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksen
erityispätevyystoiminnasta, jota käytännössä hoitaa
erityispätevyystoimikunta. Lääkäri- tai hammaslääkärikouluttajan
erityispätevyyden myöntää Lääkäriliitto tai Hammaslääkäriliitto. Hakija tekee
ohjeen mukaan koulutussuunnitelman erityispätevyyden omaavan mentorin
tuella ja etenee portfoliota hyödyntäen erityispätevyyden hakemiseen ja
hyväksyntään. Hakemusten ja portfolioiden käsittely kuormittaa edelleen
paljon erityispätevyystoimikuntaa. Hakijoilta perittävä palkkio kattaa
toimikunnan ja yhdistyksen muita toimintasuunnitelman mukaisia kuluja.
Erityispätevyyskoulutukseen hakeutumisen odotetaan tuovan yhdistykseen
uusia jäseniä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden joukosta.
Pandemiatilanteen vuoksi mentor-toiminnan edistämiseksi yleensä pidetyt
lounastapaamiset Lääkäripäivillä ja Hammaslääkäripäivillä jäävät väliin.
Hallitus jatkaa yhteistyötä Duodecimin ja Lääkäriliiton sekä muiden
soveltuvien yhdistysten kanssa vuosikokoukselta saamiensa ohjeiden
mukaan. Hallituksen puheenjohtaja osallistuu Duodecimin Lääketieteen

koulutuksen tutkimuksen työryhmän työskentelyyn. Yhdistyksen ja
Duodecimin koulutusvaliokunnan yhteistyössä toteuttaman opetus- tai
koulutusaihetta käsittelevä Lääkärikouluttajien kesäkoulu 2022
järjestetään 10.-12.8.2022 Rantasalmella teemana ”Pyörä pyörii – pysyykö
kouluttaja kärryillä”.
AMEF (Association for Medical Education in Finland) seminaari järjestetään
maaliskuussa 2022 Jyväskylässä lähitapahtumana.
AMEE 2022 -kongressi järjestetään Lyonissa 27.-1.9.2022 ja toteutetaan
hybriditapahtumana. Jäsenmaitten yhdistysten vuosikokoukseen osallistuu
sellainen yhdistyksen (ensisijaisesti hallituksen) jäsen, joka osallistuu myös
kongressiin.
ADEE 2022 -kongressi järjestetään Palma de Mallorcalla 24.-26.8.2022 ja
toteutetaan lähitapahtumana.
EBMA 2022 –kongressi järjestetään Helsingissä 10.-12.11.2022 ja se
toteutetaan lähitapahtumana.
AMEE:n järjestöjäsenyyttä jatketaan, mutta yhä katsotaan, että ADEE:n
järjestöjäsenyys ei tuo riittävää hyötyä jäsenistölle suuri jäsenmaksu
huomioiden.
Hallitus valitsee tarpeen mukaan keskuudestaan toimikuntia, joita se
täydentää jäsenistön keskuudesta. Toimikunnat mm. suunnittelevat ja
toteuttavat yhdistyksen koulutuksia yhteistyötahojen kanssa.

