Lääketieteen Koulutuksen yhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS
1.1. – 31.12.2021
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 29.3.2021 etäkokouksena Eduskunnan hyväksymän
yhdistyslain poikkeaman perusteella (COVID-pandemia).
Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen vuosikokous valitsi 29.3.2021 pidetyssä
vuosikokouksessa hallituksen: pj Olli-Pekka Lappalainen ja varapj Anne Koivisto, sihteeri Maria
Kaista sekä muut hallituksen jäsenet Kirsimarja Metsävainio, Mervi Väisänen-Tommiska
(erityspätevyystoimikunnan pj), Mervi Gürsoy, Päivi Saukkosalmi, Timo Tuovinen, Ewa Jokinen
(rahastonhoitaja), ja uusina hallituksen jäseninä Johanna Tulonen-Tapio (Lappeenranta) ja
Johanna Louhimo (Helsinki). Toiminnantarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa Leila NiemiMurola ja varatoiminnantarkastajiksi Ritva Näpänkangas ja Petri Kulmala.
Vuosikokousluennon piti kutsuttuna pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä aiheesta
”Aktivoiva etäopetus - lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen uusi normaali".
Hallitus piti toimikaudella seitsemän kokousta, jotka kaikki järjestettiin hybridikokouksina.
Vuoden 2021 aikana yhdistyksen jäseneksi liittyi 11 henkilöä. Jäsenyydestä erosi 1 henkilö.
Tilintarkastuksen yhteydessä kaksi perättäistä vuotta maksamatta olleen jäsenmaksun
perusteella, hallitus tulee sääntömääräisesti erottamaan vuonna 2022 yhdistyksen
jäsenyydestä 39 henkilöä. Jäseniä oli vuoden 2021 lopussa 248 henkilöä. Vuoden aikana
jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi.
Lisäksi jaettiin joitakin tiedotteita järjestettävistä tai
peruuntuneista koulutuksista ja opetukseen liittyvästä tutkimuksesta.
Hallitus päätti, että joka toinen vuosi järjestettävän AMEF tiedekokouksen yhteydessä ei enää
jatkossa järjestetä LKY vuosikokousta, vaan se pidetään omana, erillisenä tapahtumanaan,
jonka yhteydessä pidetään myös vuosikokousluento.
Hallitus esitti yhdistyksen kunniajäsenyyttä aiemmalle puheenjohtajalle, professori Minna
Kailalle. Vuosikokous hyväksyi kunniajäsenyyden ja kunniakirjan luovutus järjestettiin
koronarajoitukset huomioiden pienimuotoisesti lounastilaisuudessa Helsingissä 30.9.2021,
jossa läsnä oli huomionosoituksen saajan lisäksi yhdistyksen edustajana puheenjohtaja OlliPekka Lappalainen.
Lääkärikouluttajan ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys
Erityispätevyystoimikuntaan kuuluivat: Mervi Väisänen-Tommiska (pj), Riina Jernman(siht),
Kaija Hannula, Nina hutri-Kähönen (2/2021 alkaen), Ritva Näpänkangas, Eeva Pyörälä, Tuomas
Rauramaa, Anna-Liisa Svedström-Oristo, Nina Tusa, Juha Pekka Turunen ja Veera Veromaa.
Vuonna 2021 erityispätevyystoimikunta kokoontui neljä kertaa, etänä kolmesti ja yhden kerran
hybridinä 9.11.2021. Helsinkiin kokoukseen matkusti yksi erityispätevyystoimikunnan jäsen,
Ritva Näpänkangas Oulusta. Paluuyhteyksien puutteen takia kokouspäivänä, hänelle korvattiin
myös yöpyminen Helsingissä seuraavaan aamuun.
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Erityispätevyyshakemusten mahdollinen lähettäminen turvasähköpostina ammattiliittojen
kautta ei ole toteutunut toimivasti ja siitä on toistaiseksi luovuttu.
Mentorilounasta ei järjestetty Helsingin lääkäripäivien yhteydessä tammikuussa 2021.
Yhdistyksen verkkosivut
Verkkosivujen osoite on www.laaketieteenkoulutuksenyhdistys.fi. ja verkkosivujen
päivityksestä vastaavana on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja ja varainhoitaja (joka
toiminut myös sihteerin sijaisena). Verkkosivupalvelujen tarjoaja on Yhdistysavain, jonka
kautta
lähetettiin
jäsenkirjeet
ja
muut
tiedotteet
sekä
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AMEE ja ADEE
Jatkettiin Association for Medical Education in Europen (AMEE) institutional member –
jäsenyyttä myös vuonna 2021. AMEE:n vuoden 2021 koko kongressi järjestettiin virtuaalisena.
Suomalaisia osallistujia oli niukasti. Eeva Pyörälä osallistui LKY:n jäsenenä kansallisten
yhdistysten kokoukseen etänä.
Association for Dental Education in Europe (ADEE) vuosittainen kongressi jäi kokonaan
pitämättä pandemiatilanteen vuoksi.
Koulutustoiminta
Duodecimin ja LKY:n yhteistyössä järjestämä Lääkärikouluttajien Kesäkoulu pidettiin Rokualla
11.-13.8.2021. Puheenjohtaja Lappalainen ja Terhi Karaharju-Suvanto osallistuivat Kesäkoulun
2021 suunnittelutyöryhmän toimintaan ja Lappalainen jatkaa vuoden 2022 Kesäkoulun
suunnitteluryhmän puheenjohtajana, lisäksi yhdistyksestä on työryhmässä mukana Johanna
Louhimo.
Puheenjohtaja osallistuu jäsenenä Duodecimin Lääketieteen koulutuksen tutkimuksen
työryhmän toimintaan, myös vuonna 2022.
Hallitus päätti aloittaa jäsenetuna tarjottavan iltaluentosarjan suunnittelun varainhoitaja
Jokisen aloitteesta. Koulutusaiheisten iltaluentojen asiantuntijaluennoitsijoiden palkkioiden
lahjoittaminen yhdistyksen jäsenten tutkimus- ja koulutustoimintaa hyödyntäväksi haluttiin

mahdollistaa, ja hallitus päättikin aloittaa valmistelun yhdistyksen sääntömuutoksen suhteen
erillisen stipendirahaston perustamiseksi tätä tarkoitusta varten.
AMEF (Association for Medical Education in Finland) kokous oli tarkoitus järjestää keväällä
2021 Jyväskylässä, Keski-Suomen keskussairaalassa. Pandemiatilanteen vuoksi tämä
kuitenkin jouduttiin siirtämään aluksi syksylle 2021, ja sitten perumaan kokonaan. AMEF on
tarkoitus järjestää 30.3.2022 aiemman ohjelmasuunnitelman mukaisesti.

