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Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen vuosikokous valitsi 21.3.2019 pidetyssä vuosikokouksessahallituksen: pj Terhi Karaharju-Suvanto ja varapj Anne Koivisto, sihteeri Maria
Kaista sekä muut hallituksen jäsenet Kirsimarja Metsävainio, Mervi Väisänen-Tommiska
(erityspätevyystoimikunnan pj), Aleksi Varinen ja uusina jäseninä Mervi Gürsoy Turusta, Päivi
Saukkosalmi Tamereelta ja Olli-Pekka Lappalainen (rahastonhoitaja) Oulusta. Toiminnantarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa Minna Kaila ja Leila Niemi-Murola ja varatoiminnantarkastajiksi Merja Ellilä ja Jaana Franck.
Hallitus piti toimikaudella kahdeksan kokousta, jotka järjestettiin videoneuvottelukokouksina,
jolloin osa jäsenistä oli yhteydessä puhelimen välityksellä. Vuoden 2019 aikana yhdistyksen
jäseneksi liittyi 27 henkilöä. Jäsenyydestä erosi 2 henkilöä, yksi kuoli ja sen lisäksi yhdistyksen
sääntöjen perusteella katsottiin eronneeksi 36, joiden jäsenmaksu oli maksamatta kahden
vuoden ajalta. Jäseniä oli vuoden 2019 lopussa 213 henkilöä. Vuoden aikana jäsenkirjeitä
lähetettiin kaksi (toukokuu ja joulukuu). Lisäksi jaettiin joitakin tiedotteita järjestettävistä
koulutuksista ja opetukseen liittyvästä tutkimuksesta.
LKY vuosikokous järjestettiin 21.3.2019 Tampereen lääkäripäivien yhteydessä.
Lääkärikouluttajan ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys
Erityispätevyystoimikuntaan kuuluivat: Mervi Väisänen-Tommiska (pj), Katarina Lindroos
(siht) ad 9/2019, Tomi Laitinen, Veli-Matti Leinonen, Ritva Näpänkangas, Eeva Pyörälä,
Anna-Liisa Svedström-Oristo, Nina Tusa, Juha Pekka Turunen, Kaija Hannula ja Merja
Toivonen. Sihteerinä toimikunnassa aloitti Riina Jernman 9/2019.
Vuonna 2019 erityispätevyystoimikunta kokoontui neljä kertaa.
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Erityispätevyyshakemusten mahdollinen lähettäminen turvasähköpostina ammattiliittojen
kautta ei ole toteutunut, mutta asian selvittämistä jatketaan.
Mentoreille järjestettiin lounastapaaminen Helsingin lääkäripäivien yhteydessä, ja siihen
osallistujia oli 10.

Yhdistyksen verkkosivut
Verkkosivujen osoite on www.laaketieteenkoulutuksenyhdistys.fi. ja nettisivuvastaavana on
toiminut yhdistyksen sihteeri Maria Kaista. Verkkosivupalvelujen tarjoaja on Yhdistysavain,
jonka kautta lähetettiin jäsenkirjeet ja muut tiedotteet sekä jäsenmaksulaskut
maksumuistutuksineen. Hallitus käynnisti verkkosivujen laajemman päivityksen valmistelun.
AMEE ja ADEE
Jatkettiin Association for Medical Education in Europen (AMEE) institutional member –
jäsenyyttä myös vuonna 2019. AMEE:n vuoden 2019 kongressi järjestettiin 24.–28.8. Itävallan
Wienissä, jossa suomalaisia osallistujia oli runsaasti, joista monella oli esitys kokouksessa. Eeva
Pyörälä osallistui LKY:n jäsenenä kansallisten yhdistysten kokoukseen. LKY esitti Eeva
Pyörälää AMEE executive komitean jäseneksi, mutta hän ei tullut tällä kertaa valituksi.
Association for Dental Education in Europe (ADEE) vuosittainen kongressi pidettiin 21.–23.8.
Saksan Berliinissä. LKY:n hallituksesta Terhi Karaharju-Suvanto ja Mervi Gürsoy osallistuivat
ja suomalaisia kongressissa oli kokonaisuudessaan melko vähän.
Koulutustoiminta
Duodecimin ja LKY:n yhteistyössä aiempina vuosina järjestämä Lääkärikouluttajien Kesäkoulu
järjestettiin Naantalin Rymättylässä 7.-9.8.2019, vuonna 2019 oli LKY:n vuoro toimia
puheenjohtajana. Kesäkoulun keskeinen teema oli osaamisperustainen oppiminen. AMEF
tutkimusseminaari järjestetään vain joka toinen vuosi, joten vuonna 2019 sitä ei järjestetty.

Katri Salokangas edustaa LKY:tä kansallisessa hankkeessa LL tutkintojen osaamistavoitteiden
yhtenäistämiseksi.

