
SOY:n puheenjohtajan tervehdys Lapin kurssille

Hyvät kollegat!

Suomen Ortopediyhdistys on vuosikymmeniä to-
iminut aktiivisesti erikoisalansa koulutustoiminnan 
järjestämisessä. Tieteellisiä ja käytännönläheisiä kou-
lutuksia ja kursseja on vuosien ajan järjestetty sekä 
omana toimintana että yhteistyössä muiden erikois-
alayhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Vireä koulutustoiminta tulee jatkumaan myös vuon-
na 2014, ja yhdistyksen koulutusvuosi käynnistyy nyt 
perinteisellä Lapin kurssilla Levitunturilla Kittilässä. 
Toiminta jatkuu myöhemmin keväällä Helsingissä 
järjestettävän NOF-kongressin, ja marraskuussa tois-
ta kertaa järjestettävien Ortopedian ja traumatologian 
päivien muodossa.

Tämän vuoden Lapin kurssi on! järjestyksessään 
XXI., ja ensimmäisestä nykymuotoisesta kurssista tu-
lee kuluneeksi jo kunnioitettavat 40 vuotta! Tämä saa-
vutus on poikkeuksellinen maamme erikoisalayhdist-
ysten järjestämien koulutusten joukossa ja se kuvastaa 
hyvin yhteisömme aktiivista halua osallistua erikois-
alansa kehittämiseen toimintojen, tietojen ja taitojen 
saralla.

Monet ensimmäisten Lapin kurssien! sessioiden 
aiheista! ovat ajankohtaisia myös tänä päivänä ja er-
ikoisalamme fokukset ovat pääosin säilyneet muuttu-
mattomana läpi vuosikymmenten, vaikka aihepiirien 
sisällä on toki tapahtunut valtaisaa tiedollista kehitys-
tä. Erikoisalamme jäsenten aktiivinen ja korkeatasoin-
en tieteellinen työ, joka on mm. viime aikoina saa-
vuttanut laajaa ja kansainvälistäkin huomiota, tulee 
jatkossakin osaltaan ohjaamaan erikoisalamme toim-
intaa yhä paremmin dokumentoitujen hoitojen suun-
taan. Yhteisömme kollegat yhteen kokoavat kurssit ja 
koulutustilaisuudet luovat nyt ja tulevaisuudessa kes-
keisen mahdollisuuden ajatustenvaihtoon sekä kes-
kusteluun uusien tutkimustietojen merkityksestä. Täl-
laisten tilaisuuksien tärkeyttä ei voi olla korostamatta 
liikaa. Lapin kurssilla on jälleen erinomainen mah-

dollisuus kollegiaaliseen ajatustenvaihtoon asiallises-
sa! ympäristössä, eikä pidä myöskään väheksyä tässä 
yhteydessä tarjoutuvaa mahdollisuutta tutustua syväl-
lisemmin yhteistyökumppaneidemme tuotevalikoimi-
in.

Merkkivuotta viettävän ja keski-ikää lähestyvän 
kurssin tämänvuotinen toimikunta on puheenjohta-
jansa Ilkka Sinisaaren johdolla jälleen kerran koonnut 
korkeatasoisen ohjelman. Se on toteutettu yhteistyössä 
muiden yhdistysten kanssa ja jakautuu aikaisemman 
mallin mukaisesti alkuviikon traumatologiseen ja lop-
puviikon ortopedian osuuteen. Haluan tässä yhtey-
dessä kiittää koko toimikuntaa ja kaikkia niitä kollegoi-
ta sekä yhteistyökumppaneita, jotka ovat panoksellaan 
mahdollistaneet tämän kurssin järjestämisen ja ovat 
täten osaltaan olleet myötävaikuttamassa tärkeän per-
inteen jatkumiseen.

Vaikka osa asioista on vuosien varrella muuttunut 
Lapin kurssilla, kuten esim. luopuminen yhteisistä 
aamuvoimisteluista, ovat tärkeimmät asia pysyneet 
ennallaan. Näitä ovat korkeatasoinen ja ajankohtain-
en tieteellinen ohjelma sekä mahdollisuus tietojen, 
taitojen ja käytäntöjen kriittiseenkin arvioon. Nämä 
seikat muodostavat sen perustan, jonka päälle erikois-
alamme jatkuva kehitys rakentuu myös tulevina vuosi-
kymmeninä.

Toivon kaikille osallistujille antoisaa ja hyödyllistä 
kurssiviikkoa!
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