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Hyvät kollegat,

Hyvää alkanutta vuotta 2016! Talvi on edennyt eteläisessä Suomessa melko vaihtelevassa säässä,

mutta Pohjois-Suomessa on saatu nauttia hyvästä talvisesta kelistä. Talventulo on varmasti näkynyt

erityisesti traumatologian parissa työskentelevien kollegojen parissa.

Tämän vuoden koulutustoiminnan käynnistää XXII Lapin kurssi, joka järjestetään Rukahovissa

Rukalla 3.-8.4.2016. Tämän jäsenkirjeen liitteenä on kurssitoimikunnan puheenjohtajan Mikko

Rantasalon kirje jäsenistöllemme.

SOY järjestää tänä vuonnakin omat koulutuspäivänsä Ortopedian ja traumatologian päivät, 16.-

18.11.2016 Finlandia-talossa. Aiempina vuosina ortopedikunta kokoontui Suomen

Kirurgiyhdistyksen (SKY) ja Suomen Anestesiologiyhdistyksen (SAY) järjestämään

koulutustapahtumaan Operatiivisille päiville. Vuonna 2013 päätimme vuosikokouksessamme, että

koulutustapahtuma tulee jatkossa järjestää itsenäisinä SOY:n vastatessa ohjelmasta, näyttelystä ja

budjetista. Muutamien itsenäisesti järjestettyjen OT-päivien jälkeen koulutus päätettiin järjestää

uudelleen 2015 Operatiivisten päivien yhteydessä, jolloin SOY toimi SAY:n ja SKY:n alivuokralaisena.

Operatiivisten päivien jälkeen käynnistettiin SKY:n ja SAY:n uudet neuvottelut vuoden 2016

tapahtuman järjestämiseksi. SOY:n hallitukselle esitettiin kuitenkin sellaiset ehdot, ettei

vuosikokouksen päätöksen henki itsenäisistä OT-päivistä olisi enää toteutunut, kun SOY:ltä

edellytettiin näyttelyjen yhdistämistä Operatiiviset päivien kanssa, hankaloitettiin itsenäistä

hinnoittelua sekä pyrittiin ohjaamaan tapahtuman rakennetta ja ohjelmaa. Lisäksi estettiin

tapahtuman järjestämiseen tähtäävät neuvottelut suoraan Messukeskuksen kanssa. Näin SOY:n

hallitus kohtasi vuoden yhteiselon jälkeen samat ongelmat, mitkä olivat omiaan ajamaan itsenäisten
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OT-päivien järjestämistä. Tarjousten ja selvittelyjen jälkeen kokouspaikaksi valittiin Finlandia-talo,

joka tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kokouksen järjestämiseksi.

Vuoden 2015 Ortopedian ja traumatologian päivien yhteydessä järjestetyssä vuosikokouksessa

valittiin kunniajäseneksi Jan-Magnus Björkenheim, joka piti Fabian Langenskiöld luennon aiheesta

”Ortopedi asiantuntijana”. Hallitus julkisti myös valintansa vuoden ortopediksi: Petri Venesmaa

Kuopiosta. Uuteen SOY:n hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä toimikautensa päättäneiden

tilalle. Uusi hallitus (uudet jäsenet tummennetulla):

Juhana Leppilahti, Oulu, puheenjohtaja

Minna Laitinen, Tampere, varapuheenjohtaja

Mika Paavola, Helsinki, sihteeri

Tero Yli-Kyyny, Kuopio, rahastonhoitaja

Juha Paloneva, Jyväskylä

Teemu Helkamaa, Helsinki

Toni-Karri Pakarinen, Tampere, jäsen

Niko Strandberg, Turku, jäsen

Tuukka Niinimäki, Oulu, jäsen

Ville Puisto, Helsinki, SOT-lehden päätoimittaja

Hallitus palkitsi kolme tutkimusryhmää parhaista vapaiden esitelmien käsikirjoituksista.

Raine Sihvonen, Martin Englund, Aleksandra Turkiewicz, Teppo LN Järvinen: Polven
mekaaninen oire ja degeneratiivinen kierukkarepeämä: satunnaistetun
lumekontrolloidun tutkimuksen jälkianalyysi

Inari Laaksonen, Gabrielle S. Donahue, Rami Madanat, Keijo T. Makelä, Henrik
Malchau: Outcomes of the Recalled ASR Metal-on-Metal Hip Implant System: A
Systematic Review
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Jaakko Lagus, Mika Niemeläinen, Antti Eskelinen: Polven tekonivelleikkauksen
arkivaikuttavuus valikoitumattomassa potilasaineistossa Tekonivelsairaala Coxassa –
prospektiivinen seurantatutkimus

Vuosikokous valitsi parhaan vuoden 2015 väitöskirjan: Jan Lindahl, Management of pelvic ring

injuries. Hänet palkittiin stipendillä ja kunniakirjalla.

Talouden kehitys mahdollistaa taloudellisen panoksen kohdentamisen yhdistyksen tarkoitusperien

mukaisiin toimintoihin. SOY päätti vuosikokouksessaan luovuttaa lahjakirjana Ortopedian ja

traumatologian tutkimussäätiölle 80 000 € sijoitettavaksi rahasto-osuuksiin niin, että tarkituksena

on säilyttää tämä omaisuus erillisenä Suomen Ortopediyhdistyksen tutkimusrahastona ja tukea

rahaston varoilla ortopedian ja traumatologian alan kliinistä ja perustutkimusta.

Helsingissä 12.2.2016

Hallituksen puolesta

Mika Paavola
Hallituksen sihteeri



Liite

Hyvä Suomen Ortopediyhdistyksen jäsen,

Talvi on saapunut ja päivän hyvää vauhtia pidetessä kevätkin kohta koittaa, joten on aika
suunnata katseet perinteiseen Lapin kurssiin. Kurssi järjestetään Kuusamossa, Rukalla 3.-
8.4.2016. Kokouspaikkana on 10 vuoden tauon jälkeen aiemmin hyvin kurssipaikkana toiminut
Kongressikeskus Rukahovi. Kurssilaisten majoituskiintiö on varattuna kongressi-keskuksen
Hotelliin ja toimii siten myös kurssilaisten suositeltavana majoituspaikkana.

Kongressikeskus Rukahovi sijaitsee Rukan hiihtokeskuksen keskiössä rinteiden ala-asemien
vieressä. Kokouskeskus on erinomaisesti saavutettavissa parissa minuutissa Rukan keskuksen
kaikista muistakin majoituspaikoista.

Kurssi jakautuu perinteisesti alkuviikon trauma- ja loppuviikon ortopedian osioon. Linkki
Tieteelliseen ohjelmaan löytyy  SOY:n  kotisivuilta  (http://www.soy.fi/lapin_kurssi.html).
Ohjelma on pyritty tekemään houkuttelevaksi sekä spesialisteille että erikoistuville kollegoille.
Muutamalla aikaisemmalla kurssilla olleet erikoisosaamisyhdistysten ”lounassessiot”
aamupäivän luentojen jatkeeksi ovat nyt jääneet pois. Edellisen kurssipalautteen perusteella
kurssin ohjelma arvioitiin näiden vuoksi hieman raskaaksi. Näin ollen kurssiohjelma on jaettu
jälleen kahteen sessioon, joiden välissä on lounas- ja näyttelyyn tutustumistaukoa hieman
pidennetty. Suurta kiinnostusta perinteisesti herättäneet takkakeskustelut ovat edelleen mukana.
Takkakeskusteluissa on samanaikaisesti menossa kolme keskustelua, joista jokainen voi valita
mihin kahteen näistä keskusteluista osallistuu. Uutena ohjelmassa ovat posterisessiot.
Postereiden aiheena voi olla tieteellinen tutkimus tai mielenkiintoinen potilastapaus.
Tarjottavaksi ehdotetut posterit pyydetään lähettämään toimikunnan sihteerille:
Teemu.Paatela@hus.fi viimeistään 29.2.2016. Paras posteri palkitaan!

Kurssin sosiaaliseen ohjelmaan on tullut merkittävä muutos. Kurssipalautteen ja viimeisten
kahden kurssin kokemusten perusteella torstain perinteisestä retki-illasta on luovuttu kokonaan.
Kurssin Banketti-ilta toimii kurssin pääasiallisena ja ainoana virallisena yhteisenä sosiaalisena
tapahtumana. Se järjestetään keskiviikkona 6.4.2016 Hotelli Rukahovin ravintolassa. Banketti-
ilta alkaa kello 18:30 ja jatkuu kello 22.00 asti kurssin yksityistilaisuutena, minkä jälkeen
ravintola yhdistyy muun ravintolan kanssa ja pääsemme nauttimaan elävästä musiikista Tuure
Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanien matkassa. Toimikunta suosittaa banketin illalliskortin
ostamista ilmoittautumisen yhteydessä, jotta kaikille halukkaille voidaan taata paikka. Paikan
päällä myydään vielä banketti-lippuja, mutta tämä määrä on rajallinen.

Aamu- ja iltapäiväsessioiden väliajalla on mahdollisuus nauttia Rukan aktiviteeteista vaikka
koko perheen voimin. Keskiviikkona aamusessioiden jälkeen otamme kurssikuvan, minkä
jälkeen halukkaat voivat osallistua yhteiseen kurssikilpailuun rinteen puolella. Luentojen
jälkeen, ennen illallisia kokoonnumme yhteistyökumppaneidemme näyttelytilaan rentoutumaan
ja puimaan päivän tapahtumia keskiviikkoa lukuun ottamatta.

Ilmoittautuminen kurssille on käynnissä ja linkki ilmoittautumiseen löytyy SOY:n kotisivuilta
(http://www.soy.fi/lapin_kurssi.html). SOY:n sivuilta löytyy myös kurssilaisille varatun
huonekiintiön varauskoodi. Huonevaraukset tehdään suoraan Hotelli Rukahoviin.
Majoituskiintiöt ja kurssi-ilmoittautumisen edullinen vaihe umpeutuvat 29.2.2016, joten tee
ilmoittautumisesi ja majoitusvarauksesi nyt pikaisesti!

Toivotan Suomen Ortopediyhdistyksen jäsenet, yritysten edustajat ja muut asiasta kiinnostuneet
lämpimästi tervetulleiksi Rukalle huhtikuussa 2016!

Mikko Rantasalo
kurssitoimikunnan puheenjohtaja	


