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Tervetuloa Suomen Ortopediyhdistyksen        
XV Ortopedian ja Traumatologian kurssille! 
 
 
Hyvät kurssilaiset,  
Perinteisesti maassamme erikoisalayhd-
istykset ovat kantaneet päävastuun eri-
koislääkärien jatko- ja täydennyskoulu-
tuksesta. Suomen Ortopediyhdistyksen 
hallitus on maininnut Lapin Kurssin yh-
distyksen tärkeimmäksi säännölliseksi 
koulutustapahtumaksi. Ilolla totean, ettei 
tämä maininta ole pelkkä pöytäkirjamer-
kintä; Levin luennoille ja lumille meitä 
kokoontuu 200 kollegaa! Kurssi kurssilta 
kasvava joukko kertoo siitä, että koulu-
tuksen yhdistäminen talviurheiluun on 
toimiva kokonaisuus. 
Luento-osioiden puheenjohtajat, luen-
noitsijat ja takkakeskustelujen kataly-
saattorit ovat tehneet paljon työtä tarjo-
takseen meille sisällöllisesti korkeatasoi-
sen kurssin. Heille kiitokset. Polven trau-
mat ja vaivat, anatomia, mekaniikka ja 
mystiikka ovat ortopedin jokapäiväistä 
leipää. Niinpä tällä kertaa kolme luento-
osiota on varattu niiden pohtimiseen 
(Polven seudun murtumat, Mediaalinen 
polviartroosi ja Polven etuosan kivut). 
Muut aihepiirit (Monivamma, Infektiot 
traumahoidossa ja Olkapään labrumvau-
riot) on valittu ammattimemme muiden 
keskeisten aihepiirien joukosta. Takka-
keskusteluissa sivutaan tällä erää luento-
osioista poisjääneitä ammattiaiheita sekä 

pohditaan leikkausindikaatioiden har-
maata aluetta, traumatologian potilasva-
hinkoja ja perehdytään verotuksen kie-
muroihin. Aiemmista kursseista poike-
ten osallistujien on valittava kolmesta 
tarjolla olevasta takkakeskustelusta kaksi 
niin tiistaina kuin torstainakin. Toivon, 
että ohjelma täyttää sille asettamanne 
odotukset.  
Näytteilleasettajilla on merkittävä osa 
koko kurssin onnistumisessa; ilman laaj-
aa ja kattavaa näyttelyä tämän peräti ma-
terialistisen alamme uutuuksiin tutustu-
minen olisi vaikeaa ja toisaalta paineet 
kurssimaksun merkittävään nostamiseen 
olisivat vahvat. Kiitän tässä yhteydessä 
kaikkia mukaan tulleita yrityksiä paitsi 
näyttelyn toteuttamisesta, niin SOY Ski-
Barin ylläpitämisestä.  
Kurssirepusta löytyvät SOT-lehden abs-
traktit esityksistä, kurssin taskuohjelma, 
Tuikun illan juomaliput ja joukko mai-
noksia. Kurssimaksuun sisältyvät hissili-
put ovat nimikirjoitusta vastaan lunastet-
tavissa päärinteen suksivuokraamon li-
punmyyntipisteestä.  
Lämpimät kiitokseni innokkaalle ja aktii-
viselle kurssitoimikunnalle sekä Hotelli 
Levitunturin joustavalle ja asiansa osaa-
valle väelle! 

 
Antoisaa kurssiviikkoa! 
 

Mikko Manninen 
Kurssitoimikunnan puheenjohtaja 
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