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Puheenjohtajan tervehdys

Yhdistyksemme 58. toimintavuosi huipentuu vuosi-
kokoukseen XI Operatiivisten päivien yhteydessä. Va-
paitten esitelmien tarjonta on lukumääräisesti suurem-
pi kuin vuosi sitten. Vuoden 2007 huippulukuja emme 
saavuta, joten voimme pitää esitykset keskitettyinä 
yhteen saliin. SOY:n ohjelmassa ”erikoisala”sessiosta 
vastaavat  tänä vuonna  jalkakirurgit. Myös selkäki-
rurgeilla ja traumatologeilla on päivillä omat teema-
ohjelmansa SKY:n suojissa.

Toivon jäsenistömme runsasta osallistumista keski-
viikkoaamun ”Päivystyksen murros” ohjelmaan, jon-
ka SKY ja SAY järjestävät yhdessä. Olemme saaneet 
vieraiksemme huipputason päättäjiä, joitten näke-
mykset tulevasta kiinnostavat. Julkisen talouden rea-
liteetit pakottavat toimenpidealojen superkalliin päi-
vystyksen keskittämiseen. Myös valmisteltavana oleva 
terveydenhuoltolaki tulee merkittävästi vaikuttamaan 
erikoissairaanhoidon järjestelyihin. Me lääkärit emme 
päätä, mutta meidän on luotettava mahdollisuuksiim-
me vaikuttaa asiantuntemuksemme kautta. Keskuste-
lu on välttämätöntä.

Muu koulutustoimintamme on toteutunut suunni-
tellusti. Tammikuulla järjestimme Itävallan kollegoi-
den kanssa traditioksi muodostuneen kurssin alpeilla. 
Kyseinen tapahtuma yhdistää hienosti ammatillisen 
kehittymisen, kansainvälisen ajatusten vaihdon  ja 
työkyvyn ylläpidon upeissa alppimaisemissa. Järjeste-
lytoimikunta ansaitsee kiitokset työstään.  
   Kevätkurssi toukokuisessa Kuopiossa kokosi lähes 
200 alamme toimijaa keskustelemaan kliinisistä on-
gelmista ja myös ajankohtaisista yleisistä aiheista. Eri-
tyisesti mieleeni jäi perjantaiaamun terveyspoliittinen 

sessio. Kiitokset Kuopion ortopedeille onnistuneesta 
kohtaamisesta, joka nosti riman korkealle meille tam-
perelaisille. Seuraava SOY:n kevätkokous järjestetään 
Tampereella 05.-06.05. 2011. Samana vuonna SOY 
täyttää 60 vuotta. 

Vuosien kuluessa muodostunut käsitykseni ortope-
deista  aktiivisina, uutta tietoa innokkaasti hankkivina 
ja soveltavina ammattilaisina on edelleen vahvistunut. 
Kansallisesti ei toiminnassamme ole merkittäviä puut-
teita. Kansainvälisessä orientaatiossamme on sen sijaan 
kehitettävää. Pohjoinen ulottuvuus eli NOF ja erityi-
sesti eurooppayhteistyö eli EFORT tarvitsevat reilus-
ti aktiivisempaa panostusta. Kestävä ja laadukas suo-
malaisen ortopedian kehittäminen ei ole mahdollista 
ilman saumatonta ja avointa kansainvälistä vuorovai-
kutusta. Meidän tulee tulevaisuudessa näkyä näillä ja 
muillakin ulkoisilla foorumeilla nykyistä paremmin ja 
useammin. 

Kaksivuotinen (2008-09) puheenjohtajuuteni on 
päättymässä. Yllä kuvaamastani (itse)kritiikistä  huoli-
matta on ollut etuoikeus saada toimia SOY:n kaltaisen 
yhdistyksen puheenjohtajana. Olen ylpeä  osakseni 
tulleesta luottamuksesta. Esitän jäsenistölle ja  halli-
tukselle nöyrät kiitokseni yhteistyöstä ja toivon SOY:n 
menestystä jatkossakin.
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