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Hyvät	  kollegat,	  

	  

Syksy	  koittaa	  ja	  ensilumi	  on	  satanut	  maahan.	  Uusia	  tuulia	  ortopedian	  ja	  traumatologian	  alalla	  

puhaltaa	  Ortopedian	  ja	  traumatologian	  päivillä	  20.11.-‐22.11.2013	  Marina	  Congress	  Centerissä	  

Helsingissä.	  

	  

Tarjolla	  on	  monipuolinen	  ohjelma.	  Ohjelmaa	  ovat	  SOY:n	  mukana	  järjestämässä	  ortopedian	  ja	  

traumatologian	  alan	  erityisalayhdistykset	  Jalkakirurgiayhdistys,	  Selkäkirurgiyhdistys,	  

Polviyhdistys,	  Artroplastiayhdistys	  sekä	  Lastenortopedinen	  yhdistys.	  Myös	  Suomen	  

Käsikirurgiyhdistys	  on	  mukana	  tapahtumassa.	  Ortopedian	  ja	  traumatologian	  päiville	  pitää	  

ilmoittautua	  kotisivujen	  kautta.	  Päivien	  ohjelman	  tuorein	  versio	  on	  liitteenä.	  	  

	  

Vuosikokous	  pidetään	  21.11.2013	  klo	  10.00	  Marina	  Congress	  Centerissä	  Europae-‐salissa.	  

Vuosikokouksessa	  käsitellään	  sääntömääräiset	  asiat.	  Vuosikokouksessa	  tullaan	  myös	  

kysymään	  jäsenistön	  kantaa	  omien	  koulutuspäivien	  järjestämiseen.	  Lisäksi	  syksyn	  

vuosikokouksessa	  tehdään	  päätös,	  halutaanko	  jatkaa	  entiseen	  tapaan	  itsenäisenä	  yhdistyksenä,	  

vai	  halutaanko	  muuttaa	  nykyistä	  toimintatapaa	  ja	  liittyä	  Suomen	  Kirurgiyhdistykseen.	  	  

	  

Hallitus	  esittää	  vuosikokoukselle,	  että	  SOY	  järjestää	  jatkossa	  omat	  koulutuspäivät	  vuosittain	  

oman	  sääntömääräisen	  vuosikokouksen	  yhteydessä.	  Saatujen	  kokemusten	  perusteella	  omien	  

koulutuspäivien	  järjestäminen	  on	  merkittävä	  kehitysaskel	  yhdistykselle.	  Koulutuspäivät	  ovat	  

tiedollisen	  annin	  lisäksi	  myös	  merkittävä	  varainkeruun	  muoto	  yhdistystoiminnassa.	  Omien	  

koulutuspäivien	  järjestäminen	  jatkossa	  vahvistaisi	  merkittävästi	  SOY:n	  omaa	  taloutta.	  Vahvan	  

talouden	  hyödyt	  suunnataan	  jäsenistölle	  koulutustoiminnan	  ja	  matka-‐apurahojen	  muodossa.	  	  

	  

Suomen	  kirurgiyhdistys	  on	  esittänyt	  yhdistysyhteistyötä	  Suomen	  Ortopediyhdistykselle.	  

Esityksen	  mukaisesti	  Suomen	  Ortopediyhdistys	  liittyisi	  yhdistysjäseneksi	  Suomen	  

kirurgiyhdistykseen.	  Esityksen	  mukainen	  muutos	  lisäisi	  jäsentemme	  kustannuksia.	  

Huomioitavaa	  on,	  että	  vain	  hiukan	  yli	  	  puolet	  jäsenistöstämme	  on	  myös	  Suomen	  
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kirurgiyhdistyksen	  jäseniä.	  Hallitus	  on	  arvioinut,	  ettei	  SKY:n	  esitykseen	  liity	  etuja	  

yhdistyksemme	  kannalta,	  eikä	  Suomen	  Kirurgiyhdistykseen	  kuuluvien	  jäsentemme	  laskeva	  

osuus	  tue	  esitystä	  yhdistyksemme	  liittymisestä	  SKY:een.	  Hallitus	  esittää	  vuosikokoukselle,	  että	  

Suomen	  Ortopediyhdistys	  jatkaa	  entiseen	  tapaan	  itsenäisenä	  yhdistyksenä,	  eikä	  

sääntömuutostoimenpiteitä	  Suomen	  Kirurgiyhdistykseen	  liittymiseksi	  aloiteta.	  Sen	  sijaan	  

Suomen	  Ortopediyhdistys	  kannattaa	  yhdistysten	  välisen	  yhteistyön	  jatkamista	  ilman,	  että	  

siihen	  liitetään	  sitoumuksia	  keskinäisestä	  taloudellisesta	  riippuvuudesta.	  

	  

Kevättalvella	  9.3.	  -‐	  14.3.2014	  järjestetään	  Lapin	  kurssi	  tutuissa	  maisemissa	  Kittilän	  

Levitunturin	  Panorama	  kongressihotellissa.	  Alustava	  ohjelma	  on	  nähtävänä	  yhdistyksen	  

nettisivuilla.	  NOF-‐kongressi	  pidetään	  Helsingissä	  7.-‐9.5.2013.	  Ohjelmassa	  syvennytään	  

ortopedian	  kuumiin	  perunoihin.	  Lisätietoja	  löytyy	  kongressin	  omilta	  verkkosivuilta.	  

	  

Jäsenviestintää	  hoidetaan	  entistä	  enemmän	  sähköisesti.	  Jäsenrekisterimme	  tiedot	  saamme	  

Suomen	  Lääkäriliitosta.	  Toivomme,	  että	  ylläpidätte	  ajantasaisia	  yhteystietojanne	  

Lääkäriliitossa.	  Yhteystietonne	  voitte	  päivittää	  osoitteessa	  www.laakariliitto.fi/tietoni.	  

Lääkäriliittoon	  kuulumattomat	  voivat	  päivittää	  tietonsa	  osoitteessa	  sihteeri@soy.fi.	  

	  

SOY:n	  hallitus	  muistuttaa	  matka-‐apurahoista,	  joiden	  hakuaika	  on	  jatkuva.	  Apurahojen	  

myöntämisen	  periaatteet	  ovat	  esillä	  yhdistyksen	  verkkosivuilla.	  

	  

	  

Helsingissä	  7.11.2013	  	  

	  

Hallituksen	  puolesta	  

	  

	  

Teemu	  Paatela	  

Hallituksen	  sihteeri	  


