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Aika:

Torstai 21.11.2013 klo 10.00

Paikka:

Marina Congress Center

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Kiviranta avasi kokouksen klo 10.00.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Vuosikokouksen esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka
Kiviranta ja sihteeriksi Teemu Paatela.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hallituksen laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Miettinen ja Heikki-Jussi
Laine.
6. Yhdistyksen vuosikertomus 2012 - 2013 (Paatela)
Yhdistyksen sihteeri Teemu Paatela luki ja esitteli vuosikertomuksen. Vuosikertomus
hyväksyttiin. Vuosikertomuksen esittelyn aikana kunnioitettiin toimintakauden aikana
poismenneiden jäsenten muistoa viettämällä hiljainen hetki seisten.
7. Tuloslaskelma ja tase (Sinisaari)
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Ilkka Sinisaari esitteli toimikauden 1.10.2012 - 30.9.2013 tuloslaskelman ja taseen,
jonka mukaiset toimikauden keskeiset talousluvut olivat:
•

tuotot 120 899,99 €,

•

menot 144 686,97 €,

•

alijäämä 23 786,98 € ja

•

tase 547 203,83 €.

Sinisaari kertoi Lääkäriliiton kautta kulkevien jäsenmaksujen tilityksen
viivästymisen johtaneen alijäämän syntymiseen. Aiheesta ei herännyt
keskustelua ja tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin.
8. Tilintarkastajien kertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen (Sinisaari)
Ilkka Sinisaari luki KHT Kare Kauppisen laatiman tilintarkastajien kertomuksen sekä
toiminnantarkastaja Kaisa Virtasen laatiman kertomus. Tilinpäätös hyväksyttiin.
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilikaudelta 1.10.2012 - 30.9.2013
hallitukselle sekä muille vastuuhenkilöille.
10. Jäsenmaksun määrääminen seuraavalle toimintavuodelle (Sinisaari)
Rahastonhoitaja Ilkka Sinisaari esitteli hallituksen laatiman talousarvion kaudelle 2013 2014. Hallituksen esitys jäsenmaksuksi kaudelle 2013 - 2014 on 120 euroa. Hallituksen
talousarvioesitykseen ei tullut huomautuksia. Hallituksen esitys jäsenmaksuksi
hyväksyttiin.
11. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2014 - 2015 (Paatela)
Hallituksesta erovuoroisina ovat Ilkka Kiviranta, Ilkka Sinisaari, Jarmo Kangas ja
Heikki Österman. Hallitus esitteli ehdotuksen uuden hallituksen kokoonpanosta (uusi
jäsen tummennetulla):
– Jarkko Pajarinen, Helsinki, puheenjohtaja
– Juhana Leppilahti, Oulu, varapuheenjohtaja
– Teemu Paatela, Helsinki, sihteeri
– Mikko Salmela, Helsinki, rahastonhoitaja
– Antti Joukainen, Kuopio, ulkoasiansihteeri
– Toni-Karri Pakarinen, Tampere
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– Niko Strandberg, Turku
– Kati Kyrölä, Jyväskylä
– Tommi Mäntyvaara, Oulu
– Ville Puisto, Helsinki, SOT-lehden päätoimittaja
Uuden hallituksen kokoonpano hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
12. Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta (Sinisaari)
Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksestä KHT Kare Kauppinen, toiminnan
tarkastajaksi Ilkka Sinisaari sekä varatilintarkastajiksi valittiin Jukka Kettunen ja Aarne
Kivioja.
13. SKY sääntömuutosehdotus (Kiviranta)
Ilkka Kiviranta esitteli SOY hallituksen perustelut kielteiselle kannanotolleen Suomen
Kirurgiyhdistyksen (SKY) sääntömuutosesitykseen. Edellinen SKY puheenjohtaja
Kimmo Vihtonen ja nykyinen SKY varapuheenjohtaja Hannu Kuokkanen tiedottivat,
ettei sääntömuutosehdotus ole saanut riittävää kannatusta, eikä SKY vie uudistusta
eteenpäin.
Vuosikokous päätti, ettei sääntömuutosuudistukseen ryhdytä.
14. Vuosikokouksen yhteydessä pidettävien koulutuspäivien järjestely (Kiviranta)
Ilkka Kiviranta esitteli hallituksen esityksen omien koulutuspäivien järjestämisestä myös
jatkossa. Vuosikokouksessa keskusteltiin ehdotuksesta aktiivisesti. Näkemyksiä
esitettiin ehdotuksen puolesta ja vastaan. Hannu Kuokkanen esitti vuosikokoukselle, että
Ortopediyhdistys osallistuisi Operatiivisille päiville ja järjestäisi omat päivät muulloin.
Tämä ehdotus ei saanut kannatusta. Eero Hirvensalo esitti hallituksen esitykselle
vastaehdotuksen kirurgisten alojen yhteisten koulutuspäivien säilyttämisen puolesta siten,
että hallituksen tulisi neuvotella Suomen Ortopediyhdistyksen painoarvon mukainen
osuus Operatiivisten päivien tuotosta. Tämä ehdotus sai kannatusta.
Vuosikokous äänesti hallituksen esityksen ja vastaehdotuksen välillä. Hallituksen
esitystä kannatti 61 ja vastaehdotusta 48. Vuosikokous päätti äänestyksen mukaisesti
jatkossa järjestää itsenäisesti omat koulutuspäivät.
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15. Kunniajäsenen / -jäsenten valinta (Kiviranta)
Kiviranta esitteli hallituksen ehdotuksen (Pekka Paavolainen) uudeksi yhdistyksen
kunniajäseneksi. Päätettiin valita Pekka Paavolainen yhdistyksen kunniajäseneksi.
Kunniajäsenelle ojennettiin yhdistyksen kunniajäsenen kunniakirja. Kunniajäsenen
puolisoa kunnioitettiin kukkatervehdyksellä.
16. Parhaiden vapaiden esitelmien käsikirjoitukset (Kiviranta)
Määräaikaan mennessä saapui 29 käsikirjoitusta. Kiviranta esitteli parhaina palkittavat
käsikirjoitukset. Kolme parasta vapaiden esitelmien käsikirjoitusta palkittiin 500 euron
tunnustuspalkinnolla:
•

Polviluksaation ilmaantuvuus Suomessa 1998 – 2011 ja akuutit
polviluksaatiovammat TAYS:ssa 2005 - 2013.
Petri Sillanpää, Petteri Kousa, Jussi Elo, Pekka Kannus ja Ville Mattila

•

Syndesmoosin vamma ja kiinnitys supinaatio-ulkorotaatio-tyypin nilkkamurtumissa:
prospektiivinen randomisoitu tutkimus; neljän vuoden seurantatulokset.
Tero Kortekangas, Harri Pakarinen, Tapio Flinkkilä, Olli Savola, Pasi Ohtonen,
Sannamari Lepojärvi, Jaakko Niinimäki, Jukka Ristiniemi

•

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion
hoidossa – retrospektiivinen seurantatutkimus.
Markku Vuorinen, Kaisa Huotari ja Ville Remes

17. Vuoden ortopedin julkistaminen
Hallituksen valinnan vuoden 2013 Ortopediksi (Hannu Tiusanen) esitteli Heikki
Österman. Valinnan kunniaksi Hannu Tiusaselle ojennettiin kunniakirja ja 1000 €:n
stipendi.
18. Huomionosoitukset
Hallituksen puheenjohtaja kiitti hallitustyönsä päättäneitä Ilkka Sinisaarta, Jarmo
Kangasta ja Heikki Östermania. Toimikautensa päättävä puheenjohtaja Ilkka Kiviranta
kiitti vuosikokousta. Jarkko Pajarinen piti kiitospuheen väistyvälle puheenjohtajalle ja
kiitti vuosikokousta saamastaan luottamuksesta tulevana puheenjohtajana.
Hallitustyönsä päättäneille luovutettiin yhdistyksen viiri ja muistolahja.
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Puheenjohtaja kiitti Minna Laitista vuosikokouksen yhteydessä pidettyjen Ortopedian ja
traumatologian päivien onnistuneista järjestelyistä. Laitiselle annettiin muistolahja.
19. Muut asiat
Lapin kurssin esittely (Sinisaari)
NOF 2014 Helsinki (Virolainen)
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50

Helsingissä 21.11.2013

Ilkka Kiviranta

Teemu Paatela

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heikki-Jussi Laine

Hannu Miettinen

