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Hyvät	  kollegat,	  

	  

Hyvää	  alkanutta	  vuotta!	  Kauan	  kaivattu	  talvi	  saapui	  hetkellisesti	  koko	  Suomeen	  ja	  myös	  

eteläisimmässä	  osassa	  maata	  saatiin	  alkuvuodesta	  nauttia	  lyhytaikaisesti	  kipakoista	  

pakkasista	  ja	  ohuesta,	  mutta	  siitä	  huolimatta	  valkean	  maan	  tarjoavasta	  lumipeitteestä.	  	  

	  

Päättynyt	  v.	  2013	  oli	  koulutustoiminnan	  osalta	  poikkeuksellinen,	  koska	  perinteisiä	  

Operatiivisia	  päiviä	  ei	  järjestetty.	  SOY:n	  hallitus	  teki	  aikanaan	  päätöksen	  järjestää	  korvaavana	  

toimintana	  Ortopedian	  ja	  traumatologian	  päivät,	  jotta	  erikoisalamme	  korkeatasoinen	  ja	  

katkeamaton	  koulutusperinne	  pystyttäisiin	  näiltä	  osin	  turvaamaan.	  Marraskuussa	  Helsingissä	  

järjestetyt	  koulutuspäivät,	  jotka	  toteutettiin	  yhteistyössä	  monien	  muiden	  yhdistysten	  kanssa,	  

osoittautuivat	  menestykseksi.	  Koulutuspäivien	  tieteellinen	  anti	  oli	  korkeatasoinen	  ja	  tulos	  

myös	  taloudellisesti	  hyvä.	  Koulutuspäiville	  vastaanotettiin	  29	  vapaan	  esitelmän	  

käsikirjoitusta.	  Osanotto	  koulutuspäiville	  oli	  erittäin	  runsasta	  ja	  380	  kollegaa	  käytti	  jälleen	  

kerran	  mahdollisuutta	  osallistua	  laadukkaaseen	  koulutukseen.	  

	  

Myös	  vuonna	  2014	  erikoisalamme	  toiminnassa	  korostuu	  aktiivinen	  koulutustoiminta,	  joka	  

SOY:n	  osalta	  käynnistyy	  perinteisellä	  Lapin	  kurssilla	  Levillä	  9.-‐14.3.2014.	  Järjestelytoimikunta	  

on	  jälleen	  koonnut	  kurssille	  erinomaisen	  ohjelman	  (liite),	  joka	  tieteellisen	  ohjelman	  osalta	  

kattaa	  laajan	  kirjon	  erikoisalamme	  ajankohtaisista	  aiheista.	  	  Koulutustoiminta	  jatkuu	  kesän	  jo	  

ollessa	  ovella,	  kun	  Helsingissä	  järjestetään	  NOF	  2014	  kongressi	  johon	  on	  myös	  koottu	  laaja	  ja	  

monipuolinen	  tieteellinen	  ohjelma.	  SOY:n	  hallitus	  kannustaa	  jäsenistöään	  osallistumaan	  tähän	  

merkittävään	  kongressiin	  laajoin	  joukoin.	  Abstraktien	  lähettämisen	  ja	  varhaisen	  

ilmoittautumisen	  deadline	  on	  15.3.2014.	  Ajankohtainen	  ohjelma	  ja	  lisätietoa	  löytyy	  

tapahtuman	  sivuilta.	  
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Ortopedian	  ja	  traumatologian	  päivien	  yhteydessä	  pidetyssä	  yhdistyksen	  vuosikokouksessa	  

tehtiin	  päätös	  omien	  koulutuspäivien	  järjestämisestä	  myös	  jatkossa.	  Aihe	  on	  edelleen	  	  

herättänyt	  runsaasti	  keskustelua.	  Hallitus	  on	  käynnistänyt	  seuraavien	  koulutuspäivien	  

valmistelut	  ja	  nimennyt	  järjestelytoimikunnan.	  Vahva	  toive	  yhteydestä	  muuhun	  

kirurgiyhteisöön	  on	  huomioitu.	  Suomen	  Kirurgiyhdistyksen	  suuntaan	  on	  käyty	  tunnusteluja	  

Ortopedian	  ja	  Traumatologian	  päivien	  sijoittamisesta	  täyteen	  varatun	  Messukeskuksen	  

tiloihin.	  Tämä	  ei	  toiminnallisista	  syistä	  johtuen	  kuitenkaan	  ole	  valitettavasti	  osoittautunut	  

kovin	  yksinkertaiseksi,	  ja	  niinpä	  tulevia	  koulutuspäiviä	  on	  ollut	  välttämätöntä	  ryhtyä	  

järjestelemään	  maantieteellisesti	  eri	  sijoitukseen.	  SOY:n	  hallitus	  pitää	  kuitenkin	  ensiarvoisen	  

tärkeänä	  että	  koulutuspäivät	  järjestetään	  samanaikaisesti	  (26.-‐28.11.2014).	  Tulevaisuudessa	  

pyrkimyksenä	  on	  myös	  kartoittaa	  edelleen	  niitä	  mahdollisuuksia,	  jotka	  sallisivat	  näiden	  

koulutuspäivien	  tiiviin	  yhteyden	  tilojenkin	  osalta.	  

	  

Vuosikokous	  valitsi	  kunniajäseneksi	  Pekka	  Paavolaisen.	  Hän	  piti	  Fabian	  Langenskiöld	  

luennon	  aiheesta	  Placebo	  vai	  käypä	  hoito	  ortopediassa.	  Hallitus	  julkisti	  valintansa	  vuoden	  

ortopediksi:	  Hannu	  Tiusanen,	  Turusta.	  	  Vuoden	  2014	  hallitukseen	  valittiin	  neljä	  uutta	  jäsentä	  

toimikautensa	  päättäneiden	  tilalle.	  Hallituksen	  uudet	  jäsenet	  on	  tummennetulla	  tekstillä:	  

Jarkko	  Pajarinen,	  Helsinki,	  puheenjohtaja	  

Juhana	  Leppilahti,	  Oulu,	  varapuheenjohtaja	  

Teemu	  Paatela,	  Helsinki,	  sihteeri	  

Mikko	  Salmela,	  Helsinki,	  rahastonhoitaja	  

Antti	  Joukainen,	  Kuopio,	  ulkoasiainsihteeri	  

Toni-Karri	  Pakarinen,	  Tampere	  

Niko	  Strandberg,	  Turku	  

Kati	  Kyrölä,	  Jyväskylä	  

Tommi	  Mäntyvaara,	  Oulu	  

Ville	  Puisto,	  Helsinki,	  SOT-lehden	  päätoimittaja	  

	  



	   	  

Suomen	  Ortopediyhdistys	  

Ortopedföreningen	  i	  Finland	  

26.2.2014	  

	   Jäsenkirje	  1./2014	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  	  

Hallitus	  palkitsi	  kolme	  tutkimusryhmää	  parhaista	  vapaiden	  esitelmien	  käsikirjoituksista.	  

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	  
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Muistathan	  päivittää	  yhteystietosi!	  Yhdistyksen	  viestintä	  tapahtuu	  lisääntyvästi	  sähköpostitse.	  

Tavoittaaksemme	  teidät	  mahdollisimman	  hyvin,	  pyydämme	  pitämään	  yhteystietonne	  ajan	  

tasalla.	  Parhaiten	  päivitys	  toimii	  lääkäriliiton	  Tietoni	  palvelun	  kautta.	  	  

	  

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

myöntämisen	  periaatteet	  ovat	  esillä	  yhdistyksen	  verkkosivuilla.	  

	  

Olemme	  vuokranneet	  yhdistykselle	  oman	  työtilan	  Lääkäritalosta.	  Uusi	  osoitteemme	  on:	  	  

Suomen	  Ortopediyhdistys	  ry	  

Mäkelänkatu	  2	  

PL	  49	  

00501	  Helsinki	  

	  

Helsingissä	  26.2.2014	  

	  

Hallituksen	  puolesta	  

	  

Teemu	  Paatela	  

Hallituksen	  sihteeri	  


