
Jäsenkirje	11.10.2017	
	

	

	

Hyvät	kollegat,	

Hyvää	alkanutta	 syksyä	2017!	Mennyt	 kesä	oli	 säältään	vaihteleva,	mutta	 toivoakseni	 kaikilla	oli	

mahdollisuus	nauttia	 Suomen	 suvesta.	Kesän	aikana	ortopedikuntaa	puhutti	 Suomen	hallituksen	

tavoitteeksi	 ottaman	 erikoissairaanhoidon	 järjestämisen	 tehostamisen	 keinoksi	 laadittu	 ja	

hyväksytty	 asetus,	 joka	 velvoittaa	 kokoamaan	 tiettyjä	 vaativia	 leikkauksia	 ja	 hoitoja	 suurempiin	

yksiköihin.	 Aiheesta	 pyydettiin	 myös	 SOY:n	 hallitukselta	 kannanottoa	 koskien	 omaa	

erikoisalaamme.	 SOY:n	 hallitus	 korosti	 lausunnossaan	 erikoisalamme	 mahdollisimman	 hyvän	 ja	

näyttöön	 perustuvan	 hoidon	 turvaamista	 sekä	 riittävän	 koulutuksen,	 osaamisen	 kehittämisen	 ja	

laadukkaan	 lääketieteellisen	 tutkimustyön	 turvaamista.	 Asetuksen	 toteuttamisen	 keinot	

ratkaissevat	toteutuvatko	SOY:n	hallituksen	keskittämisasetukseen	liittyvät	näkemykset.	

	

Jäsenistöllemme	ilmestyy	postitse	Acta	Orthopaedica	–lehti	kuusi	kertaa	vuodessa.	Vuonna	2018	

lehti	 muuttuu	 sähköiseksi.	 Uuden	 lehden	 ilmestyessä	 SOY:n	 jäsenille	 lähetetään	 sähköpostitse	

linkki	lehden	sivuille.	

	

V	Ortopedian	ja	traumatologian	päivät		

SOY	järjestää	tänä	vuonnakin	omat	koulutuspäivänsä,	V	Ortopedian	ja	traumatologian	päivät,	15.-

17.11.2017	 Finlandia-talossa.	 Vuonna	 2013	 päätimme	 vuosikokouksessamme,	 että	

koulutustapahtuma	tulee	jatkossa	järjestää	itsenäisinä	SOY:n	vastatessa	ohjelmasta,	näyttelystä	ja	

budjetista.	 Päätöksen	 jälkeen	 OT-päivät	 on	 järjestetty	 muutaman	 kerran	 itsenäisesti	 Marina	

Congress	Centerissä	 ja	uudelleen	2015	Operatiivisten	päivien	yhteydessä,	 jolloin	SOY	toimi	SAY:n	

ja	SKY:n	alivuokralaisena.	Näiden	jälkeen	on	lopulta	päädytty	siihen,	että	vuonna	2016	OT-päivät	

järjestetään	 itsenäisinä	 pääkaupunkimme	 paraatipaikalla	 Finlandia-talossa	 ja	 tästä	 saatuja	

kokemuksia	hyödynnetään	nyt	kokoontuessamme	toisen	kerran	Finlandia-taloon.	
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Vuoden	2017	OT-päivien	ohjelma	on	 kiinnostava	 ja	monipuolinen.	Ohjelma	 sisältää	 aiheita	mm.	

lantionmurtumien	 hoidon	 kehittymisestä,	 olkapään	 murtumista,	 selkärangan	 murtumista,	

jalkakirurgian	 näyttöön	 perustuvasta	 hoidosta,	 ortopedisistä	 rekistereistä,	 polven	 etuosan	

kiputiloista	 ja	 lasten	 pitkien	 luiden	 murtumien	 hoidosta.	 Lisäksi	 käydään	 läpi	 lonkkamurtumien	

Käypä	hoito	–	suosituksen	päivitys.	Näiden	sessioiden	tarkempi	ohjelma	on	julkaistu	www.soy.fi	–

sivuilla,	 josta	 löytyy	 muukin	 ajantasainen	 tieto	 (ilmoittautuminen,	 osallistumismaksut,	

majoituslinkit	 yms.)	 .	 Tämän	 jäsenkirjeen	 liitteenä	 1	 on	 OT-päivien	 järjestelytoimikunnan	

puheenjohtajan	Piia	Suomalaisen	kutsukirje	jäsenistöllemme.		

Suomen	 Ortopediyhdistyksen	 vuosikokous	 järjestetään	 OT-päivien	 yhteydessä	 16.11.2017	 klo	

10:00	 –	 12:00	 Finlandia-talossa,	 Helsingissä.	 Kutsu	 vuosikokoukseen	 on	 julkaistu	 www.soy.fi	 –

sivuilla.	

	

XXIII	Lapin	kurssi	

Suomen	Ortopediyhdistyksen	XXIII	Lapin	kurssi	järjestetään	Kittilän	Levillä,	hotelli	Hullu	Porossa	8.-

13.4.2018.	 Kurssi	 jakautuu	 aiempaan	 tapaan	 traumatologian	 ja	 ortopedian	 osiin	 ja	 kurssilla	 on	

myös	 pienryhmäkeskusteluja.	 Aiheina	 kurssilla	 on	 mm.	 pohdintaa	 internin	 fiksaation	 ja	

protetisaaation	 välillä,	 nilkan	 ja	 jalkaterän	 pehmytkudosvammoja,	 polven	 nivelsidevammoja,	

radiologiaa,	konservatiivista	hoitoa	ja	osteotomioita.		

Muusta	 jäsenistöllemme	 kiinnostavasta	 koulutuksesta	 löytyy	 lisää	 tietoa	 SOY:n	 internetsivuilta	

http://www.soy.fi/index.php?page=133&lang=1.	

	

Helsingissä	11.10.2017	

	

Hallituksen	puolesta	

	

	

Mika	Paavola	
Hallituksen	sihteeri		
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Liite	1.	V	OT-päivien	järjestelytoimikunnan	puheenjohtajan	Piia	Suomalaisen	kirje.	

 

Tervetuloa	Ortopedian	ja	traumatologian	päiville	2017	Finlandia-taloon!	

	

Suomen	100-vuotis	juhlavuoden	OT-päivät	järjestetään	viime	vuoden	tapaan	Helsingissä	Finlandia-

talossa	15.	-	17.11.2017.	Tänä	vuonna	olemme	panostaneet	erityisesti	laadukkaaseen	tieteelliseen	

ohjelmaan.	 Vapaita	 esitelmiä	 on	 tullut	 taas	 runsaasti	 ja	 voimme	 olla	 ylpeitä	 niiden	 korkeasta	

tasosta	sekä	monipuolisuudesta.	Suomessa	tehdään	tällä	hetkellä	todella	maailman	mittapuullakin	

varteenotettavaa	tutkimusta.	Hyvä	Suomi!	

Ilmoittautuminen	 on	 jo	 käynnistynyt.	 Voit	 ilmoittautua	 kaikille	 kolmelle	 päivälle	 tai	 sitten	 vain	

yhden	 päivän	 ajaksi.	 Maksu	 vaaditaan	 viime	 vuosien	 tapaan	 heti	 ilmoittautumisen	 yhteydessä.	

Ennakkoilmoittautuminen	 päättyy	 1.11.2017	 (paikan	 päällä	 ilmoittautuville	 hinnat	 ovat	

korkeammat).	 Läheisiin	 hotelleihin	 on	 tehty	majoituskiintiöt,	 joihin	 osallistujat	 voivat	 itse	 varata	

huoneensa	(first	come,	first	served,	kiintiöt	vapautetaan	lokakuun	lopulla).	

Päivät	 järjestetään	yhteistyökumppaneiden	kanssa	 yhteistyössä	 ja	 tänä	vuonna	olemme	saaneet	

entistä	paremmin	 toimivat	näyttelytilat	 tähän	 tarkoitukseen.	Päivien	ajan	osallistujille	on	 tarjolla	

lounas-	 ja	 kahvitarjoilu	 sekä	 keskiviikko-	 että	 torstai-iltapäivisin	 Get	 together-tilaisuus,	 jossa	 on	

erinomainen	mahdollisuus	 luoda	kontakteja	 ympäri	 Suomea	 tuleviin	alan	erikois-	 ja	erikoistuviin	

lääkäreihin	sekä	päättäjiin.	Toivotamme	järjestelytoimikunnan	puolesta	onnistuneita	päiviä!	

	

Nähdään	Finlandia-talossa!	

	

Järjestelytoimikunnan	puolesta,																																																																																																						

Tampereella	lokakuussa,	

Piia	Suomalainen,	OT-päivien	järjestelytoimikunnan	pj	

(piia.suomalainen@fimnet.fi)	

		


