Jäsenkirje 2/2022

Arvoisat kollegat,
Hyvää alkanutta syksyä 2022! Kesä on takana ja toivottavasti kaikilla on ollut mahdollisuus nauttia
Suomen suvesta. Valitettavasti terveydenhuollon poikkeusolot edelleen jatkuvat hoitajien
työtaistelun muodossa. Lisäksi koko maailmaa puhuttaa Venäjän hyökkäystoimet Ukrainassa.
Seuraavassa tiedotusta hallituksen toimista ja päätöksistä:
•

SOY:n hallitus on päättänyt lahjoittaa 5000 EUR tukemaan Ukrainan sodasta kärsiviä.
Lahjoitus tehdään SPR:n kautta. Varat koostuvat 2021 OT-päivien tuotoista. Tästä johtuen
alayhdistyksille ei tavanomaiseen tapaan jaeta osuuksia OT-päivien tuotoista.

•

Kesän aikana SOY:n uudet nettisivut ovat valmistuneet, osoite on edelleen sama
www.soy.fi. Suosittelemme tutustumaan sivuihin ja samalla liittymään sähköpostilistalle
etusivun linkistä. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus lisätä mielenkiintoista sisältöä sivuille ja
siten tarjota jäsenistöllemme enemmän vastinetta jäsenmaksulle. Jatkossa on myös
tarkoituksena lähettää jäsenkirjeet sähköpostitse, joten jäsenten olisi tärkeä kirjata
sähköpostiosoitteet SOY:n kotisivuille.

•

Koulutustoiminnasta:
o Päätapahtumana ovat edelleen vuotuiset OT-päivät, jotka järjestetään tänä vuonna
Helsingissä 23-25.11.2022 Wanhassa Satamassa. 2022 OT-päivien ohjelmarunko on
julkaistu ja löytyy soy.fi -sivuilta (https://www.soy.fi/koulutus/ortopedian-jatraumatologian-paivat/). Muistutuksena, että SOT-lehden OT-päivien numeron
artikkeleiden deadline on 30.9.22. Maininnan arvoista on, että Ortopedian ja
Traumatologian tutkimussäätiöllä on juhlavuosi. OTTS järjestää juhlaseminaarista
torstai-iltapäivänä – jonka jälkeen OTTS tarjoaa cocktail-tilaisuuden.
o Kevätpäivät 2023 tullaan järjestämään SOTE ry:n kanssa yhteistyössä. Kevätpäivät
ovat kokeneet uudistuksen. SOTE ry. järjesti kevätpäiväkokouksen 21.5.22, tämän
koulutusmuodon on suunniteltu jatkuvan myös ensi keväänä. Ensisijaisina
kohderyhminä ovat jatkossa ortopedian erikoistuvat lääkärit, nuoret erikoislääkärit
ja kouluttajat.
o Lapin kurssi järjestetään 19-23.3.2023 Levillä.
o SOY hallitus on päättänyt sitoutua tuottamaan Webinaari-koulutuspilotin, joka on
suunnattu erikoistuville lääkäreille. Suunnitelmana on nyt talvelle 2022–23
toteuttaa neljän Webinaarin pilottisarja, jonka sisällöstä vastaa ortopedian ja
traumatologian koulutusuudistuksen Curriculum-työryhmä yhteistyössä Suomen
Traumatologiyhdistyksen kanssa. Linkki webinaareihin julkaistaan SOY:n kotisivuilla,
ja webinaarit taltioidaan, jotta ne ovat jatkossa yhdistyksen jäsenten käytössä.
o OT-päivät 2023 sekä kunniavierasillallinen on päätetty järjestää Tampereella.
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•

Nimityksiä:
o Professori Heikki Kröger on 9.2022 valittu NOF puheenjohtajaksi
o Professori Keijo Mäkelä ja Professori Ilkka Helenius ovat valittu Acta Ortopaedican
co-editoreiksi.

Helsingissä 02.09.2022
Hallituksen puolesta,
Robert Björkenheim, SOY:n sihteeri

