Suomen Ortopediyhdistys – Ortopedföreningen i Finland ry
Jäsenkirje II / 2003

Hyvät kollegat,
EFORT-kongressi 4.-10.6.2003 onnellisesti takanapäin
Helsingissä kesäkuun alussa pidetty EFORT-kongressi onnistui hyvin. Ortopediosallistujia ja
näytteilleasettajia oli yhteensä yli 5.200, joten kyseessä on suurin pohjoismaissa järjestetty kirurgian
alan kongressi. Martti Hämäläisen johdolla toiminut paikallinen järjestelytoimikunta ansaitsee
suuret kiitokset onnistuneesta toteutuksesta. Kiitoksen ansaitsevat myös Blue and White
Conferences Oy / Congrex –kongressitoimisto, Messukeskuksen henkilökunta, AV-järjestelyt ja yli
80 henkilön kongressiavustajajoukko. Erityinen kiitos kuuluu myös kongressissa urakoineille
suomalaisille esitelmäsessioiden puheenjohtajille. Suomalainen täsmällisyys ja ystävällisyys saivat
paljon huomiota. Voidaankin todeta, että EFORT:n yleiskokous teki vuonna 1998 erittäin oikean
päätöksen myöntäessään kongressin järjestämisvastuun Suomelle.

SOT-lehti
Lehden toimituskunnassa tapahtui keväällä muutos. Yhdistys kiittää päätoimittajan tehtävät
jättänyttä Jan Lassusta ja hänen toimituskuntaa mittavasta työpanoksesta. Hallitus valitsi uudeksi
päätoimittajaksi Jari Salon Töölön sairaalasta. Samalla Jari Salosta tuli myös yhdistyksen
hallituksen jäsen. Päätoimittaja on koonnut uuden toimituskunnan, johon kuuluvat Ilkka Helenius
(Töölön sairaala), Nina Lindfors (Lasten ja Nuorten sairaala) ja Nina Voutilainen (Peijaksen
sairaala). Lehden taso on ollut korkea ja sen säilyttäminen ja edelleen kehittäminen kuuluvat
yhdistyksen tärkeimpiin tehtäviin.

Tulevia koulutustapahtumia:
- Polven ortopedia 4.-5.9.2003 ORTONissa (yhdessä SOY:n kanssa)
- Kirurgian koulutuspäivä 3.10.2003 Helsingissä (HUS ja Suomen Artroplastiayhdistys)
- Anders Langenskiöld-seminaari 16.10.2003 ORTONissa
- Distaalisten yläraajamurtumien operatiivisen hoidon kurssi 16.10.2003 Helsingissä (HUS ja
Suomen Käsikirurgiyhdistys)
- Sädeturvapäivät 16.10.2003
- Traumakoulutuspäivä 29.10.2003 Töölön sairaalassa (yhdessä Suomen Traumatologiyhdistyksen
kanssa)
- Jalkateräkirurgian koulutuspäivä 31.10.2003, KYS
- Polven artroskopia –kurssi 6.-7.11.2003 Jorvin sairaalassa (yhdessä SOY:n ja Suomen
Artroskopiayhdistyksen kanssa)
- Kasvuiän ortopediset ongelmat 7.11.2003 ORTONissa
- Operatiiviset päivät 19.-21.11.2003 Helsingissä
- SOY:n XVI Ortopedian ja traumatologian kurssi 28.3.-2.4.2004 Rukalla
- AO -murtumahoidon kurssi kirurgeille 6.-8.5.2004 Haikossa (yhdessä SOY:n ja Suomen
Traumatologiyhdistyksen kanssa)
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- NOF 16.-19.6.2004 Islannissa
- AO-jatkokurssi Middelfartissa, Tanskassa 21.-26.8.2004
- Arthroscopic shoulder course II 9.-10.9.2004 Kuopiossa

Operatiiviset päivät 19.-21.11.2003
SOY:n ohjelmarunko on ohessa.

Vuosikokouksen esitelmäabstraktit (vapaat esitelmät) lähetetään SOT-lehden
päätoimittajalle (jari.salo@hus.fi) ja esitelmien otsikot kirjoittajineen ja klinikkatietoineen
yhdistyksen sihteerille (jan.lindahl@hus.fi), jotta lopullinen vapaiden esitelmien ohjelma kyetään
laatimaan asianmukaisesti (ilman kadonneita esityksiä).
Lehden kirjoitusohjeiden mukaan laadittujen abstraktien ja esitelmätietojen osalta dead line on
21.9.2003 (ehdoton). Tämän jälkeen tulleille abstrakteille ei voida taata esitysaikaa.
Hallitus palkitsee kolme parasta käsikirjoitusta (a’ 500 euroa).

XVI Ortopedian ja Traumatologian kurssi Rukalla 28.3.-2.4.2004
Ensimmäinen kutsukirje on postitettu jäsenistölle elokuussa 2003.

Itävallan kurssi tammikuussa 2005
XIII Itävallan kurssi tullaan järjestämään jälleen vuoden 2005 alussa. Edelliset kaksi kurssia
järjestettiin Oberlechissä. Seuraavan kurssin pitopaikka on vielä varmistamatta. SOY valitsi
kurssitoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Kalskeen (Jorvin sairaala). Muina toimikunnan jäseninä
ovat Harri Heliö (näyttely), Jan Lindahl (tieteellinen ohjelma) ja Vesa Hamunen (yritykset).

EFORT travelling fellowship 24.9.-1.10.2003
Kevään EFORT Travelling Fellowship kurssille ei suomalaisilla ollut paikkoja. Syksyllä Ranskassa
järjestettävälle kurssille on valittu Minna Laitinen Tampereelta. Kurssin järjestämisvuoro kiertää
jäsenmaiden sisällä. Suomen vuoro toimia kurssi-isäntänä ajoittuu näillä näkymin kevääseen 2005.

Ortopedian ja Traumatologian Tutkimussäätiö
Julistaa haettavaksi apurahoja tieteellistä tutkimustyötä varten. Apurahat ovat ensisijaisesti
tarkoitettu väitöskirjatutkimukseen.
Säätiön hallitukselle osoitettavat hakemukset on toimitettava 1.10.2003 mennessä viitenä
kappaleena säätiön hallituksen puheenjohtajalle, professori Seppo Santavirralle (HUS, Töölön
sairaala, Ortopedia ja traumatologia, PL 266, 00029 HUS).
Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: haetun apurahan määrä ja käyttökohde,
tutkimussuunnitelma, tutkimuksen nimi, talousarvio, viimeisen 2 vuoden aikana saadut apurahat,
samanaikaisesti haetut muut apurahat, hakijan oppiarvo, osoite- pankkiyhteystiedot sekä selostus
aikaisemmasta toiminnasta julkaisuluetteloineen.
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Apurahan saajien on aikanaan annettava selostus tutkimustensa tuloksista.

SOY:n koulutusrahasto
Yhdistyksellä on oma koulutusrahasto, josta voidaan jäsenille myöntää erillisen hakemuksen
perusteella koulutusmatka-apurahaa. Vapaamuotoiset hakemukset, joista selviää anotun apurahan
suuruus, käyttötarkoitus ja muu rahoitus, osoitetaan sihteerille (jan.lindahl@hus.fi tai Jan Lindahl,
HYKS, Töölön sairaala, PL 266, 00029 HUS).

Nykyhallituksen kokoonpano on seuraava:
Pj. Eero Hirvensalo, vpj. Olli Korkala, sihteeri Jan Lindahl, rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen,
jäsenet Harri Heliö, Heikki Kröger, Heikki-Jussi Laine, Maija Pesola, Jari Salo (SOT-lehden
päätoimittaja) ja Hannu Tiusanen.
Yhdistyksen säännöt ovat nähtävänä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa: www.soy-foa.org
Hyvää syyskauden alkua kaikille yhdistyksen jäsenille!

Jan Lindahl
Sihteeri
puh. 050-4270036 (Töölön sairaala)

Eero Hirvensalo
Puheenjohtaja

Liitteet:
- Operatiivisten päivien ohjelma (SOY)
- Polven Artroskopia-kurssin kutsukirje
- SOT-lehden kysely koskien jäsenistön yhteystietojen julkaisemista
- EFORT Bulletin

