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Hyvät$kollegat,$
$
$
$
Kevään$päätapahtumamme$Lapinkurssi$onnistui$erinomaisesti.$Kurssilla$oli$ennätysmäärä$
osallistujia$ja$ohjelmasta$saatiin$hyvää$palautetta.$
$
SOY:n$kotisivujen$jäsenalue$otetaan$käyttöön$elokuussa.$Jäsenille$lähetetään$ekstranetF
tunnukset$Lääkäriliiton$jäsenrekisterin$mukaisiin$sähköpostiosoitteisiin.$Tunnuksia$voi$
tiedustella$osoitteesta$sihteeri@soy.fi$15.8.$alkaen.$Jäsenalueen$keskustelupalstalle$toivotaan$
aktiivista$keskustelua$työstä,$tieteestä$ja$yhdistysasioista.$
$
Suomen$Kirurgiyhdistys$(SKY)$suunnittelee$sääntöuudistusta.$SKY$pyrkii$eri$kirurgisten$
alojen$kattojärjestöksi$ja$toivoo$erikoisalayhdistysten$F$SOY$mukaan$lukien$F$liittyvän$SKY:een$
jäsenyhdistyksiksi.$Muutoksen$seurauksena$SOY:n$jäsenet$olisivat$myös$SKY:n$jäseniä$ja$
SOY:n$jäsenmaksuun$sisältyisi$SKY:n$jäsenmaksu.$Uudistus$edellyttää$SOY:n$vuosikokouksen$
hyväksyntää.$SKY:n$ehdotus$sääntöuudistuksesta$on$jäsenkirjeen$liitteenä.$$
$
Hallitus$avaa$asiasta$keskustelun$kotisivujen$jäsenalueen$keskustelupalstalle$ja$toivoo$
jäsenistöltä$aktiivista$osallistumista$keskusteluun.$Sääntöuudistusehdotusta$on$tarkoitus$
käsitellä$syksyn$vuosikokouksessa.$
$
SOY:n$vuosikokous$pidetään$22.11.2012$klo$10.00$Helsingin$Messukeskuksessa$
Operatiivisten$päivien$yhteydessä.$Vuosikokouksessa$käsitellään$yhdistyksen$
sääntömääräiset$asiat.$Vapaat$esitelmät$pyydetään$lähettämään$SOTFlehden$toimittajalle$
Heikki$Östermanille$16.9.2012$mennessä.$
$
Ortopedian$ja$traumatologian$tutkimussäätiö$järjestää$40Fvuotis$juhlasymposiumin$
Operatiivisten$päivien$yhteydessä$21.11.2012.$Puhujina$ovat$ministeri$Paula$Risikko,$Suomen$
Akatemian$pääjohtaja,$professori$Heikki$Mannila,$professori$Joseph$Buckwalter$ja$
vuorikiipeilijä,$kouluttaja$Veikka$Gustafsson.$
$
SOY$XVII$Itävallan$kurssi$26.1.F2.2.2013$Hotel$Montana,$Oberlech,$Itävalta.$Kutsukirje,$
kurssiesite$sekä$matkaF$ja$majoitustiedot$ovat$liitteenä.$Ilmoittautuminen$on$avattu$
yhdistyksen$kotisivuilla.$
$
Vuoden$2013$muista$SOY:n$tapahtumista$kannattaa$merkitä$kalenteriin$Turun$Kevätkokous$
23.5.F24.5.2013$sekä$Ortopedian$ja$traumatologian$päivät$Helsingissä$20.F22.11.2013.$
$
MetalliFmetalli$liukupinnoilla$varustetut$lonkan$tekonivelet$ovat$olleet$viime$aikoina$runsaasti$
esillä$tieteellisissä$kokouksissa,$lehdissä$ja$mediassakin.$Tästä$syystä$Suomen$
Artroplastiayhdistys$on$valmistellut$kevään$2012$aikana$suosituksen$näiden$tekonivelten$
käytöstä$ja$potilaiden$seuranasta.$Artroplastiayhdistyksen$suositusryhmän$kirje$on$liitteenä.$
$
ACTA$Orthopaedica$on$lisännyt$lukijakuntaansa$muuttamalla$verkkojulkaisun$maksuttomaksi.$
Tämän$seurauksena$lehdessä$julkaistuja$artikkeleita$on$ladattu$verkosta$selvästi$aiempaa$
enemmän.$Lehden$impact$factor$on$noussut$10$vuodessa$0,6:sta$1,9:ään.$
(http://informahealthcare.com/loi/ort)$
$

SOY$jäsenkirje$2/2012$$
MatkaFapurahojen$hakuaika$on$jatkuva.$Tarkemmat$ohjeet$hakumenettelystä$ja$
myöntämisperusteista$löytyvät$kotisivuilta.$
$
$
Hallituksen$puolesta$
$
Teemu$Paatela$
Hallituksen$sihteeri$
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EHDOTUS SÄÄNTÖMUUTOKSEN “ASKELMERKEIKSI”
K.V. 26.05.2012

Tausta:
SKY:n vuosikokous 25.11.2011 valtuutti yksimielisesti hallituksen jatkamaan 2011 kuluessa
käynnistämäänsä hanketta, jonka tavoitteena on muuttaa SKY toimenpidealojen yhteisjärjestöksi myös virallisten sääntöjensä osalta. Yhdistys on jo runsaat 20 v toiminut entisten kirurgian suppeiden erikoisalojen keskustelu- ja yhteistyöfoorumina, mm yhdistyksen hallitus on
saman ajan jakson koostunut näiden aineyhdistysten puheenjohtajista. SKYon järjestänyt
muiden tehtäviensä ohella alojemme tärkeimmän kansallisen vuosittaisen tapahtuman, Kirurgipäivät. Vuodesta 1998 alkaen tapahtuma on järjestetty Operatiivisten päivien nimellä
yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa.
Uudistus on toteutuessaan vallallaolevan käytännön virallistaminen, legitimointi, mikä on
yhdistyksen tulevan toiminnan turvaamisen kannalta välttämätön toimenpide. Muutos tulee
väistämättä tehtäväksi (lähi)tulevaisuudessa, mikäli yhdistyksen toimintaa halutaan nykymuodossaan jatkaa. Ilman uudistusta on olemassa suuri riski toimenpidealojen pirstaloitumiseen, mikä ei ole yhteisten tavoitteitten toteuttamisen kannalta edullista. 1500 – 2000 kirurgisesti orientoituneen lääkärin ääni kuuluu yhteiskunnassamme kauas.
Aikataulutus:
Hanke on yhdistyksen perustamisen jälkeen sen historian mittasuhteiltaan merkittävin uudistus. Valmistelu on tehtävä perusteellisesti. Nykyisen hallituksen sitoutuminen asiaan on
välttämätöntä, mutta prosessin onnistuminen edellyttää kestonsa vuoksi ehdottomasti myös
tulevien (ainakin 2 pj-kauden) hallitusten sitoutumista. Tavoitteena on, että muutos on viety
läpi 2016 vuoden Operatiivisiin päiviin mennessä.
“Askelmerkit”
A. Uudistuksen kaikki vaiheet toteutetaan konsultoiden Lääkäriliiton jäsenasioihin perehtyneitä juristeja (ensimäinen konsultatio on jo tehty). Myös kaikki muu yhdistyslainsäädäntöön ja yhdistysrekisterin pitoon liittyvä asiantuntemus hyödynnetään valmistelussa. Kaikkien yhdistysten sääntömuutosehdotukset ennakkotarkastetaan viranomaisen
toimesta ennen varsinaisia muutostoteutuksia.
B. Jäsenyhdistysten toimenpiteistä on oltava olemassa vuosikokouspäätökset ennen sääntömuutoksen hyväksymistä SKY:n vuosikokouksessa.
1. Jäsenyhdistykset muuttavat sääntöjään siten, että niiden kuuluminen yhteisjärjestöön
(SKY) yhdistysjäsenenä on virallisesti mahdollista.
2. Sääntöihin tulee maininta siitä, että jäsenet ovat aineyhdistyksensä kautta myös
SKY:n jäseniä.
3. Kaikki jäsenyhdistykset sitoutuvat sääntöjensä mukaan maksamaan SKY:lle vuosittaisen jäsenmaksun, jonka ne keräävät jäseniltään oman jäsenmaksunsa osana.
4. Kaikkien jäsenyhdistysten jäsenet voivat halutessaan myös liittyä suoraan SKY:n
henkilöjäseniksi.
C. SKY:n toimenpiteet toteutetaan toisessa vaiheessa mahdollisesti osittain päällekkäin
kohdan A. muutosten kanssa, mutta vasta, kun kaikki jäsenyhdistykset ovat päättäneet vuosikokouksissaan asiasta
1. Sääntöjen pykälää 4 muutetaan siten, että myös yhdistysjäsenten jäsenyys on
mahdollinen
2. Pykälää 11 muutetaan siten että sen kohdasta 6) käy ilmi erikseen yhdistys- ja
henkilöjäsenmaksun suuruus.
3. Sääntöjä muokataan tarvittaessa myös muilta osin tarkoituksenmukaisiksi

Suomen Ortopediyhdistys (SOY) ja Suomen Traumatologiyhdistys (STY)

XVII Finnish-Austrian Orthopaedic Trauma Course 26.1.-2.2.2013

Kutsukirje
XVII Itävallan kurssi järjestetään Oberlechissä 26.1.–2.2.2013. Tämä
perinteinen suomalaisten ja itävaltalaisten ortopedien ja traumatologien
yhteinen kurssi on vuodesta 1981 lähtien järjestetty joka toinen vuosi.
Seuraavan kurssin paikka on monille tuttu, sillä kurssi on järjestetty samassa
paikassa kuusi kertaa aikaisemmin, viimeksi 2009. Kurssipaikkana toimii hotelli
Montana, jonne on rakennettu uusi kokouskeskus. Puitteet ovat erinomaiset.
Kurssin tieteellinen ohjelma koostuu aamupäivän luentosessioista ja iltapäivän
tapausesimerkkikeskusteluista / workshopeista. Kurssille on kutsuttu sekä
ulkomaisia että kotimaisia alan huippuasiantuntijoita puhumaan
ajankohtaisista ja mielenkiintoisista ortopedisista ja traumatologisista aiheista.
Lisäksi odotamme useita vapaita esitelmiä. Luennot julkaistaan SOT-lehden
numerossa 1/2013.
Kurssitoimikunnan muodostavat: Jan Lindahl (pj., tieteellinen ohjelma),
Wolfgang Grechenig (tieteellinen ohjelma), Gerolf Peicha (ohjelma), Juha
Kalske (matkat ja sosiaalinen ohjelma), Mikko Manninen (näyttely,
ilmoittautuminen), Vesa Hamunen (perinteet).
Vankan tieteellisen ohjelman lisäksi luvassa on perinteinen Luupääkisa
sisältäen pujottelu-, pulkka- ja nopeuslaskukilpailut. Hotellin isäntä,
syöksylaskun olympiavoittaja ja maailmanmestari Patrick Ortlieb vastaa
kisajärjestelyistä ja jakaa palkinnot.
Suomen ja Itävallan kaltaisissa pienissä maissa on tärkeää oppia tuntemaan
kollegoja. Tuttujen kanssa on helpompi keskustella potilastapauksista,
hoitolinjoista ja yhdenmukaistaa hoitokäytäntöjä. Kaikkein tärkeintä on oppia
puhaltamaan yhteen hiileen. Tätä tarkoitusta Itävallan kurssi palvelee erittäin
hyvin.
Kutsukirjeen liitteenä on matkatoimisto You Travelin kokoama info matkoista,
majoitusvaihtoehdoista (puolihoito ja hissilippu) ja varauspolitiikasta. Huoneet
myydään varausjärjestyksessä. ILMOITTAUTUMINEN tapahtuu SEKÄ
matkatoimisto You Traveliin ETTÄ kurssitoimikunnalle (ks. oheinen ohje).
Toivotan kaikki tervetulleiksi Itävallan kurssille!
Kurssitoimikunnan puolesta
Jan Lindahl, pj.
HYKS, Töölön sairaala
jan.lindahl@hus.fi
0504270036

Suomen Ortopediyhdistys ry
XVII Finnish-Austrian Orthopaedic Trauma Course
Hotelli Montana, OBERLECH, Itävalta 26.1. – 2.2.2013
MATKAT ja MAJOITUS / YouTravel
Suuntaamme nyt 7. kertaa Oberlechiin. Alla tarkat tiedot matkoista, majoitusvaihtoehdoista ja matkavarauksista.
Muista ilmoittautua erikseen kurssitoimikunnalle SOY:n nettisivuilla!
www.lech.com
Lennot
Finnairin suora reittilento Helsinki – Zürich – Helsinki
meno AY 857 HEL 07:55 – 09:40 ZRH, paluu AY864 ZRH 19:10 – 22:50 HEL
Matkatavaraa ruumaan max yksi 23kg painoinen laukku + 1 käsimatkatavara. Lasketteluvälineiden kuljetus
lisämaksusta (sukset/lumilauta + monolaukku), hinta matkavarauksen yhteydessä 60 euroa, lentokentällä 80 euroa
meno-paluu.
Lennot yllämainituista poikkeaville ajankohdille lisämaksusta, hinnat ja saatavuus paikkatilanteen mukaan.
Välinevuokraus
Ei ole mahdollista varata osana matkapakettia. Oberlechissä on kaksi vuokraamoa, Lechissä useampi vuokraamo.
Hintaesimerkki 6 vrk: sukset 4 tähteä noin 145 euroa, sukset 5 tähteä noin 195 euroa.
Lentokenttäkuljetus
Matkan hintaan sisältyy edestakainen, yllämainituille lennoille tilattu bussikuljetus Zürichin lentokentältä
matkakohteeseen. Lentokenttäkuljetukset yllämainituista lennoista poikkeavilla ajankohdille ovat lisämaksullisia.
Saatavuus ja hinta vaihtelee.
Majoitus
Hotel Montana ****Superior (paikallinen luokitus) www.montanaoberlech.at
Tasokas hotelli Oberlecissä. SOY:n käyttämä hotelli myös 2009 matkalla. Hotellin omistaa alppihiihdon
olympiavoittaja ja maailmanmestari Patrick Ortlieb perheineen.
Matkan hintaan sisältyy puolihoito eli viikon aikana (7pv) joka päivä buffetaamiainen ja illallinen (myös tulopäivänä)
mukaan lukien teemaillalliset kuten gala-illallinen ja fondue-illallinen.
Hotelli on tunnettu korkeatasoisesta keittiöstä ja on mm. Chaine des Rotisseurs ja La Confrérie des Chavaliers du
Tastevin jäsen. Hyvistä makuelämyksistä vastaavat Gault Millau -palkitut hotellin keittiömestarit.
Tilavat huoneet joissa kaapeli-TV, radio, internet-yhteys, talletus, kirjoitus/työpöytä sekä parveke Huoneissa on
erillinen wc. Kylpyhuoneissa kaksi käsienpesuallasta, hiustenkuivaaja, kylpyamme sekä suihku sekä kylpytakit.
Majoitusvaihtoehdot yhdelle hengelle (enintään 15 paikkaa)
Hinta: 2275 euroa
- Yhden hengen huone (1kpl)
- Suite (3kpl/6hlö), jossa kaksi erillistä makuuhuonetta omilla kylpyhuoneilla ja yhteinen eteis-/säilytystila
ulkovaatteille.
- Lisäksi tarvittaessa suite (4kpl/8hlö), jossa yksi erillinen makuuhuone sekä oleskelu-/makuutila ja kaksi
kylpyhuonetta. Tämä suite on mahdollista varata myös 3-4 hengelle (kts.alla)
Suite 2-4 hengelle
Hinta/hlö: 2 henkeä suitessa - 2245 euroa, 3 henkeä suitessa – 2065 euroa, 4 henkeä suitessa 1975 euroa
- Suite (17kpl), joissa yksi erillinen makuuhuone sekä oleskelu-/makuutila ja yksi kylpyhuone
- Lisäksi yhden hengen vaihtoehdoissa mainittu suite, jossa erillinen makuuhuone, oleskelu-/makuutila sekä kaksi
kylpyhuonetta. Tämä huonetyyppi voidaan tarvittaessa varata 3 tai 4 henkilölle, hinta sama kuin yllä.
Tilavampi huone (DBL) parivuoteella 2 tai 3 hengelle (18kpl)
Hinta/hlö: 2 henkeä huoneessa – 2095 euroa, 3 henkeä huoneessa 1955 euroa
Huone (Twin) erillisillä vuoteilla 2 hengelle (3kpl)
Hinta/hlö: 1975 euroa
HUOM! Lasten hinta 1345 euroa (ikä enintään 15 vuotta) Sama hinta kaikissa majoitustyypeissä edellyttäen että
samaan suiteen/huoneeseen majoittuu kaksi täyden hinnan maksavaa henkilöä.

Matkan hintaan sisältyy
Yllä mainitut lennot ja lentokenttäkuljetukset, majoitus puolihoidolla (myös erityisillalliset), 6pv Ski Arlberg hissilippu,
tervetulojuomat, SOYn matkajärjestäjien sopima erityisohjelma kuten pulkka- ja pujottelukisat sekä kokoustilan
käyttö ja kahvitauon virvoitusjuomat tai tee/kahvi.
Matkan varaaminen
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkatoimisto You Travel Oy www.youtravel.fi
Varaukset puhelimitse 0201-551100 (toimisto avoinna ma-pe klo 10-17) tai sähköpostilla matka@youtravel.fi
viestin aiheeksi SOY Itävalta 2013). Matkaa varattaessa on ilmoitettava seuraavat tiedot: Laskutusosoite, matkalle
lähtijän nimi/nimet (virallinen kirjoitustapa, ei lempinimi tai lyhenne), lapsista syntymäaika (pp.kk.vvvv).
Matkasta kirjoitetaan yksi lasku/huone, erillisistä laskuista peritään laskutuslisä 15 euroa/varaus. HUOM! Ilmoita jo
varausvaiheessa, mikäli esim. toinen huoneeseen majoittuva henkilö veloitetaan eri laskulla.
Varausmaksu 300 euroa / henkilö, joka erääntyy 6vrk varauksen teosta. Matka on varattava ennen 10.10.2012
ja oppulaskun eräpäivä on 15.10.2012. Tämän päivämäärän jälkeen tulleista varauksista veloitetaan koko
matkan hinta ja huoneiden saatavuus on tarkistettava erikseen.
Matkan peruutusehdot
- jos matka perutaan viimeistään 15.10.2012, peruutuskulu = 100 euroa/henkilö
- jos matka perutaan viimeistään 15.12.2012, peruutuskulu 1500 euroa / huone
- jos matka perutaan viimeistään 10.1.2013, peruutuskulu 2300 euroa/huone
- tämän jälkeen peruutuskulut ovat 100% matkan hinnasta
HUOM! Kahden tai useamman hengen huoneesta/suitesta ei ole mahdollista perua erikseen yhtä vuodepaikkaa,
sillä hotellin veloitus menee huoneiden mukaan. Tällaisissa tapauksissa matkan peruva henkilö on yhteisvastuussa
niistä kuluista, joita paikan perumisesta aiheutuu muille samaan majoitukseen varanneille henkilöille (esim. mikäli
2h huone joudutaan muuttamaan yhden hengen käyttöön).

Suositus'metalli,metalli'liukupinnoilla'varustetuista'lonkan'tekonivelistä,'
!
Metalli(metalli! liukupinnoilla! varustetut! lonkan! tekonivelet! ovat! olleet! viime! aikoina!
runsaasti!esillä!tieteellisissä!kokouksissa,!lehdissä!ja!mediassakin.!Tästä!syystä!Suomen!
Artroplastiayhdistys! on! valmistellut! kevään! 2012! aikana! suosituksen! näiden!
tekonivelten!käytöstä!ja!potilaiden!seurannasta.!
!
On! tärkeä! huomata,! että! valtaosalla! potilaista! metalli(metalli! liukupinta! toimii!
moitteettomasti! ja! uusintaleikkauksen! riski! on! todennäköisesti! vähäinen.! Nk.!
metallireaktioita! on! kuitenkin! tavattu! kaikissa! potilasryhmissä.! Siksi! Suomen!
Artroplastiayhdistys! on! päätynyt! suosittelemaan,! että! kaikkien! suurinuppisten! (≥!
36mm)! metalli(metalli! liukupinnalla! varustettujen! tekonivelten! käyttö! lopetetaan!
toistaiseksi! Suomessa! kunnes! lisätietoa! tekonivelten! turvallisuudesta! on! saatavissa.!
Suositus! liitteineen! on! lähetetty! kaikille! Suomen! Artroplastiayhdistyksen! jäsenille! ja! se!
on! lisäksi! luettavissa! yhdistyksen! sivulla! (http://www.suomenartroplastiayhdistys.fi/).!
Suosituksen! liitteenä! on! yksityiskohtainen! seurantaohje,! jonka! toivotaan! auttavan!
potilaiden!seurannan!järjestämisessä.!
!
Tietämys! asiassa! lisääntyy! nopeasti! koko! ajan! ja! suositusta! tullaan! päivittämään!
aktiivisesti!vuosittain,!tarvittaessa!tiheämminkin.!
!
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