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Hyvät	
  kollegat,	
  
	
  
Suomen	
  ortopediyhdistys	
  piti	
  vuosikokouksensa	
  Helsingin	
  Marina	
  Congress	
  Centerissä	
  21.11.	
  
2013.	
  Sääntömääräisten	
  asioiden	
  käsittelyn	
  lisäksi	
  kokouksessa	
  keskusteltiin	
  yhdistyksen	
  
syksyn	
  koulutuspäivien	
  tulevaisuudesta.	
  Tänä	
  vuonna	
  koulutuspäivät	
  järjestettiin	
  
yhdistyksen	
  omana	
  toimintana,	
  koska	
  perinteisiä	
  Suomen	
  Kirurgiyhdistyksen	
  ja	
  
Anestesiologiyhdistyksen	
  järjestämiä	
  Operatiivisia	
  päiviä	
  ei	
  pidetty.	
  
	
  
Yhdistyksen	
  hallituksen	
  esitys	
  vuosikokoukselle	
  oli,	
  että	
  jatkossa	
  syksyn	
  koulutuspäivät	
  
tultaisiin	
  järjestämään	
  omana	
  toimintana	
  tämän	
  vuoden	
  tapaan.	
  Perustelu	
  esitykselle	
  on	
  
toisaalta	
  taloudellinen	
  ja	
  toisaalta	
  toiminnallinen.	
  Omat	
  koulutuspäivät	
  takaavat	
  yhdistykselle	
  
huomattavasti	
  suuremman	
  tuoton	
  kuin	
  osallistuminen	
  kirurgiyhdistyksen	
  Operatiivisiin	
  
päiviin.	
  Suurempi	
  tuotto	
  tuo	
  mukanaan	
  mahdollisuuden	
  tukea	
  jäsenistöä	
  paremmin,	
  mistä	
  
osoituksena	
  päätettiin	
  tulevana	
  vuonna	
  lisätä	
  merkittävästi	
  jäsenistölle	
  myönnettävien	
  
matka-‐apurahojen	
  määrää.	
  Omat	
  päivät	
  helpottavat	
  myös	
  ohjelman	
  suunnittelua.	
  
Kirurgiyhdistys	
  on	
  asettanut	
  Operatiivisten	
  päivien	
  ohjelman	
  suunnittelulle	
  varsin	
  tiukat	
  
ehdot,	
  joiden	
  vuoksi	
  ortopediyhdistyksen	
  on	
  välillä	
  ollut	
  vaikeaa	
  saada	
  oma	
  ohjelmansa	
  
viedyksi	
  läpi.	
  Konkreettisimmin	
  tämä	
  on	
  näkynyt	
  vapaiden	
  ohjelmien	
  sessioissa,	
  joissa	
  
ajanpuutteen	
  vuoksi	
  esitysaika	
  on	
  usein	
  jouduttu	
  puristamaan	
  riittämättömän	
  lyhyeksi.	
  
Omilla	
  päivillä	
  aikataulutus	
  ja	
  käytännön	
  järjestelyt	
  ovat	
  helpommin	
  hallittavissa.	
  
	
  
Vuosikokouksessa	
  esitettiin	
  myös	
  vastaesitys	
  hallituksen	
  ehdotukselle.	
  Vastaesityksen	
  
mukaan	
  vuosikokouksessa	
  ei	
  olisi	
  tehty	
  lopullista	
  päätöstä	
  koulutuspäivien	
  tulevaisuudesta.	
  
Yhdistyksen	
  hallitus	
  olisi	
  sen	
  sijaan	
  velvoitettu	
  neuvottelemaan	
  kirurgiyhdistyksen	
  kanssa	
  
yhteisten	
  koulutuspäivien	
  järjestelystä	
  tavoitteena	
  järjestää	
  edelleen	
  Operatiivisten	
  päivien	
  
kaltainen	
  yhteistapahtuma	
  tulevaisuudessakin.	
  Lopullinen	
  päätös	
  koulutuspäivien	
  
järjestelystä	
  olisi	
  jäänyt	
  yhdistyksen	
  hallitukselle	
  näiden	
  neuvottelujen	
  tuloksellisuuden	
  
mukaan.	
  Vastaesitystä	
  perusteltiin	
  sillä,	
  että	
  sairaaloiden	
  toiminnan	
  kannalta	
  on	
  järkevää	
  
pitää	
  operatiivisten	
  alojen	
  koulutuspäivät	
  samaan	
  aikaan,	
  jotta	
  käytännön	
  toimintaan	
  
kohdistuvat	
  vaikutukset	
  sairaaloissa	
  jäisivät	
  mahdollisimman	
  pieniksi.	
  Toinen	
  vastaesitystä	
  
puoltava	
  argumentti	
  liittyi	
  erikoistuvien	
  lääkärien	
  asemaan.	
  Operatiivisten	
  päivien	
  kaltainen	
  
yhteiskoulutustilaisuus	
  tarjoaa	
  mahdollisuuden	
  osallistua	
  eri	
  erikoisalojen	
  koulutussessioihin,	
  
mikä	
  on	
  erikoistuville	
  lääkäreille	
  tärkeää.	
  
	
  
Vuosikokouksessa	
  käydyn	
  äänestyksen	
  jälkeen	
  yhdistyksen	
  hallituksen	
  esitys	
  hyväksyttiin	
  
äänin	
  61	
  –	
  48.	
  Yhdistyksen	
  tulevat	
  syksyiset	
  koulutuspäivät	
  tullaan	
  siis	
  järjestämään	
  
ortopediyhdistyksen	
  omana	
  toimintana.	
  
	
  
Tehty	
  päätös	
  tarkoittaa	
  nyt	
  sitä,	
  että	
  ortopediyhdistys	
  tulee	
  jatkossa	
  toimimaan	
  itsenäisenä	
  
koulutusta	
  järjestävänä	
  yhdistyksenä	
  myös	
  syksyn	
  koulutustilaisuuksissa.	
  Tämä	
  päätös	
  ei	
  
millään	
  tavoin	
  tarkoita	
  yhteistyön	
  lopettamista	
  muiden	
  operatiivisten	
  alojen	
  yhdistysten	
  

kanssa.	
  Yhdistyksen	
  hallitus	
  ymmärtää	
  toki	
  hyvin	
  operatiivisten	
  alojen	
  koulutuspäivien	
  
samanaikaisuuden	
  tärkeyden	
  samoin	
  kuin	
  erikoistuvien	
  lääkärien	
  aseman.	
  Tehdyn	
  päätöksen	
  
jälkeen	
  koulutuspäivät	
  voidaan	
  järjestää	
  täysin	
  yksin	
  tai	
  yhdessä	
  muiden	
  yhdistysten	
  kanssa.	
  
Mikäli	
  yhteistyöhön	
  päädytään,	
  on	
  yhdistyksen	
  hallituksella	
  varsin	
  vahva	
  asema	
  neuvotella	
  
tulevien	
  koulutuspäivien	
  sisällöstä	
  Suomen	
  Kirurgiyhdistyksen	
  kanssa.	
  Vuosikokouksessa	
  
esitetyn	
  vastaehdotuksen	
  voitto	
  sen	
  sijaan	
  olisi	
  merkinnyt	
  käytännössä	
  epäluottamuslausetta	
  
yhdistyksen	
  hallitukselle	
  ja	
  tässä	
  tilanteessa	
  neuvotteluihin	
  olisi	
  lähdetty	
  selvässä	
  
altavastaajan	
  asemassa,	
  kuten	
  jokainen	
  ymmärtää.	
  
	
  
Ortopediyhdistyksen	
  tavoitteena	
  on	
  järjestää	
  tulevaisuudessa	
  hyvä	
  syksyinen	
  
koulutustilaisuus,	
  joka	
  tarjoaa	
  osallistujilleen	
  monipuolista	
  koulutusta	
  ortopedian	
  eri	
  aloilta.	
  
Toinen	
  tärkeä	
  tavoite	
  on	
  tarjota	
  foorumi	
  vapaille	
  esityksille,	
  mikä	
  kannustaa	
  yhdistyksen	
  
jäsenistöä	
  tutkimuksen	
  tekoon.	
  Tämä	
  tapahtuma	
  tullaan	
  järjestämään	
  samaan	
  aikaan	
  muiden	
  
operatiivisten	
  alojen	
  koulutustilaisuuksien	
  yhteydessä.	
  Tapahtuma	
  voidaan	
  myös	
  järjestää	
  
yhteistilaisuutena	
  muiden	
  yhdistysten	
  kanssa,	
  jos	
  neuvotteluissa	
  tällaiseen	
  ratkaisuun	
  
päädytään.	
  Tässä	
  tilanteessa	
  ortopediyhdistys	
  olisi	
  yksi	
  tilaisuuden	
  itsenäisistä	
  järjestäjistä	
  ja	
  
sellaisena	
  oikeutettu	
  saamaan	
  sille	
  oikeudenmukaisesti	
  kuuluvan	
  osan	
  tilaisuuden	
  tuotosta.	
  
	
  
Vuosikokouksessa	
  tehty	
  päätös	
  ei	
  siten	
  merkitse	
  välirikkoa	
  kirurgiyhdistyksen	
  kanssa	
  eikä	
  
sillä	
  pyritä	
  minkäänlaiseen	
  vastakkainasetteluun	
  yhdistysten	
  välillä.	
  Päätöksen	
  myötä	
  
ortopediyhdistys	
  vain	
  ottaa	
  yhdistyskentässä	
  sen	
  aseman,	
  mikä	
  sille	
  isona	
  
erikoisalayhdistyksenä	
  kuuluu.	
  Tästä	
  askeleesta	
  huolimatta	
  yhdistys	
  säilyy	
  
yhteistyöhakuisena	
  ja	
  avoimena	
  yhteistyöehdotuksille	
  tulevaisuudessakin.	
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