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Hyvät kollegat,

Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä 2016! Mennyt kesä on ollut vaihteleva ja kaikilla on ollut
toivoakseni mahdollisuus nauttia Suomen suvesta. Kesän aikana ortopedikuntaa on laajalti
puhuttanut

pääministeri

Sipilän

strategisessa

hallitusohjelmassa

tavoitteeksi

ottama

erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen. Keinona tähän on hallitusohjelman mukaisesti
muun muassa säädöksin velvoittaa kokoamaan tiettyjä vaativia leikkauksia ja hoitoja suurempiin
yksiköihin. Sosiaali- ja Terveysministeriön ohjauksessa selvityshenkilöiden toimesta ollaankin
valtioneuvoston asetusta varten laadittu esitystä erikoissairaanhoidon työnjaosta ja arvioitu
kirurgisen ja operatiivisen toiminnan keskittämistä. Aiheesta on pyydetty SOY:ltä kannanottoa
suunniteltuun asetukseen koskien omaa erikoisalaamme.

IV Ortopedian ja traumatologian päivät
SOY järjestää tänä vuonnakin omat koulutuspäivänsä, IV Ortopedian ja traumatologian päivät, 16.18.11.2016

Finlandia-talossa.

Vuonna

2013

päätimme

vuosikokouksessamme,

että

koulutustapahtuma tulee jatkossa järjestää itsenäisenä 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 Finlandiatalossa ja tästä saatuja
kokemuksia tullaan hyödyntämään jatkossa uusia OT-päiviä suunniteltaessa.
Vuoden 2016 OT-päivien ohjelma on kiinnostava ja monipuolinen. Ohjelma sisältää aiheet
olkanivelen instabiliteetista, nilkan alueen rekonstruktiivisesta kirurgiasta, keskisuurten nivelten
tekonivelistä, akuuteista polviongelmista, osteoporoottisista nikamamurtumista, lasten ja nuorten
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urheiluvammoista, whiplash-vammoista sekä lumeesta. Lisäksi käydään läpi keväällä ilmestynyt
rannemurtumien Käypä hoito –suositus. Näiden sessioiden tarkempi ohjelma julkaistaan syyskuun
alkupuolella. Tämän jäsenkirjeen liitteenä 1 on OT-päivien järjestelytoimikunnan puheenjohtajan
Vesa Lepolan kutsukirje jäsenistöllemme. Kaikki ajantasainen tieto (ohjelma, ilmoittautuminen,
osallistumismaksut, majoituslinkit yms.) löytyy www.soy.fi –sivuilta.
OT-päivien vapaiden esitelmien aikataulu: esitelmät tulee lähettää 30.9.2015 mennessä OT-lehden
päätoimittajalle osoitteeseen: ville.puisto@orton.fi. Kirjoitusohjeet ovat liitteessä 2.

XIX Itävallan kurssi
Suomen Ortopediyhdistyksen XIX Itävallan kurssi järjestetään Oberlechissä, hotelli Montanassa 21.
- 27.1.2017. Luennoitsijoita kotimaisten voimien lisäksi on tulossa Itävallasta, Sveitsistä, Saksasta ja
Unkarista. Aihepiirit ovat ortopedian, traumatologian, käsi- ja plastiikkakirurgian sekä
neurofysiologian alueilla. Liitteessä 3 on Itävallan kurssin puheenjohtajan Mikko Mannisen
kutsukirje ja alustava ohjelma.

Kotimaassamme järjestetään myös muuta erityisen kiinnostava ammatillista jatkokoulutusta.
Näistä haluan nostaa esille kansainvälisen V Kuopio Arthroscopic Shoulder Course, KASC 2016 –
kurssin

(http://www.elen.fi/kasc2016/program2).

kiinnostavasta

koulutuksesta

löytyy

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

Helsingissä 25.8.2016

Hallituksen puolesta

Mika Paavola
Hallituksen sihteeri

Tästä
lisää

ja

laajalti
tietoa

muusta
SOY:n

jäsenistöllemme
internetsivuilta
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Liite 1. IV OT-päivien järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Vesa Lepolan kirje

Tervetuloa Ortopedian ja traumatologian päiville
marraskuussa!
16.-18.11. 2016 järjestetään neljännet OT-päivät. Paikkana on arvokkuutta huokuva Finlandia-talo,
jonne saamme järjestettyä luennot ja näyttelyn asianmukaisiin tiloihin, Helsingin keskustan ja hotellien
välittömään läheisyyteen.
Monipuolinen tieteellinen ohjelma sisältää aiheet olkanivelen instabiliteetista, nilkan alueen
rekonstruktiivisesta kirurgiasta, keskisuurten nivelten tekonivelistä, akuuteista polviongelmista,
osteoporoottisista nikamamurtumista, lasten ja nuorten urheiluvammoista, whiplash-vammoista sekä
lumeesta. Lisäksi käydään läpi keväällä ilmestynyt rannemurtumien Käypä hoito –suositus. Näiden sessioiden
tarkempi ohjelma julkaistaan syyskuun alkupuolella.
Oleellinen osa ohjelmaa ovat edelleen osallistujien vapaat esitykset. Näitä toivotaan viime vuosien tapaan
runsaasti. Nyt on kuukauden verran aikaa pusertaa tutkimusraportti tms. kasaan, ja lähettää se SOY:n
nettisivuilta löytyvän kirjoitusohjeen mukaisesti. Vapaiden esitysten dead line on 30.9.2016.
Ilmoittautuminen on jo käynnistynyt. Voit ilmoittautua kaikille kolmelle päivälle, tai sitten vain yhden
päivän ajaksi. Maksu vaaditaan viime vuoden tapaan heti ilmoittautumisen yhteydessä.
Ennakkoilmoittautuminen päättyy 8.11.-16 (paikan päällä ilmoittautuville hinnat ovat korkeammat). Läheisiin
hotelleihin on tehty majoituskiintiöt, joihin osallistujat voivat itse varata huoneensa (first come, first served,
kiintiöt vapautetaan sitten lokakuun lopulla).
OT-päivien yhteydessä järjestetään perinteisesti näyttely. Näytteilleasettajia on jo ilmoittautunut runsaasti,
”ortopediset firmat” ovat hyvin mukana esittelemässä tuotteitaan ja tukemassa toimintaamme.
Keskiviikkoiltana pidämme reipashenkisen cocktail-tilaisuuden sosiaalisen yhteiselon tehostamiseksi.
Kaikki ajantasainen tieto (ohjelma, ilmoittautuminen, osallistumismaksut, majoituslinkit yms.) löytyy
www.soy.fi –sivuilta. Luvassa on jälleen tieteellisesti ja sosiaalisesti hieno tapahtuma, joten käy
ilmoittautumassa jo nyt!
Levitä tietoa koulutuksesta myös nuoremmille kollegoille yms. asiasta kiinnostuneille, jotka eivät ole tämän
jäsenkirjeen piirissä.

Tervetuloa OT-päiville Finlandia-talolle!
Järjestelytoimikunnan puolesta,
Tampereella elokuussa 2016,

Vesa Lepola (vesa.lepola@fimnet.fi)
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Liite 2. SOT-lehden kirjoitusohjeet
SOT -lehdessä julkaistaan koosteita tutkimusesitelmistä ja artikkeleista. Ehdotonta enimmäis- tai
vähimmäispituusrajaa lehteen tarjottaville kirjoituksille ei ole. Kirjoitus voi sisältää 1−2 taulukkoa,
kaaviota tai kuvaa. Kirjoitukseen liitettäviin taulukoihin ja kuviin tulee viitata tekstissä ja ne
lähetetään kirjoituksen mukana erillisinä tiedostoina. Lähetettävä kirjoitus laaditaan Wordtekstinkäsittelyohjelmalla. Tekstin fontti on Times New Roman, koko 11, riviväli 1,5 ja keskitys
vasempaan laitaan. Muotoiluja (sisennyksiä, lihavointeja, kursivointeja, harvennuksia tai
alleviivauksia) ei tule käyttää.
•
•
•
•
•
•

Otsikko kirjoitetaan pienaakkosilla.
Otsikon alle tulee kirjoittajan/kirjoittajien etu- ja sukunimet.
Kirjoittajien alle laitoksen nimi, jossa tutkimus on suoritettu.
Ensimmäiseksi kappaleeksi kirjoitetaan englannin kielellä laadittu tiivistelmä. Tiivistelmän
pituus on
60−100 sanaa artikkelit ja prepositiot pois lukien.
Kirjoituksen tekstiosiossa tulee pyrkiä kappalejakoon, esimerkiksi: johdanto, aineisto ja
menetelmät, tulokset, pohdinta ja viitteet. Tekstin tulisi olla yksiselitteistä ja
helppolukuista. Vakiintuneita suomen kielen sanoja ja sanontoja pyritään käyttämään aina
kun se on mahdollista ja järkevää.

Viitteet numeroidaan siihen järjestykseen, jossa ne kirjoitettaessa esiintyvät ja merkitään tekstiin
sulkeissa olevalla numerolla (1). Useaan artikkeliin viitattaessa viitenumerot erotetaan toisistaan
pilkulla (1,2) tai väliviivalla, jos on kyse peräkkäisistä viitteistä (3−5). Kirjallisuusluetteloon
merkitään kirjoittajan sukunimi ja etunimen alkukirjain (kirjaimet). Kirjoittajat erotetaan toisistaan
pilkulla ja luetellaan kuuden ensimmäisen kirjoittajan osalta, tämän yli meneviin kirjoittajiin
viitataan merkinnällä ym/et al. Referoidun julkaisun nimi kirjoitetaan kokonaisuudessaan.
Aikakauslehtien nimistä käytetään Index Medicuksessa olevia lyhenteitä, jotka löytyvät esim.
PubMed-palvelun kautta. Lehden nimen jälkeen merkitään vuosiluku, volyymi ja sivunumerot
kokonaisuudessaan. Kaikkiin viiteluettelossa esiintyviin viitteisiin tulee viitata tekstissä.

Esimerkkejä:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL: Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med.
2002;347:284-287.
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, ym: Regulation of interstitial
excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935:40-46.
Kirjaan viitattaessa mainitaan kirjan nimi, kirjoittajat ja mahdolliset toimittajat, kirjan
painosnumero, painopaikka, kustantaja ja painovuosi. Viitattaessa kappaleeseen kirjassa
mainitaan kappaleen kirjoittajat ja kappaleen nimi ja sivunumerointi, kirjan osalta tiedot annetaan
kuten edellä. Väitöskirja mainitaan erikseen.

Esimerkkejä:
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis:
Mosby; 2002.
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Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains
(NY): March of Dimes Education Services; 2001.
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93113.
Lehtimäki MY: Arthritic destruction of the hip joint and long-term results of treatment by Charnley
total hip arthroplasty. Academic Dissertation 2001, Acta Universitatis Tamperensis 790.

Taulukot
Taulukon yksiselitteisyys ja helppolukuisuus on keskeistä. Sarakkeiden pääotsikot aloitetaan isolla
alkukirjaimella, mahdolliset alaotsikot pienellä alkukirjaimella. Riviotsikot aloitetaan isolla
kirjaimella. Desimaaliluvuissa käytetään pistettä, ei pilkkua. Taulukkoon kuuluu otsikko ja
selitysteksti, jonka pohjalta taulukko on luettavissa ja ymmärrettävissä ilman artikkelin tekstiäkin.
Taulukossa käytetyt lyhenteet on syytä avata selitystekstissä.

Valokuvat ja piirrokset
Lehdessä julkaistavien kuvien, kaavioiden ja piirrosten tulee olla hyvänlaatuisia ja vapaita
julkaistaviksi. Internetistä, oppikirjoista, lehtiartikkeleista ja vastaavista lähteistä hankittu
materiaali on pääosin tekijänoikeuslakien suojaamaa ja sen uudelleenjulkaisu edellyttää lupaa
alkuperäisjulkaisun kustantajalta. Keskeisten aikakauslehtien palvelu toimii nettipohjaisesti (esim.
http://www2.ejbjs.org/misc/reprints_perms.shtml). Anatomisia seikkoja esittävät kaaviot (esim.
murtumaluokitukset, rtg-kuvien mittausperiaatteet jne.), joilla ei ole erityistä taiteellista arvoa,
voidaan yleensä esittää kunhan alkuperäinen lähde mainitaan.
Kuvatiedostot tulee nimetä tunnistettavasti ja lähettää pakkaamattomina tiedostoina erikseen.
Kuvan resoluution tulisi painokoossa olla 300 dpi, jotta kuvan laatu on riittävä. Käytännössä tämä
tarkoittaa alkuperäisten kuvatiedostojen käyttöä ja pois sulkee esim. Internetistä poimittavat
kuvat, joiden resoluutio riittää tietokoneen näytölle, mutta ei painatukseen. Kuvat varustetaan
selittävällä tekstillä, jonka pohjalta kuvan tulisi olla itsenäisesti ymmärrettävissä. Kuvatekstit
kirjoitetaan varsinaisen tekstitiedoston loppuun numerojärjestyksessä.
Lähettäminen
Julkaistavaksi tarjottava artikkeli lähetetään päätoimittajalle sähköisessä muodossa täydellisenä
kappaleena (ville.puisto@orton.fi). Kirjoitukset tulee lähettää päätoimittajalle määräpäivään
mennessä. Määräpäivä ilmoitetaan kirjoittajille seminaarin järjestäjän välityksellä tai Suomen
Ortopediyhdistys ry:n kiertokirjeellä. Myöhästyneenä saapuneita sekä puutteellisia kirjoituksia ei
toimitusteknillisistä syistä voida julkaista.
Toimituksen osoite:
Ville Puisto
Sairaala ORTON
Tenholantie 10 00280 Helsinki
ville.puisto@orton.fi
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Liite 3. XIX Ortopedian ja Traumatologian Itävallan järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Mikko
Mannisen kirje ja kurssin alustava ohjelma

XIX Ortopedian ja Traumatologian Itävallan kurssi
Kokouskeskus, Hotelli Montana 21. - 27.1.2017

Suomen Ortopediyhdistyksen XIX Itävallan kurssi järjestetään Oberlechissä, hotelli Montanassa 21. 27.1.2017.
Luennoitsijoita kotimaisten voimien lisäksi on tulossa Itävallasta, Sveitsistä, Saksasta ja Unkarista. Aihepiirit
ovat ortopedian, traumatologian, käsi- ja plastiikkakirurgian sekä neurofysiologian alueilla. Ohessa alustava
ohjelma, sitä tarkennetaan ja päivitetään SOYn koulutussivuille. Ammatillisen annin lisäksi kurssi on mainio
tapa tutustua kollegoihin. Sosiaalinen ohjelma täydentää kurssiantia ja jälleen kisaillaan luupääkisan
kiertopalkinnosta.
Aiemmista kursseista poiketen ilmoittautuminen, kurssimaksun maksaminen, majoitusten ja matkojen
varaukset tapahtuvat Lyyti-järjestelmän kautta:

https://www.lyyti.in/SOY_XIX_Itavallan_kurssi_2016

Kurssille mahtuu 50 osallistujaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lentovarausten vuoksi
ilmoittautumislinkki on toiminnassa 15.11.16 saakka. Kurssimaksu on 160 euroa/kurssilainen.
Luennoitsijoiden kurssimaksu on 80 euroa ja jos luennoitsija toimittaa SOT-lehden kurssinumeroa varten
ajoissa abstraktin/luentolyhennelmän, kurssimaksua ei ole.

Tervetuloa XIX Itävallan kurssille!

Kurssitoimikunta

Mikko Manninen
Jan Lindahl
Juha Kalske
Wolfgang Grechenig
Vesa Hamunen

Jäsenkirje 25.8.2016

Kansainväliset luennoitsijat XIX Itävallan kurssilla:

Wolfgang Grechenig, MD, Prof., Graz Universty Clinic, Graz, Itävalta
Stephan Grechenig, MD, University Clinic of Traumatology, Regensburg, Saksa
Axel Gänsslen, MD, Klinikum der Stadt Wolfsburg, Wolfsburg, Saksa
Endre Varga, MD, Prof., University of Szeged, Szeged, Unkari
Karl Wieser, MD, Adjunct Prof., Zürich University Hospital, Zürich, Sveitsi

Alustava ohjelma, XIX Itävallan kurssi hotelli Montana, 21. - 27.1.2017
Sunday, January 22, 2017
12.00 Registration
18.00 OPENING SEREMONY

Monday, January 23, 2017
08.00
10.00

SESSION I – Shoulder
Chairmen: Endre Varga, MD, Prof. and Karl Wieser, MD, Adj. Prof.
SESSION II – Foot and ankle
Chairmen: Oliver Michelsson, MD and Wolfgang Greghenig, MD, Prof.

12.00

Lunch and technical exhibition

16.00

Discussion in groups (case presentations) I:
Group I: Shoulder, Group II: Foot and Ankle

Tuesday, January 24, 2017
08.00

SESSION III – Injuries around the knee
Chairmen: Axel Gänsslen, MD and Jan Lindahl, MD

10.00

SESSION IV – All about the hip
Chairmen: Matti Seppänen, MD and Juha Kalske, MD

12.00

Lunch and technical exhibition

16.00

Discussion in groups (Case presentations) II:
Group I: Knee injuries, Group II: Hip
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Wednesday, January 25, 2017
08.00
10.00

SESSION V – Upper extremity
Chairmen: Endre Varga, MD, Prof.
SESSION VI – Special issues in orthopaedics
Chairmen: Mikko Manninen, MD

12.00

Lunch and technical exhibition

16.00

Discussion in groups (Case presentations) III:
Group I: Upper extremity Trauma, Group II: Orthopaedics

Thursday, January 26, 2017
08.00

SESSION VII – Free papers – Upper extremity
Chairmen: Mikko Manninen, MD and Jan Lindahl, MD

10.00

SESSION X – Free papers – Lower extremity
Chairmen: Eero Hirvensalo, MD and Juha Kalske, MD

12.00

END OF COURSE

Finnish-Austrian Orthopaedic Trauma Meetings: Schruns 1981, Bad Hofgastein 1983, Oberlech 1985, Ischgl
1987, Oberlech 1989, Obergurgl 1991, Obergurgl 1993, Oberlech 1995, Ischgl 1997, Ischgl 1999, Oberlech
2001, Oberlech 2003, Obertauern 2005, Serfaus 2007, Oberlech 2009, Zauchensee 2011, Oberlech 2013,
Oberlech 2015.

