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Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin 

Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero Hirvensalo, Seppo Honkonen, Pentti 

Kallio, Jan Lindahl, Erkki Tukiainen ja Kimmo Vihtonen. Kokouksen ajatuksena oli luoda 

uusi, traumatologian osaamista painottava erikoisalayhdistys. Yhdistyksen tarkoitukseksi 

päätettiin kirurgisen traumatologian erityisosaamisen edistäminen kirurgian eri osa-alueilla 

sekä yhdistää tällä alalla työskenteleviä erikoislääkäreitä. Monien vaiheiden jälkeen 

6.9.2000 yhdistys merkittiin Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin. Sääntöihin tuli 

kirjatuksi, että kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää englanninkielistä nimeä 

Finnish Trauma Association.  

 

 

Toimintakausi 1.10.2011 – 30.9.2012 
 

Kulunut toimintakausi oli yhdistyksen viidestoista ja toiminta oli entiseen tapaa hyvin 

aktiivista. Koulutustoiminta on yhdistyksen keskeistä toimintaa ja se kehittyy vuosi 

vuodelta. Valtakunnallisten traumapäivien lisäksi Traumamaster-kurssi on muodostunut 

vakiintuneeksi ja suosituksi koulutustapahtumaksi. Edeltäneellä toimintakaudelle pidettiin 

sekä Kuopion että Helsingin Traumapäivät. Näin ollen tämän toimintakauden aikana ei 

Valtakunnallisia traumapäiviä pidetty lainkaan. Suomen kirurgiyhdistyksen ja Suomen 

anestesiologiyhdistyksen järjestämillä Operatiivisilla päivillä STY on ollut myös 

merkittävästi esillä. Lisäksi STY on ollut toimijana AO-kurssilla ja Lääkäripäivillä. 

Toimintakauden aikana STY järjesti yhdessä European Resuscitation Councilin kanssa 

ensimmäisen European Trauma Course (ETC) kurssin Hyvinkäällä 1.-4.11.2011. ETC-

kurssista on tarkoitus muodostaa yksi STYn keskeisistä koulutustapahtumista yhdessä 

Valtakunnalisten traumapäivien ja Traumamaster- kurssin kanssa.  

 

Jäsenistön laajentaminen oli yksi hallituksen toimintakaudelleen asettama tavoite. Tällä 

toimintakaudella jäsenmäärä on noussut yli 100 jäsenen. Toimintakauden lopussa 

kokonaisjäsenmäärä oli 102 (lisäystä +24%). Tämä työ jäsenistön laajentamisen osalta on 

edennyt hyvin, mutta on vielä kesken.  

 

STY jakoi yhden matka-apurahan klinikkavierailua varten (Karoliininen sairaala, 

Tukholma). Apurahan sai ortopedi LL Antti Launonen (Tampere). 
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Koulutustoiminta  
 

Lääkäripäivät 9.-12.1.2012, Helsinki  
STY järjesti yhdessä Töölön sairaalan ja SOY:n kanssa Lääkäripäivillä 2012 ”Ortopediset 

kliiniset tutkimusmenetelmät”  -pienryhmäkoulutuksen 9.1.2012, joka on aina ollut yksi 

suosituimmista kursseista Lääkäripäivien yhteydessä. Kurssin puheenjohtajana toimi Eero 

Hirvensalo. Lisäksi STY ja SOY järjestivät 10.1.2012 ”Avohoidon käytännön 

traumatologiaa” -luentosarjan. Puheenjohtajana toimi aiemman mukaisesti Eero 

Hirvensalo.  
 
V Traumamaster-kurssi 7.-8.6.2012 Katisten kartano, Hämeenlinna 
Traumamaster-kurssin tarkoituksena on koota yhteen Suomen traumahoidosta vastaavia 

henkilöitä keskustelemaan hoitokäytännöistä ja hoidon toteuttamisesta. Tarkoituksena on 

myös tutustua laajemmin Suomen traumapotilaiden hoitoon ja pyrkiä kehittämään ja 

mahdollisesti keskittämään vaikeiden ja harvinaisien vammojen hoitoa valtakunnallisesti 

hoitotulosten parantamiseksi sekä selvittää mahdollisia aiheita monikeskustutkimuksille. 

Viides Traumamaster-kurssi pidettiin 7.-8.6.2012 Katisten Kartanossa Hämeenlinnassa. 

Kurssi-isäntinä toimi ja tieteellisestä ohjelmasta vastasivat Pirkka Vikatmaa ja Vesa 

Koivukangas. Paikalla oli yhteensä 15 traumatologia eri puolilta Suomea. Ulkomaalaisina 

luennoitsijoina kurssilla olivat Tiit Meren (Viro) ja Louis Riddez (Ruotsi). Aiheina kurssilla 

käsiteltiin katastrofi- ja sotakirurgiaa, humanitääristä kirurgista toimintaa sekä elinkohtaisia 

vammoja ja esiteltiin kotimaisten sairaaloidemme traumajärjestelmiä. Palautteen 

perusteella kurssi oli erittäin onnistunut ja hallitus päätti edelleen jatkaa kokouksen 

järjestämistä vuosittain (”pehmeätrauma” ja ”kovatrauma” vuoro vuosin).    

 

XVI AO-murtumahoidon kurssi kirurgeille 14.-16.5.2012, Haikon kartano, Porvoo 
AO-murtumahoidon suomalainen peruskurssi järjestettiin Haikon kartanossa yhteistyössä 

SOY:n ja STY:n kanssa. Luentojen lisäksi ohjelmaan kuului leikkaustekniikan harjoittelu 

muoviluiden avulla. Kurssin puheenjohtajana toimi Jan Lindahl.  

 
I European Trauma Course (ETC) Finland- kurssi 1.-4.11.2011, Hyvinkää 
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STY on tuonut Suomeen kurssin, joka on räätälöity eurooppalaisen trauma team- 

standardin mukaiseksi. Kurssi kulkee nimellä European Trauma Course (ETC). Kurssilla 

käydään läpi traumapotilaan alkuvaiheen hoidon kannalta tärkeät lääketieteelliset seikat, 

mutta yhtä tärkeässä osassa on trauma team -toiminnan ja moniammatillisen tiimin 

toiminnan harjoittelu. Kurssi on 2,5 päivän mittainen hands-on-kurssi, jonka aikana 

koulutettavat hoitavat 28 monivammapotilastilannetta traumatiiminä. Kurssin läpäiseminen 

vaatii kurssin lopussa järjestettävän traumajohtaja- testin hyväksymisen. Jatkossa 

kurssista pyritään muodostamaan kotimainen monivammapotilaan alkuvaiheen hoidon 

koulutuksen standardi (kuten ATLS), joka tulisi olla käytynä kaikilta traumapotilaita 

hoitavilta lääkäreiltä. Ensimmäinen ETC Finland- kurssi pidettiin Hyvinkäällä 1.-4.11.2011. 

Ensimmäiselle kurssille valittiin koulutettaviksi 24 henkilöä kutsuperiaatteella. 

Tarkoituksena on  saada jatkossa enemmän suomalaisia ETC-kouluttajia. Palautteen 

perusteella kurssi onnistui hyvin ja hallitus päätti jatkaa kurssin järjestämistä, tavoitteena 

lisätä kurssien määrää lähivuosina ainakin kahteen vuosittain järjestettävään kurssiin. 

 
1st Finnish GIC (General Instructor Course)  
GIC (General Instructor Course) kurssi pidettiin ensimmäistä kertaa Suomessa 22.-

23.9.2012 Helsingissä. Kurssi on pedagoginen kurssi tuleville ETC- kouluttajille ja ERC 

(European Resuscitation Council) vaatii sen kaikilta ERCn alaisissa koulutuksissa 

kouluttajina olevilta. Kurssille osallistui 12 koulutettavaa Suomesta ja ulkomailta. 

Kurssipalautteen perusteella kurssi onnistui hyvin ja kurssimaksut kattoivat kurssin 

järjestämiseen liittyneet kulut.  

 

 

Taloudellinen toiminta 
 

Toimintavuoden aikana yhdistys keräsi jäsenistöltä vuosikokouksen määräämät 

jäsenmaksut. Jäsenmaksun suuruus oli 50 euroa. Yhdistys on aiemmin liittynyt 

ennakkoperintärekisteriin ja oli siten kuluneen toimintakauden osalta 

veroilmoitusvelvollinen. Suurimmat taloudelliset ponnistukset olivat ETC-kurssi 

marraskuussa Hyvinkäällä ja Traumamaster kurssi kesäkuussa Hämeenlinnassa. 

Yhdistyksen tilinpäätös ajanjaksolta 1.10.2011 – 30.9.2012 liitetään vuosikokouksen 

pöytäkirjan liitteeksi.  
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Jäsenistö ja organisaatio 
 

Yhdistyksellä oli toimintavuoden lopussa 102 jäsentä. Toimintakaudella hyväksyttiin 20 

uutta jäsentä:  

Kavasmaa Tomi , ansestesiologian el 
Reitala Janne, ansestesiologian el 
Rinne Pasi, ortopedia ja traumatologia, el 
Parviainen Mickael, ortopedia ja traumatologia, el 
Kokkonen Ari, ortopedian ja traumatologian el 
Nurmi Sami, ortopedian ja traumatologia el  
Vuorisalo Sailaritta, verisuonikirurgian el 
Kanala Heidi, kirurgian eval 
Koort Jyri, ortopedia ja traumatologia, eval 
Salonen Essi, ortopedia ja traumatologia, eval 
Pajamäki Ilari, ortopedia ja traumatologia, eval 
Tamminen Juuso, käsikirurgian eval 
Lyytinen Ilana, ge-kirurgian el 
Järvelä Sally, ortopedia ja traumatologia, eval 
Runkorg Priidu, ortopedia ja traumatologia, eval 
Sumrein Bakir, ortopedia ja traumatologia, eval 
Siiki Antti, ge-kirurgian eval 
Lahdenranta Antti, ortopedia ja traumatologia, eval 
Riihijärvi Jyrki, ortopedian ja traumatologian el 
Aleksi Lähdesmäki, ge-kirurgian el 

 

 

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Mikko Kirjavainen (HYKS), varapuheenjohtaja Lauri 

Handolin (HYKS), sihteeri Toni-Karri Pakarinen (TAYS), taloudenhoitaja Petri Venesmaa 

(KYS) sekä jäsenet Heikki Nurmi (KSKS), Harri Pakarinen (OYS), Vesa Juutilainen 

(HYKS), Vesa Koivukangas (OYS), Niko Strandberg (TYKS), Petri Venesmaa (KYS) ja 

Pirkka Vikatmaa (HYKS).  

 

 

Vakuudeksi 

 

Helsingissä 21.11.2012 

 

 

Mikko Kirjavainen    Toni-Karri Pakarinen 
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yhdistyksen puheenjohtaja   yhdistyksen sihteeri 


