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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	  1.10.2009	  –	  30.9.2010	  

Toimintakauden	  aikana	  yhdistys	  liittyi	  eurooppalaisen	  European	  Society	  of	  
Trauma	  and	  Emergency	  Surgery:n	  (ESTES)	  yhdistysjäseneksi.	  ESTES:ssä	  on	  noin	  
25	  jäsenyhdistystä	  ja	  useimmat	  Euroopan	  maat	  ovat	  näissä	  edustettuina.	  
Kaikkiaan	  jäseniä	  on	  noin	  9000.	  

ESTES:n	  toiminta	  järjestyy	  viiden	  sektion	  kautta:	  Education,	  Emergency	  Surgery,	  
Disaster	  &	  Military	  Surgery,	  Skeletal	  &	  Sports	  Medicine,	  ja	  Visceral	  trauma.	  
Vuoden	  2010	  ESTES-‐kongressi	  järjestettiin	  toukokuussa	  Brysselissä.	  Vuoden	  
2011	  kongressi	  on	  huhtikuun	  lopulla	  Milanossa.	  Yhdistyksen	  tieteellinen	  julkaisu	  
on	  European	  Journal	  of	  Trauma	  and	  Emergency	  Surgery.	  STY:n	  edustajana	  toimii	  
yhdistyksemme	  puheenjohtaja,	  joka	  osallistuu	  ESTES:n	  laajennetun	  hallituksen	  
kokouksiin.	  STY:n	  jäsenille	  on	  täten	  alennettu	  hinta	  ESTES:n	  vuosikokouksen	  
osallistumismaksusta.	  

Koulutustoiminta	  on	  yhdistyksen	  keskeistä	  toimintaa	  ja	  se	  kehittyy	  vuosi	  
vuodelta.	  Valtakunnallisten	  traumapäivien	  lisäksi	  Traumamaster-‐kurssi	  on	  
muodostunut	  vakiintuneeksi	  ja	  suosituksi	  koulutustapahtumaksi.	  Suomen	  
kirurgiyhdistyksen	  ja	  Suomen	  anestesiologiyhdistyksen	  järjestämillä	  
Operatiivisilla	  päivillä	  STY	  on	  ollut	  myös	  merkittävästi	  esillä.	  Lisäksi	  STY	  on	  ollut	  
toimijana	  AO-‐kurssilla	  ja	  Lääkäripäivillä.	  

Jäsenistön	  laajentaminen	  oli	  yksi	  hallituksen	  toimintakaudelleen	  asettama	  
tavoite.	  Tämä	  työ	  on	  vielä	  kesken.	  

STY	  jakoi	  kaksi	  matka-‐apurahaa	  (á	  500	  €)	  klinikkavierailuja	  varten.	  Apurahan	  
saivat	  Toni-‐Karri	  Pakarinen	  (Tampere)	  ja	  Berndt	  Enholm	  (Helsinki).	  

	  

Koulutustoiminta	  

VI	  Valtakunnalliset	  traumapäivät	  30.9-2.10.2009,	  Turku	  

Kurssi	  järjestettiin	  nyt	  ensimmäisen	  kerran	  Turussa.	  Kohderyhmänä	  oli	  nuoret	  
erikoistumassa	  olevat	  lääkärit	  ja	  lisäksi	  erikoislääkärit.	  Erityisesti	  
erikoislääkäreille	  suunnattuja	  traumaortopedisia	  sessioita	  olivat	  mm.	  
”Murtuman	  paraneminen”	  -‐	  sekä	  ”patologinen	  murtuma”	  –sessiot.	  



Yhteisluentoina	  sekä	  kirurgi-‐	  että	  hoitajakurssilaisille	  järjestettiin	  luento-‐osiot	  
”Monivamma-‐	  Hälytys,	  traumateam,	  diagnostiikka	  ja	  toimenpiteet	  
päivystyspoliklinikalla	  eri	  sairaaloissa”	  ja	  ”Monivammapotilaan	  hoidon	  
suunnittelu”,	  joiden	  puheenjohtajana	  toimi	  Eero	  Gullichsen.	  Muina	  
puheenjohtajina	  toimivat	  Mikko	  Kirjavainen,	  Martti	  Lakovaara,	  Juha	  Rantakokko,	  
Niko	  Strandberg	  ja	  Pirkka	  Vikatmaa.	  Pehmytkudostrauma	  osuuden	  ohjelman	  oli	  
koonnut	  Pirkka	  Vikatmaa.	  Koulutustilaisuus	  saavutti	  molempien	  osa-‐alueiden	  
osalta	  hyvän	  osanoton.	  Luennoitsijoita	  koulutustilaisuudessa	  oli	  36	  ja	  osallistujia	  
kursseilla	  oli	  yhteensä	  n.	  100.	  

Lääkäripäivät	  11.-114.1.2010,	  Helsinki	  

STY	  järjesti	  yhdessä	  Töölön	  sairaalan	  ja	  SOY:n	  kanssa	  Lääkäripäivillä	  2010	  
”Ortopediset	  kliiniset	  tutkimusmenetelmät”	  -‐koulutustilaisuuden,	  joka	  on	  aina	  
ollut	  yksi	  suosituimmista	  kursseista	  Lääkäripäivien	  yhteydessä.	  Kurssin	  
puheenjohtajana	  toimi	  Eero	  Hirvensalo.	  Lisäksi	  STY	  ja	  SOY	  järjestivät	  
”Avohoidon	  käytännön	  traumatologiaa”	  -‐luentosarjan.	  Puheenjohtajana	  toimi	  
aiemman	  mukaisesti	  Eero	  Hirvensalo.	  

III	  Traumamaster-kurssi	  28-30.4.2010,	  Suomutunturi	  

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.	  
Kolmas	  Traumamaster-‐kurssi	  järjestettiin	  Suomutunturilla	  huhtikuussa	  2010.	  
Kurssi-‐isäntänä	  toimi	  Tim	  Söderlund	  ja	  tieteellisestä	  ohjelmasta	  vastasivat	  Tim	  
Söderlund	  ja	  Pirkka	  Vikatmaa.	  Paikalla	  oli	  16	  kirurgia	  keskustelemassa	  neljästä	  
valitusta	  aiheesta:	  open	  abdomen,	  tylppä	  vatsavamma,	  raajan	  verisuonivamma	  ja	  
vammapotilaan	  vuoto	  ja	  hyytymisongelmat.	  Kurssia	  pitivät	  onnistuneena	  sekä	  
osallistujat	  että	  järjestäjät.	  Näyttelystä	  saadut	  tulot	  kattoivat	  kaikki	  kurssin	  
kulut.	  

XIV	  AO-murtumahoidon	  kurssi	  kirurgeille	  5-7.5.2010	  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.	  Luennoitsijoina	  olivat	  kurssin	  puheenjohtajan	  lisäksi	  Jan-‐Magnus	  
Björkenheim,	  Antti	  Helminen,	  Eero	  Hirvensalo,	  Veikko	  Kiljunen,	  Mikko	  
Kirjavainen,	  Martti	  Lakovaara,	  Jarkko	  Pajarinen,	  Jari	  Salo,	  Niko	  Strandberg,	  Erkki	  
Tukiainen,	  Jarkko	  Vasenius,	  Petri	  Venesmaa	  ja	  Kaisa	  Virtanen.	  

XXXIII	  AO-kurssi	  leikkausosaston	  sairaanhoitajille	  10-12.5.2010	  Haikon	  
kartano,	  Porvoo	  

STY:n	  jäsenet	  ovat	  olleet	  aktiivisia	  luennoitsijoita	  myös	  AO	  
sairaanhoitajakursseilla.	  33.	  Kurssin	  puheenjohtajina	  toimivat	  Jan-‐Magnus	  



Björkenheim	  ja	  Eija	  Vasama.	  Luennoitsijoina	  toimivat	  Kaj	  Dahlbo,	  Tiina	  
Heiskanen,	  Veikko	  Kiljunen,	  Mikko	  Kirjavainen,	  Seppo	  Koskinen,	  Jan	  Lindahl,	  Ari	  
Majola,	  Mika	  Paavola,	  Tuulikki	  Pussinen,	  Pasi	  Putkonen,	  Mikko	  Skutnabb	  ja	  Erkki	  
Tukiainen.	  

	  

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.	  Tämä	  johtui	  aiemmasta	  verottajan	  päätöksestä,	  että	  
STY:n	  toiminta	  ei	  ole	  yleishyödyllistä.	  Suurimmat	  taloudelliset	  ponnistukset	  
olivat	  Traumapäivät	  lokakuussa	  2009	  Turussa	  sekä	  Traumamaster	  kurssi	  
huhtikuussa	  Suomulla.	  Yhdistyksen	  tilinpäätös	  ajanjaksolta	  1.10.2009	  –	  
30.9.2010	  liitetään	  vuosikokouksen	  pöytäkirjan	  liitteeksi.	  

	  

Jäsenistö	  ja	  organisaatio	  

Yhdistyksellä	  oli	  toimintavuoden	  lopussa	  71	  jäsentä.	  Uusia	  jäseniä	  hyväksyttiin	  
toimintakaudella:	  

Tuomo	  Pyhältö,	  Helsinki	  
Berndt	  Enholm,	  Helsinki	  
Teemu	  Paatela,	  Helsinki	  
Hannu	  Halme,	  Rovaniemi	  
Esa	  Muuronen	  
Teija	  Parkkinen,	  Kemi	  
Mika	  Paavola,	  Kirkkonummi	  

Hallitukseen	  kuuluivat	  puheenjohtaja	  Heikki-‐Jussi	  Laine	  (TAYS),	  
varapuheenjohtaja	  Mikko	  Kirjavainen	  (HYKS),	  sihteeri	  Tim	  Söderlund	  (HYKS),	  
taloudenhoitaja	  Petri	  Venesmaa	  (KYS)	  sekä	  jäsenet	  Jussi	  Elo	  (TAYS),	  Pekka	  
Hyvönen	  (OYS),	  Vesa	  Juutilainen	  (HYKS),	  Vesa	  Koivukangas	  (OYS),	  Niko	  
Strandberg	  (TYKS),	  Petri	  Venesmaa	  (KYS)	  ja	  Pirkka	  Vikatmaa	  (HYKS).	  

	  

Vakuudeksi	  

Helsingissä	  24.11.2010	  

	  

Heikki-‐Jussi	  Laine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tim	  Söderlund	  

yhdistyksen	  puheenjohtaja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  yhdistyksen	  sihteeri	  

	  


