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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	  1.10.2005	  –	  30.9.2006	  

Koulutustoiminta	  oli	  runsasta	  ja	  monipuolista.	  Tärkeimpänä	  
koulutustapahtumana	  oli	  II	  Valtakunnallinen	  traumatologian	  peruskurssi	  ja	  II	  
Sisäelintraumatologian	  kurssi	  kirurgipäivystäjille	  lokakuussa	  2005.	  Muut	  
merkittävät	  koulutustapahtumat	  olivat	  X	  AO	  peruskurssi	  Haikossa	  toukokuussa	  
2006	  ja	  AO	  Nordic	  advance	  kurssi	  Espoon	  Dipolissa	  syyskuussa	  2006.	  Yhdistys	  
oli	  mukana	  myös	  Lääkäripäivien	  sessiossa	  Avohoidon	  käytännön	  
traumatologiaa.	  STY	  oli	  esillä	  omalla	  luentosarjalla	  XVII	  Lapin	  kurssilla	  
huhtikuussa	  2006.	  Talous	  on	  saatu	  koulutustoiminnan	  käynnistämisen	  kautta	  
vakaalle	  pohjalle	  ja	  yhdistys	  teki	  kolmannen	  kerran	  peräkkäin	  selvästi	  
ylijäämäisen	  tuloksen.	  Traumakirurgian	  erityispätevyys	  on	  edennyt	  pitkälle.	  
Viimeisten	  lausuntojen	  jälkeen	  esitys	  viedään	  SLL:n	  koulutusvaliokunnalle.	  STY	  
toimitti	  kevään	  2006	  aikana	  SKY:n	  pyynnöstä	  lausunnon	  traumapotilaiden	  
hoidon	  keskittämistarpeesta.	  STY:n	  kotisivut	  ja	  yhdistyksen	  logo	  valmistuivat	  
syksyllä	  2006.	  STY	  halusi	  olla	  mukana	  myös	  tieteellisen	  toiminnan	  tukemisessa	  
ja	  uutena	  muotona	  tuotiin	  esille	  parhaan	  trauma-‐aiheisen	  julkaisun	  
palkitseminen	  Operatiivisten	  päivien	  yhteydessä	  marraskuussa	  2006.	  
Ensimmäisen	  stipendin	  suuruudeksi	  päätettiin	  1.000	  euroa.	  

	  

Koulutustoiminta	  

II	  Valtakunnallinen	  traumatologian	  peruskurssi	  12.-14.10.2005	  ja	  II	  
Sisäelintraumatologian	  kurssi	  kirurgipäivystäjille	  15.10.2005	  

Molemmat	  kurssit	  järjestettiin	  Helsingissä	  Biomedicumin	  tiloissa.	  II	  
Valtakunnallinen	  traumatologian	  peruskurssi	  järjestettiin	  yhdessä	  Suomen	  
Traumahoitajayhdistyksen	  kanssa.	  Ensimmäisen	  päivän	  luennoista	  osa	  
järjestettiin	  yhteisluentoina	  hoitajaosallistujien	  kanssa.	  Kahden	  ensimmäisen	  
päivän	  aikana	  käsiteltiin	  ortopedistraumatologisia	  aiheita	  ja	  kohderyhmänä	  oli	  



nuoret	  erikoistumassa	  olevat	  lääkärit	  ja	  toisaalta	  avoterveyshuollon	  lääkärit.	  
Puheenjohtajana	  toimi	  Jan	  Lindahl.	  Kolmannen	  päivän	  aiheena	  oli	  
pehmytkudostraumatologia	  ja	  sen	  vetäjänä	  toimi	  Ari	  Leppäniemi.	  
Koulutustilaisuus	  saavutti	  molempien	  osa-‐alueiden	  osalta	  hyvän	  osanoton.	  
Luennoitsijoita	  koulutustilaisuudessa	  oli	  kaikkiaan	  25.	  Osallistujia	  kursseilla	  oli	  
kaikkiaan	  130	  lääkäriä,	  joista	  109	  osallistui	  ortopedis-‐traumatologiseen	  
koulutukseen	  ja	  56	  pehmytosatrauma	  koulutukseen.	  

Lääkäripäivät	  8.-12.1.2006	  Helsingissä	  

STY	  järjesti	  yhdessä	  Töölön	  sairaalan	  ja	  SOY:n	  kanssa	  Lääkäripäivillä	  11.1.2006	  
Avohoidon	  käytännön	  traumatologiaa	  koulutustilaisuuden,	  joka	  on	  aina	  ollut	  
yksi	  suosituimmista	  kursseista	  Lääkäripäivien	  yhteydessä.	  Kurssin	  
puheenjohtajana	  toimi	  Eero	  Hirvensalo	  ja	  yhdyshenkilönä	  Jan	  Lindahl.	  
Luennoitsijoina	  edellisten	  lisäksi	  olivat	  Jarkko	  Pajarinen,	  Jarkko	  Vasenius,	  Ville	  
Alanen	  ja	  Heikki	  Österman.	  

XVII	  Ortopedian	  ja	  traumatologian	  kurssi	  2.-7.4.2006	  Rukalla	  

STY:llä	  oli	  Lapin	  kurssin	  aikana	  oma	  luentosessio	  Levyosteosynteesin	  uudet	  
tekniikat	  2.4.2006.	  Session	  puheenjohtajana	  toimi	  Jan	  Lindahl.	  Ulkomaisena	  
kutsuluennoitsijana	  oli	  Christopher	  Sommer	  Sveitsistä	  Churin	  traumaklinikalta.	  
Session	  muut	  luennoitsijat	  olivat	  Jan	  Lindahl,	  Mikko	  Kirjavainen,	  Jarkko	  
Pajarinen	  ja	  Jarkko	  Vasenius.	  

X	  AO-murtumahoidon	  kurssi	  kirurgeille	  4.-6.5.2006	  Haikon	  kartanossa	  

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	  Jan-‐Magnus	  Björkenheim,	  Eero	  Hirvensalo,	  
Veikko	  Kiljunen,	  Mikko	  Kirjavainen,	  Heikki-‐Jussi	  Laine,	  Jan	  Lindahl,	  Ari	  Majola,	  
Jarkko	  Pajarinen,	  Vesa	  Savolainen,	  Erkki	  Tukiainen,	  Jarkko	  Vasenius	  ja	  Petri	  
Venesmaa.	  

V	  AO	  jatkokurssi	  10.-15.9.2006	  Espoossa	  

AO-‐jatkokurssi	  järjestettiin	  ensimmäisen	  kerran	  Suomessa	  Espoon	  Dipolissa	  
yhteistyössä	  SOY:n	  ja	  STY:n	  kanssa.	  Kurssin	  puheenjohtajana	  toimi	  Jan-‐Magnus	  
Björkenheim.	  Kurssin	  suomalaisina	  luennoitsijoina	  olivat	  Jan-‐Magnus	  
Björkenheim,	  Pentti	  Kallio,	  Mikko	  Kirjavainen,	  Jan	  Lindahl	  Jarkko	  Pajarinen	  ja	  
Timo	  Raatikainen.	  Kutsuluennoitsijoina	  olivat	  Rick	  Buckley	  Calgarysta,	  Christian	  
Krettek	  Hannoverista	  ja	  Keith	  Willet	  Oxfordista.	  Osallistujia	  kurssilla	  oli	  yhteensä	  
92	  kuudesta	  eri	  maasta.	  Kurssi	  sai	  erittäin	  hyvät	  arviot.	  

	  

Yhdistyksen	  kotisivut	  ja	  logo	  

Viljami	  Laine	  ja	  Jan	  Lindahl	  suunnittelivat	  ja	  loivat	  yhdistykselle	  omat	  kotisivut.	  



Viljami	  Laineen	  kanssa	  on	  tehty	  sopimus	  sivujen	  ylläpidosta	  ja	  päivityksestä.	  
Yhdistyksen	  osoite	  onwww.traumasurgery.fi.	  Yhdistyksen	  logosta	  järjestettiin	  
kevään	  2006	  aikana	  suunnittelukilpailu.	  Kilpailu	  annettiin	  Lahden	  
muotoiluinstituutin	  opiskelijoille	  ja	  voittajalle	  luvattiin	  500	  euron	  palkinto,	  
mikäli	  logo	  valitaan	  yhdistykselle.	  Kilpailun	  voitti	  Anna	  Härmälä,	  jonka	  
suunnittelema	  logo	  valittiin	  yhdistyksen	  käyttöön	  hallituksen	  kokouksessa	  
kesäkuussa	  2006.	  

	  

Traumakirurgian	  erityispätevyys	  

Traumakirurgian	  erityspätevyys	  hakemus	  on	  edennyt	  kuluneen	  toimintakauden	  
aikana	  merkittävästi.	  Alkuvuodesta	  vanhaa	  hakemusta	  muutettiin	  ja	  tällä	  
hetkellä	  STY:llä	  on	  viisi	  lausuntoa	  professorikunnalta	  Suomen	  Lääkäriliiton	  
koulutusvaliokunnalle.	  Kaikki	  lausunnot	  ovat	  puoltavia.	  Lausunto	  pyydetään	  
vielä	  muutamalta	  muulta	  professorilta,	  jotta	  saadaan	  laaja	  maantieteellinen	  
kattavuus	  eri	  yliopistoilta.	  Tavoitteena	  on	  toimittaa	  hakemus	  lausuntoineen	  
SLL:n	  koulutusvaliokunnalle	  tämän	  vuoden	  puolella.	  

	  

Taloudellinen	  toiminta	  

Toimintavuoden	  aikana	  yhdistys	  keräsi	  jäsenistöltä	  vuosikokouksen	  määräämät	  
jäsenmaksut.	  Jäsenmaksun	  suuruus	  oli	  50	  euroa.	  Suurin	  yksittäinen	  
taloudellinen	  ponnistus	  oli	  lokakuussa	  2005	  järjestetty	  II	  Valtakunnallinen	  
traumatologian	  peruskurssi	  ja	  II	  Sisäelintraumatologian	  kurssi	  
kirurgipäivystäjille.	  Kurssien	  taloudellinen	  tulos	  jäi	  positiiviseksi	  kuten	  
ensimmäisellä	  kerralla.	  Yhdistyksen	  talous	  on	  vakaalla	  pohjalla.	  Yhdistys	  
tilinpäätös	  ajanjaksolta	  1.10.2005	  –	  30.9.2006	  liitetään	  vuosikokouksen	  
pöytäkirjan	  liitteeksi.	  

	  

Jäsenistö	  ja	  organisaatio	  

Yhdistyksellä	  oli	  toimintavuoden	  lopussa	  40	  jäsentä.	  Toimintakauden	  aikana	  
yhdistykseen	  hyväksyttiin	  1	  uusi	  jäsen	  ja	  6	  jäsentä	  katsottiin	  eronneeksi	  
sääntöjen	  mukaisesti	  maksamattomien	  jäsenmaksujen	  vuoksi.	  

Hallitukseen	  kuuluivat	  puheenjohtaja	  Jan	  Lindahl	  (HYKS),	  varapuheenjohtaja	  
Martti	  Lakovaara	  (OYS),	  sihteeri	  Mikko	  Kirjavainen	  (HYKS),	  taloudenhoitaja	  
Heikki–Jussi	  Laine	  (TAYS)	  sekä	  jäsenet	  Ari	  Leppäniemi	  (HYKS),	  Lauri	  Handolin	  
(HYKS),	  Petri	  Venesmaa	  (KYS),	  Veikko	  Kiljunen	  (HYKS),	  Hannu	  Kuokkanen	  
(TAYS)	  ja	  Terho	  Kainonen	  (TYKS).	  

	  

	  



Vakuudeksi	  

Helsingissä	  8.11.2006	  

Jan	  Lindahl	  
yhdistyksen	  puheenjohtaja	  

Mikko	  Kirjavainen	  
yhdistyksen	  sihteeri	  	  

	  


