
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

Suomen	  Traumatologiyhdistys	  ry	  -	  Vuosikertomus	  2009	  
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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	  1.10.2008	  –	  30.9.2009	  

Toimintakauden	  aikana	  järjestettiin	  V	  Valtakunnalliset	  traumapäivät	  lokakuussa	  
2008	  Tampereella.	  Tämän	  toimintakauden	  Traumamaster-‐kurssi	  järjestettiin	  
maaliskuussa	  2009	  Rukalla	  ja	  se	  oli	  järjestyksessä	  toinen	  Traumamaster-‐kurssi.	  
Muina	  merkittävinä	  koulutustapahtumina	  olivat	  Lääkäripäivät	  tammikuussa	  
2009,	  Itävallan	  kurssi	  SOY:n	  kanssa	  tammikuussa	  2009	  ja	  XIII	  AO	  peruskurssi	  
Haikossa	  toukokuussa	  2009.	  

STY	  jakoi	  kaksi	  matka-‐apurahaa	  (á	  500	  €)	  klinikkavierailuja	  varten.	  Apurahan	  
saivat	  Mona-‐Lisa	  Kujari	  (Oulu)	  ja	  Iikka	  Lantto	  (Oulu).	  

	  

Koulutustoiminta	  

V	  Valtakunnalliset	  traumapäivät	  8-10.10.2008,	  Tampere	  

Kurssi	  järjestettiin	  ensimmäisen	  kerran	  Tampereella.	  Kohderyhmänä	  oli	  nuoret	  
erikoistumassa	  olevat	  lääkärit	  ja	  lisäksi	  erikoislääkärit.	  Erityisesti	  
erikoislääkäreille	  suunnattuja	  traumaortopedisia	  sessioita	  olivat	  mm.	  
”Luutumattoman	  murtuman	  ja	  luudefektin	  hoito”	  -‐	  sekä	  ”Trauma	  ja	  infektio”	  –
sessiot.	  Yhteisluentoina	  sekä	  kirurgi-‐	  että	  hoitajakurssilaisille	  järjestettiin	  
luento-‐osiot	  ”Trauma	  ja	  yleissairaudet”	  ja	  ”Traumatiimin	  kehittäminen”,	  joiden	  
puheenjohtajina	  toimivat	  Heikki-‐Jussi	  Laine	  ja	  Lauri	  Handolin.	  Muina	  
puheenjohtajina	  toimivat	  Jan	  Lindahl,	  Martti	  Lakovaara,	  Kari	  Kanto,	  Tero	  Laine	  ja	  
Minna	  Laitinen.	  Pehmytkudostrauma	  osuuden	  ohjelman	  oli	  koonnut	  	  Ari	  
Leppäniemi.	  Tässä	  osuudessa	  uusina	  aiheina	  olivat	  mm.	  ”Open	  abdomenin	  hoito”	  
ja	  ”Vatsanpeitteiden	  defektien	  myöhäiskorjaus”.	  Koulutustilaisuus	  saavutti	  
molempien	  osa-‐alueiden	  osalta	  hyvän	  osanoton.	  Luennoitsijoita	  
koulutustilaisuudessa	  oli	  27.	  ja	  osallistujia	  kursseilla	  oli	  yhteensä	  125.	  

Lääkäripäivät	  2009,	  Helsinki	  

STY	  järjesti	  yhdessä	  Töölön	  sairaalan	  ja	  SOY:n	  kanssa	  Lääkäripäivillä	  8.1.2009	  
”Ortopediset	  kliiniset	  tutkimusmenetelmät”	  -‐koulutustilaisuuden,	  joka	  on	  aina	  
ollut	  yksi	  suosituimmista	  kursseista	  Lääkäripäivien	  yhteydessä.	  Kurssin	  
puheenjohtajana	  toimi	  Eero	  Hirvensalo.	  Luennoitsijoina	  puheenjohtaja	  
Hirvensalon	  lisäksi	  olivat	  Ville	  Alanen,	  Jyrki	  Kankare,	  Jan	  Lindahl,	  ja	  Jarkko	  



Pajarinen.	  Lisäksi	  STY	  järjesti	  yhdessä	  SOY:n	  ja	  Töölön	  sairaalan	  kanssa	  5.1.2009	  
”Avohoidon	  käytännön	  traumatologiaa”	  -‐luentosarjan.	  Puheenjohtajana	  toimi	  
aiemman	  mukaisesti	  Eero	  Hirvensalo	  ja	  luennoitsijoina	  puheenjohtaja	  
Hirvensalon	  lisäksi	  olivat	  Antti	  Helminen,	  Jyrki	  Kankare,	  Mikko	  Kirjavainen,	  Jan	  
Lindahl,	  Jarkko	  Pajarinen,	  Jari	  Salo	  ja	  Vesa	  Savolainen.	  

II	  Traumamaster-kurssi	  19-21.3.2009,	  Ruka	  

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.	  
Toinen	  Traumamaster-‐kurssi	  järjestettiin	  Ruka	  Peak:ssä	  maaliskuussa	  2009.	  
Kurssi-‐isäntänä	  toimi	  Mikko	  Kirjavainen	  ja	  tieteellisestä	  ohjelmasta	  vastasivat	  
Mikko	  Kirjavainen	  ja	  Heikki-‐Jussi	  Laine.	  Paikalla	  oli	  23	  ortopedia	  ja	  käsikirurgia	  
keskustelemassa	  neljästä	  valitusta	  aiheesta:	  miksi	  murtuma	  jää	  luutumatta,	  
polven	  alueen	  intra-‐artikulaariset	  murtumat,	  polven	  luksaatiot	  ja	  moniligamentti	  
vammat	  ja	  distaaliset	  radius	  murtumat.	  Kurssia	  pitivät	  onnistuneena	  sekä	  
osallistujat	  että	  järjestäjät.	  Näyttelystä	  saatujen	  tulojen	  jälkeen	  STY:lle	  jäi	  kuluja	  
Traumamaster-‐kurssista	  n.	  5000	  €.	  	  

XII	  AO-murtumahoidon	  kurssi	  kirurgeille	  6-8.5.2009,	  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,	  Heikki-‐Jussi	  Laine,	  Martti	  Lakovaara,	  Jarkko	  Pajarinen,	  Jari	  Salo,	  
Niko	  Strandberg,	  Erkki	  Tukiainen,	  Jarkko	  Vasenius	  ja	  Petri	  Venesmaa.	  

XXXII	  AO-kurssi	  leikkausosaston	  sairaanhoitajille	  11-13.5.2009,	  Haikon	  
kartano,	  Porvoo	  

STY:n	  jäsenet	  ovat	  olleet	  aktiivisia	  luennoitsijoita	  myös	  AO	  
sairaanhoitajakursseilla.	  32.	  Kurssin	  puheenjohtajana	  toimi	  Jan-‐Magnus	  
Björkenheim.	  Kurssin	  puheenjohtajan	  lisäksi	  luennoitsijoina	  olivat	  Veikko	  
Kiljunen,	  Mikko	  Kirjavainen,	  Jan	  Lindahl,	  Ari	  Majola,	  Mika	  Paavola,	  Mikko	  
Skutnabb,	  ja	  Erkki	  Tukiainen.	  

XV	  Itävallan	  kurssi	  (XV	  Finnish-Austrian	  Orthopaedic	  Trauma	  Meeting),	  
24.-31.1.2009,	  Oberlech,	  Itävalta	  

Toimintakauden	  aikana	  STY	  järjesti	  yhdessä	  SOY:n	  kanssa	  perinteisen	  Itävallan	  
kurssin	  15.	  kerran.	  Kurssi	  järjestettiin	  Oberlechissä,	  Itävallassa.	  Kurssin	  
järjestelytoimikunnan	  muodostivat	  Jan	  Lindahl,	  Wolfgang	  Grechenig,	  Juha	  
Kalske,	  Mikko	  Manninen	  ja	  Vesa	  Hamunen.	  Luennoitsijoita	  kurssilla	  oli	  
Suomesta,	  Ruotsista,	  Saksasta,	  Ranskasta	  ja	  Itävallasta.	  Aiheina	  kurssilla	  olivat:	  



Lonkan	  artroskopia	  (pj	  Juha	  Kalske),	  Polvi	  ja	  Nilkka	  (pj	  Jouni	  Heikkilä	  ja	  Jan	  
Lindahl),	  Olkapää	  ja	  yläraaja	  (pj	  Wolfgang	  Grechenig	  ja	  Jarkko	  Vasenius),	  Lantio	  
ja	  alaraaja	  (pj	  Wolfgang	  Grechenig	  ja	  Eero	  Hirvensalo),	  Olkapään	  artroplastia,	  
murtumat	  ja	  solisluu	  (pj	  Jan-‐Magnus	  Björkenheim	  ja	  Franz	  Kralinger),	  Jalkaterä	  
(pj	  Eero	  Hirvensalo	  ja	  Oliver	  Michelsson),	  Totaaliproteesin	  jälkeinen	  infektio	  (pj	  
Mikko	  Manninen	  ja	  Petri	  Virolainen),	  ja	  kaksi	  Free	  paper-‐sessiota	  (pj	  Jan	  Lindahl,	  
Jan-‐Magnus	  Björkenheim,	  Veikko	  Kiljunen	  ja	  Ville	  Alanen).	  

	  

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	  2008	  Tampereella	  sekä	  Traumamaster	  kurssi	  
maaliskuussa	  Rukalla.	  Yhdistyksen	  talous	  on	  vakaalla	  pohjalla	  huolimatta	  
verottajan	  päätöksestä.	  Yhdistyksen	  tilinpäätös	  ajanjaksolta	  1.10.2008	  –	  
30.9.2009	  liitetään	  vuosikokouksen	  pöytäkirjan	  liitteeksi.	  

	  

Jäsenistö	  ja	  organisaatio	  

Yhdistyksellä	  oli	  toimintavuoden	  lopussa	  63	  jäsentä.	  Toimintakauden	  aikana	  J-‐P	  
Kaukonen	  ilmoitti	  eroavansa	  yhdistyksestä.	  Uusia	  jäseniä	  hyväksyttiin	  
toimintakaudella:	  

Mona-‐Lisa	  Kujari,	  Oulu	  
Iikka	  Lantto,	  Oulu	  
Anna	  Ikonen,	  Helsinki	  
Martin	  Weckmann,	  Helsinki	  
Mikko	  Skutnabb,	  Evitskog	  
Lea	  Pulliainen,	  Helsinki	  
Janne	  Jousmäki,	  Seinäjoki	  
Peter	  Åström,	  Espoo	  

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)	  ja	  Pirkka	  Vikatmaa	  (HYKS).	  

Kuluneen	  toimintakauden	  aikana	  yhdistys	  liittyi	  Suomalaisen	  Lääkäriseura	  
Duodecimin	  yhdistysjäseneksi.	  Liittyminen	  hyväksyttiin	  Duodecimin	  
valtuuskunnan	  kokouksessa	  19.12.2008.	  

Verottajan	  katsottua	  ettei	  yhdistys	  ole	  yleishyödyllinen,	  pidettiin	  yhdistyksen	  
ylimääräinen	  kokous	  13.1.2009,	  missä	  käsiteltiin	  sääntömuutoksia.	  Yhdistyksen	  



sääntöjä	  muutettiin	  lähinnä	  jäsenten	  hyväksymisen	  suhteen.	  Uusissa	  säännöissä	  
jäsenhakemuksessa	  ei	  tarvitse	  olla	  suosittelijoita.	  

Toimintakauden	  aikana	  hallitus	  valmisteli	  yhdistyksen	  liittymistä	  
yhdistysjäsenenä	  European	  Society	  of	  Trauma	  and	  Emergency	  Surgery:yn	  
(ESTES).	  Yhdistysjäsenenä	  STY:n	  jäsenet	  saavat	  alennetun	  hinnan	  ESTES:n	  
vuosittaiseen	  kokoukseen	  ja	  yhdistys	  voi	  äänestää	  ESTES:n	  vuosikokouksessa.	  

Vakuudeksi	  

Helsingissä	  11.11.2009	  

	  	  

Heikki-‐Jussi	  Laine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tim	  Söderlund	  
yhdistyksen	  puheenjohtaja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  yhdistyksen	  sihteeri	  


