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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	  
yhdistys,	  joka	  täydentäisi	  Suomessa	  toimivien	  erityisyhdistysten	  sarjaa.	  Vilkkaan	  
keskustelun	  jälkeen	  alustavista	  säännöistä	  muokattiin	  erityisyhdistykselle	  
perustamissanat.	  Yhdistyksen	  tarkoitukseksi	  päätettiin	  kirurgisen	  
traumatologian	  erityisosaamisen	  edistäminen	  kirurgian	  eri	  osa-‐alueilla	  sekä	  
yhdistää	  tällä	  alalla	  työskenteleviä	  erikoislääkäreitä.	  

	  

Yhdistyksen	  sääntöjen	  hiominen	  

Yhdistyksen	  sääntöjen	  hiomisen	  ja	  toiminta-‐ajatuksen	  edelleen	  kehittelyn	  
jälkeen	  käynnistettiin	  yhdistyksen	  rekisteröintiprosessi.	  Tässä	  vaiheessa	  
yhdistyksen	  nimi	  sai	  lopullisen	  muotonsa.	  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.	  Vuonna	  2004	  yhdistyksen	  
sääntöjä	  muokattiin.	  Toimintakausi	  muutettiin	  alkavaksi	  1.	  lokakuuta	  ja	  
päättyväksi	  30.	  syyskuuta.	  Patentti-‐	  ja	  rekisterihallitus	  hyväksyi	  STY:n	  uudet	  
säännöt	  31.1.2005.	  Uudet	  säännöt	  ovat	  toimintakertomuksen	  liitteenä.	  

	  

Toimintakausi	  1.1.2005	  –	  30.9.2005	  

Koulutustoiminta	  oli	  runsasta	  ja	  monipuolista.	  Tärkeimpänä	  
koulutustapahtumana	  oli	  II	  Valtakunnallinen	  traumatologian	  peruskurssi	  
Helsingissä.	  Toinen	  tärkeä	  koulutustapahtuma	  oli	  XIII	  Itävallan	  kurssi	  
Obertauernissa.	  Yhdistys	  oli	  mukana	  myös	  Lääkäripäivien	  sessiossa	  Avohoidon	  
käytännön	  traumatologiaa.	  Talous	  on	  saatu	  koulutustoiminnan	  käynnistämisen	  
kautta	  vakaalle	  pohjalle	  ja	  yhdistys	  teki	  toisen	  kerran	  peräkkäin	  selvästi	  
ylijäämäisen	  tuloksen.	  Kansainvälisessä	  toiminnassa	  yhteistyötä	  jatkettiin	  
Itävallan	  traumatologien	  kanssa.	  Skandinaavisesti	  oltiin	  mukana	  kehittämässä	  
vaikeasti	  vammautuneen	  potilaan	  hoitojärjestelmiä.	  Kotimaassa	  tehty	  
traumapotilaiden	  hoitoa	  selvittänyt	  tutkimus	  hyväksyttiin	  julkaistavaksi	  Suomen	  
Lääkärilehteen.	  

	  

Koulutustoiminta	  

Lääkäripäivät	  4.-8.1.2004	  

STY	  järjesti	  yhdessä	  Töölön	  sairaalan	  ja	  SOY:n	  kanssa	  Lääkäripäivillä	  13.1.2005	  
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,	  Timo	  Raatikainen,	  
Jarkko	  Vasenius,	  Oliver	  Michelsson	  ja	  Veikko	  Kiljunen.	  

AO-murtumahoidon	  kurssi	  kirurgeille	  12-14.5.2005	  

AO-‐murtumahoidon	  suomalainen	  peruskurssi	  järjestettiin	  Haikon	  kartanossa	  
yhteistyössä	  SOY:n	  ja	  Suomen	  Traumatologiyhdistyksen	  kanssa.	  Luentojen	  
lisäksi	  ohjelmaan	  kuului	  leikkaustekniikan	  harjoittelu	  muoviluiden	  avulla.	  
Kurssin	  vetäjänä	  toimi	  Jan	  Lindahl.	  Luennoitsijoina	  olivat	  Jan-‐Magnus	  
Björkenheim,	  Eero	  Hirvensalo,	  Veikko	  Kiljunen,	  Martti	  Lakovaara,	  Ari	  Majola,	  
Jarkko	  Pajarinen,	  Vesa	  Savolainen,	  Erkki	  Tukiainen	  ja	  Jarkko	  Vasenius.	  X	  
murtumahoidon	  peruskurssi	  järjestetään	  4.-‐6.5.2006	  Haikon	  kartanossa.	  

Toinen	  valtakunnallinen	  traumatologian	  peruskurssi	  12-14.10.2005	  

Toinen	  valtakunnallinen	  Traumatologian	  peruskurssi	  järjestettiin	  Helsingissä	  
Biomedicumin	  tiloissa.	  Tilaisuus	  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.	  

	  

Kansainvälinen	  toiminta	  

XIII	  Itävallan	  kurssi	  Obertauern	  15.-	  21.1.2005	  

Suomen	  Traumatologiyhdistys	  oli	  mukana	  järjestämässä	  SOY:n	  ja	  Itävallan	  
traumatologien	  kanssa	  perinteistä	  alkukevään	  kurssia.	  Kurssille	  osallistui	  
Suomesta	  34	  ja	  Itävallasta	  14	  traumatologia.	  Seuralaiset	  ja	  näyttelyyn	  
osallistuneiden	  firmojen	  edustajat	  mukaan	  lukien	  kurssin	  kokonaisvahvuus	  oli	  
80.	  

	  
Kurssin	  tieteellinen	  ohjelma	  koostui	  39	  esityksestä,	  joista	  pääosa	  on	  julkaistu	  
SOT-‐lehden	  numerossa	  1/2005.	  Itävaltalaisia	  esityksiä	  oli	  ennätysmäärä	  –	  
yhteensä	  19.	  Valtaosa	  esityksistä	  käsitteli	  sekä	  ylä-‐	  että	  alaraajavammojen	  
nykydiagnostiikkaan,	  hoitoon	  ja	  leikkaustekniikkoihin	  liittyviä	  kysymyksiä.	  
Uusimpien	  lukkolevyjen	  käyttö	  traumatologiassa	  sai	  runsaasti	  huomiota.	  
Kurssitoimikunnan	  puheenjohtajana	  toimi	  Juha	  Kalske,	  ja	  muina	  jäseninä	  Jan	  
Lindahl	  (tieteellinen	  ohjelma),	  Vesa	  Hamunen	  (firmojen	  yhdyshenkilö)	  ja	  Harri	  
Heliö	  (näyttely).	  Juha	  Kalske	  on	  valittu	  jatkamaan	  kurssin	  puheenjohtajana.	  
Kurssitoimikunnassa	  jatkavat	  myös	  Jan	  Lindahl	  (tieteellinen	  ohjelma)	  ja	  Vesa	  
Hamunen	  (firmojen	  yhdyshenkilö).	  Uudeksi	  toimikunnan	  jäseneksi	  valittiin	  



Mikko	  Manninen.	  Itävallan	  edustajana	  toimikunnassa	  jatkaa	  Gerolf	  Peicha	  Grazin	  
yliopistollisesta	  sairaalasta.	  

	  

Taloudellinen	  toiminta	  

Toimintavuoden	  aikana	  yhdistys	  keräsi	  jäsenistöltä	  vuosikokouksen	  määräämät	  
jäsenmaksut.	  Jäsenmaksun	  suuruus	  oli	  50	  euroa.	  Suurin	  yksittäinen	  
taloudellinen	  ponnistus	  oli	  lokakuussa	  järjestetty	  II	  Valtakunnallinen	  
traumatologian	  kurssi.	  Kurssin	  taloudellinen	  tulos	  tulee	  jäämään	  selvästi	  
positiiviseksi	  kuten	  ensimmäisellä	  kerralla.	  Kurssin	  tilinpäätös	  liitetään	  vasta	  
seuraavan	  tilikauden	  (1.10.2005	  –	  30.9.2006)	  tilinpäätökseen.	  Yhdistys	  
tilinpäätös	  ajanjaksolta	  1.1.2005	  –	  30.9.2005	  on	  toimintakertomuksen	  liitteenä.	  

	  

Jäsenistö	  ja	  organisaatio	  

Yhdistyksellä	  oli	  toimintavuoden	  lopussa	  44	  jäsentä.	  Toimintakauden	  aikana	  
yhdistykseen	  hyväksyttiin	  2	  uutta	  jäsentä.	  

Hallitukseen	  kuuluivat	  puheenjohtaja	  Jan	  Lindahl,	  varapuheenjohtaja	  Kimmo	  
Vihtonen,	  sihteeri	  Martti	  Lakovaara,	  taloudenhoitaja	  Heikki–Jussi	  Laine	  sekä	  
jäsenet	  Ari	  Leppäniemi,	  Lauri	  Handolin,	  Petri	  Venesmaa,	  Veikko	  Kiljunen,	  Hannu	  
Kuokkanen	  ja	  Terho	  Kainonen.	  

	  

Vakuudeksi	  

Oulussa	  19.11.2005	  

Jan	  Lindahl	  
yhdistyksen	  puheenjohtaja	  

Martti	  Lakovaara	  
yhdistyksen	  sihteeri	  

	  


