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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 1.10.2010 – 30.9.2011 
 

Koulutustoiminta on yhdistyksen keskeistä toimintaa ja se kehittyy vuosi vuodelta. 

Valtakunnallisten traumapäivien lisäksi Traumamaster-kurssi on muodostunut 

vakiintuneeksi ja suosituksi koulutustapahtumaksi. Kuluneelle toimintakaudelle tuli sekä 

Kuopion että Helsingin Traumapäivät. 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 osallistui Suomen ensimmäisen Definitive Surgical Trauma 

Care (DSTC) kurssin järjestämiseen. Lisäksi toimintakaudella on valmisteltu Suomen 

ensimmäistä European Trauma Course (ETC) kurssia (ajankohta 1.-4.11.2011).  

 

Jäsenistön laajentaminen oli yksi hallituksen toimintakaudelleen asettama tavoite. Tämä 

työ on edennyt hyvin, mutta on vielä kesken.  

 

STY jakoi yhden matka-apurahan toimenpidekurssia varten. Apurahan sai ortopedi LT 

Tuomo Pyhältö (Helsinki). 
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Koulutustoiminta  
 
VII Valtakunnalliset traumapäivät 29.9-1.10.2011, Kuopio 

Kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran Kuopiossa. Kohderyhmänä oli nuoret 

erikoistumassa olevat lääkärit ja lisäksi erikoislääkärit. Koulutuspäivillä aiheina olivat: 

polven alueen murtumat, lonkkamurtumat, yläraajan murtumat, lantionrenkaan murtuman 

hoidon perusteet, käytännön traumatologian potilastapauksia, alaraajan jännevammat –

leikataanko?, pehmytkudostraumatologiaa, sekä yhteissessiona Suomen 

Traumahoitajayhdistyksen kanssa ”liikenneonnettomuus potilaan hoidon järjestely” ja 

”toiminta suuronnettomuudessa”. Kurssin budjetti oli selkeästi voitollinen. 

Koulutustilaisuus saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän osanoton. Luennoitsijoita 

koulutustilaisuudessa oli 38 ja osallistujia kursseilla oli yhteensä n. 100. 

 

Lääkäripäivät 9.-12.1.2011, Helsinki  
STY järjesti yhdessä Töölön sairaalan ja SOY:n kanssa Lääkäripäivillä 2011 ”Ortopediset 

kliiniset tutkimusmenetelmät”  -pienryhmäkoulutuksen 9.1.2011, joka on aina ollut yksi 

suosituimmista kursseista Lääkäripäivien yhteydessä. Kurssin puheenjohtajana toimi Eero 

Hirvensalo. Lisäksi STY ja SOY järjestivät 10.1.2011 ”Avohoidon käytännön 

traumatologiaa” -luentosarjan. Puheenjohtajana toimi aiemman mukaisesti Eero 

Hirvensalo.  
 
XVI Itävallan kurssi, 29.1.2011 – 5.2.2011, Zauchensee, Itävalta 
STY järjesti yhdessä SOY:n kanssa Itävallan kurssin Alpinseminas Congress Centerissä 

Zauchenseessä Itävallassa. Kurssin tieteellisestä ohjelmasta vastasivat Jan Lindahl ja 

Wolfgang Grechenig. Kurssille osallistui 24 kirurgia, joista 19 oli Suomesta. Kurssilla 

aiheina olivat: kyynärnivelen murtuma-luksaatiot, polven ligamentti vauriot, komplisoituneet 

nilkkamurtumat, nilkkamurtumien kirurgisen hoidon komplikaatiot, lantio ja lonkka, 

jalkaterän vammat, polvi ja jänne vauriot, solisuu, käsi ja ranne sekä ylä-ja alaraajojen 

”free paper” sessiot. 

 
IV Traumamaster-kurssi 23-25.3.2011, 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 
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mahdollisesti keskittämään vaikeiden ja harvinaisien vammojen hoitoa valtakunnallisesti 

hoitotulosten parantamiseksi sekä selvittää mahdollisia aiheita monikeskustutkimuksille. 

Neljäs Traumamaster-kurssi järjestettiin Suomutunturilla maaliskuussa 2010. Kurssi-

isäntinä toimi ja tieteellisestä ohjelmasta vastasivat Mikko Kirjavainen ja Niko Strandberg. 

Paikalla oli 21 kirurgia keskustelemassa neljästä valitusta aiheesta. Kurssia pitivät 

onnistuneena sekä osallistujat että järjestäjät. Kurssin tulos oli aavistuksen tappiollinen.   

 

XV AO-murtumahoidon kurssi kirurgeille 11-13.5.2011, 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.  

 

Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) kurssi, 15.-17.5.2011, Helsinki-Tukholma 
Maailmanlaajuisesti käytössä oleva traumakirurgian kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa 

Suomessa. Kurssin johtajana toimi Ari Leppäniemi ja luennoitsijoita ja ohjaajia oli 

Ruotsista, Norjasta sekä Etelä-Afrikasta Ari Leppäniemen lisäksi. Kurssi koostuu 

luennoista ja toimenpideharjoituksista eläinlaboratoriossa. Kurssi järjestettiin yhteistyössä 

Karolinska Universitets Sjukhusetin kanssa. Suomalaisille osallistujille (12 henkilöä) 

luennot järjestettiin Meilahden sairaalassa Helsingissä sekä laivamatkalla Helsingistä 

Tukholmaan. Toimenpideharjoitus tehtiin Tukholmassa. Kurssilaiset pitivät kurssia 

onnistuneena ja hyödyllisenä. Ainoastaan kurssin hinta 1400 € koettiin osan mielestä 

turhan korkeaksi. Kurssin tulos on tällä hetkellä voitollinen, mutta kaikkia laskuja (mm. 

eläin laboratorio) ei yhdistys ole vielä saanut. Näidenkin jälkeen kurssin tulee jäämään 

aavistuksen voitolliseksi. 

 

VIII Valtakunnalliset traumapäivät 28.9-30.9.2011, Helsinki 
Kurssi järjestettiin jälleen Helsingissä. Kohderyhmänä olivat sekä erikoistuvat, että 

erikoislääkärit. Koulutuspäivillä aiheina olivat: nilkan seudun vammat, hartiaseudun 

vammat, tylppä rintakehävamma, vatsavamma, sekä yhteissessiona Suomen 

Traumahoitajayhdistyksen kanssa ”avomurtumat ja raajan murskavamma”. 

Koulutustilaisuus saavutti molempien osa-alueiden osalta hyvän osanoton. Kurssin budjetti 

oli selkeästi voitollinen. Luennoitsijoita koulutustilaisuudessa oli 43 ja osallistujia kursseilla 

oli yhteensä n. 100. 
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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 Traumapäivät syys-

lokakuussa 2010 Kuopiossa sekä Traumapäivät 2011 Helsingissä sekä Traumamaster 

kurssi maaliskuussa Suomulla ja DSTC kurssi toukokuussa Helsingissä ja Tukholmassa. 

Yhdistyksen tilinpäätös ajanjaksolta 1.10.2010 – 30.9.2011 liitetään vuosikokouksen 

pöytäkirjan liitteeksi.  

 

 

Jäsenistö ja organisaatio 
 

Yhdistyksellä oli toimintavuoden lopussa 82 jäsentä. Uusia jäseniä (11 henkilöä) 

hyväksyttiin toimintakaudella:  

 

Lasse Rämö (Helsinki), ortopedia ja traumatologia, eval 

Vesa Lepola (Tampere), ortopedia ja traumatologia, el 

Piia Suomalainen (Tampere), ortopedia ja traumatologia, eval 

Antti Launonen (Tampere), ortopedia ja traumatologia, el 

Tuomas Brinck (Helsinki), ortopedia ja traumatologia, el 

Victor Kaulio (Kuusankoski), kirurgian runkokoulutus, eval 

Markus Parkkinen (Helsinki), ortopedia ja traumatologia, el 

Hannu Lonka (Helsinki), kirurgian runkokoulutus, eval 

Tuomas Lähdeoja (Helsinki), ortopedia ja traumatologia, eval 

Tommi Mäntyvaara (Oulu), ortopedia ja traumatologia, el 

Jaakko Rönty (Kemi), ortopedia ja traumatologia, el 

 

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Mikko Kirjavainen (HYKS), varapuheenjohtaja Lauri 

Handolin (HYKS), sihteeri Tim Söderlund (HYKS), taloudenhoitaja Petri Venesmaa (KYS) 

sekä jäsenet Toni-Karri Pakarinen (TAYS), Harri Pakarinen (OYS), Vesa Juutilainen 



 6 

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

Pirkka Vikatmaa (HYKS).  

 

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

Helsingissä 23.11.2011 

 

 

 

Mikko Kirjavainen    Lauri Handolin 

yhdistyksen puheenjohtaja   yhdistyksen varapuheenjohtaja 


