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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 1.9.2020–31.8.2021
Yhdistyksen

24.

toimintakausi

aloitettiin

Covid-pandemian

kiihtymisvaiheen

keskellä.

Pandemiatilanteen kiristyessä syksyn 2020 Traumapäivät jouduttiin siirtämään vuodella
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Konseptikursseja jouduttiin myös perumaan ja siirtämään. Lopulta
toimintakauden aikana järjestettiin kaksi ETC-kurssia Rovaniemellä viikolla 35, jolloin
poikkeuksellisesti kurssit pidettiin peräkkäin saman viikon aikana. Traumamaster- ja DSATC-kurssit
siirrettiin seuraavalle vuodelle.
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana seitsemän kertaa Skypen välityksellä etäyhteyksin
15.10.2020, 17.12.2020, 28.1.2021, 31.3.20201, 5.5.2021, 9.6.2021 ja 11.8.2021. Myös vuosikokous
järjestettiin etäyhteydellä Zoom-kokouksena 25.11.2020.
Fyysisten koulutusten ja kongressien siirtyessä pandemiarajoitusten vuoksi STY päätti järjestää
etäkoulutuksia kaksipäiväisinä webinaareina. Webinaarit oli jaettu kovan ja pehmeän puolen
kirurgiaa käsitteleviksi, ja ne toteutettiin iltapäiväsessioina arkisin kahtena peräkkäisenä päivänä.
Ensimmäinen webinaari toteutui 15.-16.12.2020. Erinomaisen vastaanoton ja hyvän palautteen
vuoksi webinaari järjestettiin uudelleen samalla konseptilla 30.-31.3.2021. Webinaarit olivat
osallistujille ilmaisia ja tavoittivat parhaimmillaan yli 150 osallistujaa.
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Traumatologiyhdistyksen yhtenä tavoitteena on ollut traumakirurgian lisäkoulutusohjelman tai
erityispätevyyden luominen. Toistaiseksi erityispätevyyden luomista on yritetty kahdesti aiemmin
Lääkäriliiton kautta, mutta nämä yritykset ovat epäonnistuneet, sillä alaa on pidetty liian suppeana.
Nyt tehtiin alustavaa selvitystä yliopistollisen traumakirurgian lisäkoulutusohjelman luomisesta.
Selvisi, että Helsingin ja Oulun Yliopistot ovat jo päätyneet luomaan traumatologian
lisäkoulutusohjelman, jota pyritään laajentamaan kansalliseksi kaikkien yliopistojen tarjoamaksi
lisäkoulutusohjelmaksi. Traumatologian lisäkoulutusohjelma on kannatettava, mutta sisällöltään
erilainen kuin traumakirurginen lisäkoulutus, ensin mainitun painottuessa sisällöltään lähes
puhtaasti ortopediseen traumatologiaan. Rinnakkaisen traumakirurgian koulutusohjelman
luominen osoittautui kuitenkin hankalaksi. STY päätyi kommentoimaan aktiivisesti traumatologian
lisäkoulutusohjelman sisältöä ja antamaan puoltavan lausunnon tämän perustamisesta. Selvitystyö
pehmytosatraumakirurgisen koulutuksen luomisesta ja validoimisesta jatkuu.

Jäsenistön muutokset, apurahat ja kunniajäsenet
Kuluneen toimintakauden aikana yhdistyksestä erosi yksi henkilö ja liittyi 17. Näin ollen jäsenmäärä
lisääntyi 16 henkilöllä ja toimintakauden lopussa jäseniä oli yhteensä 188. Uusia jäseniä liittyi
yhdistykseen tällä toimintakaudella selkeästi aiempia vuosia enemmän.
Toimintakauden aikana yhtään apurahahakemusta ei tullut, joten apurahoja ei kauden aikana
myöskään myönnetty.
Vuosikokouksessa 14.11.2019 yhdistys valitsi kunniajäsenekseen Lauri Handolinin. Yhdistyksen oli
tarkoitus myöntää kunniajäsenyys Handolinille syksyn 2020 Traumapäivien yhteydessä, mutta
Traumapäivien siirtymisen myötä kunniajäsenyyden myöntäminen siirtyi tälle toimintakaudelle.
Lääkäriliitolle ilmoitettiin kunniajäsenyydestä 11/2020, ja kunniajäsenyys luovutetaan virallisesti
Handolinille syksyn 2021 Traumapäivillä.
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Vuosikokous
Vuosikokous järjestettiin
kokoonpanoa

uudistettiin

25.11.2020
siten,

Zoom-etäkokouksena.

että

jatkossa

Vuosikokouksessa

puheenjohtajan,

hallituksen

varapuheenjohtajan,

rahastonhoitajan ja sihteerin lisäksi hallitukseen voi kuulua viidestä kahdeksaan jäsentä siten, että
kaikki yliopistosairaanhoitopiirit ovat edustettuina. Vuosikokouksessa ja sitä seuranneessa
hallituksen järjestäytymiskokouksessa

hallitukseen ja sen toimiin valittiin Ville Vänni

(puheenjohtaja), Anna Kerola (varapuheenjohtaja), Erno Lehtonen-Smeds (rahastonhoitaja), Mari
Heikkinen (sihteeri), Kari Isotalo, Lauri Halonen, Elina Lietzén, Simo Miettinen, Tero Kortekangas,
Sami Nurmi ja uutena jäsenenä Veikko Schepel. Toiminnantarkastajaksi valittiin Eero Hirvensalo ja
varatoiminnantarkastajaksi Iikka Lantto. Tilintarkastajana jatkoi Eija Selenius ja varatilintarkastajana
Tuokko Tilintarkastus Oy.
Talouden osalta todettiin, että Traumapäivien vuotuisen tuoton puuttuessa talousarvio seuraavalle
kaudelle on 0 euroa. Tavoitteena oli, että jäsenmaksut kattavat kirjanpito- ja pankkikulut.
Webinaarien kustannukset suunniteltiin kuitattavan mainostuotoilla. Kaudelle suunniteltiin
järjestettäväksi koulutuswebinaarit sekä Traumamaster keväällä 2021. Lisäksi päätettiin osallistua
traumakirurgiaa koskeviin tapahtumiin, kuten AO-kurssille ja Operatiivisille päiville, kysynnän
mukaan.

Koulutustoiminta
XVII Valtakunnalliset Traumapäivät, Koli
Pandemiatilanteen vuoksi Traumapäivät jouduttiin perumaan syksyltä 2020. Tapahtuma oli
valmiiksi suunniteltu ohjelman ja luennoitsijoiden osalta, joten se päätettiin siirtää seuraavaan
syksyyn säilyttäen tapahtumapaikka ja sisältö olennaisesti ennallaan.
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European Trauma Course (ETC) Rovaniemi, 24.8.-26.8.2021 ja 27.8.-29.8.2021
Toimintakauden aikana järjestettiin kaksi ETC-kurssia, jotka pidettiin peräkkäisinä kursseina viikon
35 aikana. Kurssipaikat täyttyivät nopeasti ilmoittautumisen avaamisen jälkeen aiempia vuosia
vastaten. Kurssien rahaliikenteestä vastasi Suomen Traumakoulutus Oy, joka perustettiin edellisellä
toimintakaudella vastaamaan konseptikurssien taloudesta. Kevään aikana kurssien järjestäminen ei
pandemiatilanteen vuoksi ollut mahdollista, minkä vuoksi vuotuinen tavoite järjestettävien kurssien
lukumäärästä ei toteutunut.

Operatiiviset päivät 25.11.2020
Operatiiviset päivät pidettiin poikkeuksellisesti marraskuussa 2020 yksipäiväisenä webinaarina
pandemiatilanteen estäessä fyysisen kokoontumisen. STY ei ollut luentovastuussa tapahtumassa.

Lääkäripäivät 13.1.–15.1.2021, Helsinki
STY osallistui Lääkäripäivien Avohoidon käytännön traumatologiaa –luentosessioon omalla luentoosiollaan 15.1.2021 yhteistyössä Suomen Ortopediyhdistyksen ja HUS:n kanssa.

Taloudellinen toiminta tilikaudella 1.9.2020-31.8.2021
Toimintavuoden aikana yhdistys keräsi jäsenistöltä vuosikokouksen määräämät jäsenmaksut.
Jäsenmaksun suuruus oli 50 €, kuten edeltävinäkin vuosina. Jäsenmaksuja saatiin tilityksenä
16.6.2021 Suomen Lääkäri-liitolta (SLL) vähennysten jälkeen 5744€, mikä oli samaa tasoa edellisen
toimintakauden (2019-2020) jäsen-maksutuottoihin verrattuna. SLL tilitti joulukuussa 2020 STY:lle
lisäksi 150 € vuoden 2019 jäsenmaksuja. Suomen Traumatologiyhdistys kuuluu European Society for
Trauma & Emergency Surgery –järjestöön (ESTES), jonka vuosittainen jäsenmaksu määräytyy
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yhdistyksen jäsenmäärän mukaan (6 €/jäsen/vuosi). Vuoden 2021 jäsenmaksu ESTES:lle, 1026 €,
maksettiin vasta tilikauden 1.9.2021-31.8.2022 puolella.
Vuoden päätapahtuma Valtakunnalliset Traumapäivät jouduttiin peruuttamaan. STY järjesti
webinaarit 15.12. ja 16.12.2020 sekä 30.3. ja 31.3.2021. Webinaarit olivat osallistujille maksuttomia,
ja niiden kulut saatiin katettua yhteistyökumppaneilta saaduilla maksuilla.
STY järjesti Ortopedian ja traumatologian päivillä 2019 session vaikeista olkaluun yläosan
murtumista ja luksaatioista. Suomen ortopediyhdistys tilitti tästä STY:lle 638 € 11.11.2020.
Yhdistyksen toimintakauden 1.9.2020–31.8.2021 tilinpäätös oli 792,31 € ylijäämäinen. Edellisen
toiminta-kauden tilinpäätös oli 23 503,79€ ylijäämäinen. Yhdistyksen tilinpäätös ajanjaksolta
1.9.2020–31.8.2021 liitetään vuosikokouksen pöytäkirjan liitteeksi.
Yhdistyksen koulutuskurssien toiminnanalan tuotto edellisillä toimintakausilla on kehittynyt
seuraavasti:
1.9.2015 – 31.8.2016 se oli 105 562,73 €,
1.9.2016 – 31.8.2017 se oli 135 043,43 €,
1.9.2017 – 31.8.2018 se oli 154 995,27 €,
1.9.2018 – 31.8.2019 se oli 154 054,82 €,
1.9.2019 – 31.8.2020 se oli 147 657,58 € ja
1.9.2020 – 31.8.2021 tuotto oli 2 347,67 €.
Kuluneena toimintakautena kursseja oli aiempaan verrattuna minimaalisesti koronaepidemiasta
johtuen. Toiminnanalan tuottojäämä aiemmilla toimintakausilla oli yllä olevia vastaavasti:
2015 – 2016 2 964,06 €,
2016 – 2017 10 736,25 €,
2017 – 2018 -1 691,75 €,
2018 – 2019 -14 961,73 € ja
2019 – 2020 15 877,79 €.
2020 – 2021 kulujäämä oli -7 257,69 €.
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Toiminnanalan tuotto/kulujäämään vuosittain vaikuttaa keskeisesti Traumapäivien tuotot, jotka
kattavat suuren osan koko toimintakauden tuloksesta. Viime toimintakaudella Traumapäiviä ei
järjestetty, joten kulut olivat tuloja suuremmat.
Apurahoja ei toimintakaudella myönnetty eikä maksettu. Yhdistyksen hallituksen linjaus on, että
apurahoja jaetaan kullakin toimintakaudella suhteessa edellisen päättyneen toimintakauden
vahvistetun tilinpäätöksen tuottoon/tappioon.
STY:llä on saamisia Suomen Traumakoulutus Oy:lle 5.5.2020 myönnetty 20 000 € laina. Lainan
takaisinmaksu on sovittu alkavaksi, kun Suomen Traumakoulutus Oy:n toiminta pääsee kunnolla
vauhtiin koronarajoitusten purkamisen myötä. Lainan vuotuinen korko on 3%. Yhdistyksellä on kaksi
pankkitiliä Nordeassa. Tilivarat toimintakauden päättyessä 31.8.2021 olivat yhteensä 138 077,64 €.

Jäsenistö ja organisaatio
Yhdistyksellä oli toimintakauden lopussa 188 jäsentä. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Ville
Vänni (PKKS), varapuheenjohtaja Anna Kerola (HUS), rahastonhoitaja Erno Lehtonen-Smeds (VSHP),
sihteeri Mari Heikkinen (PKKS), Kari Isotalo (TYKS), Simo Miettinen (KYS), Elina Lietzén (TYKS), Lauri
Halonen (HUS), Tero Kortekangas (OYS), Sami Nurmi (TAYS) ja Veikko Schepel (HUS).

Vakuudeksi
Joensuussa 1.11.2021
Ville Vänni

Mari Heikkinen

yhdistyksen puheenjohtaja

yhdistyksen sihteeri
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