SUOMEN GYNEKOLOGIYHDISTYS r.y.
FINLANDS GYNEKOLOGFÖRENING r.f.
VUOSIKERTOMUS 1.9.2016 - 31.8.2017

Jäsenistö ja jäsenmaksut
Vuosi 1.9.2016-31.8.2017 oli yhdistyksen 90. toimintavuosi. Jäsenmäärä toimintakauden päättyessä oli
1154, joista jäsenmaksusta vapautettuja oli 296: eläkeläiset 275 ja kunniajäsenet 21. Yhdistykseen
hyväksyttiin toimintakauden aikana 25 uutta jäsentä, 8 jäsentä erosi SGY:stä. Yhdistykselle on tullut tieto
5 jäsenen kuolemasta.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli toimintakautena 100 €. Kunniajäsenet ja eläkeläisjäsenet ovat vapautettuja
jäsenmaksusta. Jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Sykli-lehden sekä kuukausittaisen Acta
Obstericia et Gynecologica Scandinavica -lehden. Eläkeläisjäsenet eivät saa Acta Obstericia et
Gynecologica Scandinavica –lehteä.
SGY on Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Väestöliiton jäsenjärjestö. Lisäksi SGY on jäsenenä
seuraavissa kansainvälisissä yhdistyksissä: Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi (NFOG), The
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), The International Federation of Fertility
Societies (IFFS) ja Union Europèenne des Mèdicines Spècialistes (UEMS) järjestön gynekologien
alaosastossa European Board and College of Obstetricians and Gynecologists (EBCOG). NFOG:lle
(jäsenmaksu sis. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica –lehden) yhdistys on maksanut 250
DKK/jäsen (NFOG jäsenmaksu 50 DKK, ACTA 200 DKK; 29 003,34 euroa/ 858 jäsentä eli 33,80 euroa/
aktiivijäsen). FIGO:n jäsenmaksu oli 5768 euroa. EBCOG- jäsenmaksua on maksettu yhteensä 2150,50
euroa ja Väestöliiton jäsenmaksu on ollut 250,00 euroa. Lisäksi olemme maksaneet IFFS:n jäsenmaksua
vuosisilta 2014 – 2016 yhteensä 1908,95 euroa. IFFS ei laskuta joka vuosi ja tälle tilikaudelle ei osunut
IFFS:n maksua.
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Hallitus ja toimihenkilöt
Vuosikokouksessa Helsingissä 24.11.2016 päätettiin, että yhdistyksen hallituksessa edellisenä
toimintavuotena toimineet hallituksen jäsenet jatkoivat tehtävissään lukuun ottamatta EGO:n edustaajaa
Pekka Ylitaloa, jonka tilalle valittiin EGO:n puheenjohtaja Linda Aukia. Hallituksen jäseninä ovat näin
ollen toimintakautena 1.9.2016-31.8.2017 toimineet puheenjohtaja Seija Grenman, varapuheenjohtaja
Hannu Martikainen, sihteeri Katja Kero, klubimestari Anna-Maija Tapper, varainhoitaja Taru Ahava,
Helsingin edustaja Mervi Halttunen-Nieminen (HYKS), Tampereen edustaja Kirsi Kuismanen (TAYS),
keskussairaaloiden edustaja Ritva Keravuo (Kajaanin KS), Kuopion edustaja Heli Saarelainen (KYS) ja
Gynekologi Practicin edustaja Sirpa Eviö.
SGY:n tilintarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa 26.11.2016 uudelleen tilintarkastusyhtiö PwC:n
asettamana KHT Jaana Salmi ja toiminnantarkastajaksi valittiin Annika Tulenheimo-Silfvast.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Loukovaara.
Kansalliset yhteydet
Satu Suhonen on toiminut aktiivisesti Väestöliiton hallituksessa 11/2015 lähtien. SGY:n valitsimina
Väestöliiton jäsenjärjestöedustajina ovat toimineet Miira Klemetti ja Kaisu Luiro-Helve.
Kansainväliset yhteydet
FIGO:n toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana FIGO:n varapresidentti, SGY:n puheenjohtaja Seija
Grenman, joka on tuonut tietoa FIGO:n toiminnasta SGY:n hallitukselle.
Kesäkuussa 2016 Helsingissä järjestetyn NFOG:n kongressin yhteydessä pidetyssä NFOG:n
yleiskokouksessa (General Assembly) NFOG:n uudeksi pääsihteeriksi valittiin Maija Jakobsson
Helsingistä. Hän on jatkanut toimessaan tämän jälkeen. NFOG:n Boardin jäsenenä on toiminut 11/2015
alkaen Seija Grenman (Hannu Martikainen varajäsen). NFOG:n koulutusvaliokunnan jäsenenä on
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toiminut Mervi Väisänen-Tommiska, ja Antti Perheentupa on toiminut NFOG:n Scientific Committeen
jäsenenä. Lisäksi hän on IFFS:n Bord of Directorin Suomen edustaja jo neljättä vuottaan.
EBCOG Councilissa (valtuusto) on toiminut Hannu Martikainen. Pyrkimyksenä on mahdollistaa
pitkäjänteinen toiminta jäsenjärjestössä. Hannu Martikainen osallistui Turkissa pidettyyn EBCOG:in
kokoukseen keväällä 2017.
Annika Auranen, Päivi Polo ja Juha Räsänen ovat toimineet Acta Obstetrica et Gynecologica
Scandinavica-lehden toimittajina.
Kokoukset
Toimintakauden aikana SGY piti kaksi kokousta: vuosikokouksen 24.11.2016 Helsingissä ja
kevätkokouksen 26.4.2017 Seinäjoella.
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintakauden aikana yhteensä 6 kertaa. Pääosa hallituksen työstä on
ollut yhdistyksen koulutustilaisuuksien suunnittelua ja järjestämistä, mutta aikaa on pyritty varaamaan
myös muille asioille. Toimintakauden aikana saatettiin Seinäjoen koulutuspäivien ohjelma loppuun ja
Seinäjoen koulutuspäivät toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Helsingin 11/2017 koulutusohjelma
saatettiin niin ikään loppuun. Hallitus on edennyt aikataulun mukaisesti SGY-päivien suunnittelussa ja
Lahden SGY-päivien ohjelma 4/2017 on valmis ja luennoitsijat varmistettu. Myös Helsingin 2018 SGY:n
90-vuotisjuhlavuoden SGY-päivien luentosessiot on alustavasti päätetty ja luennoitsijoita varmisteltu.
Lisäksi

hallituksen

jäsenet

ovat

valmistelleet

lausuntoja

/

kannanottoja,

jotka

on

listattu

toimintakertomuksessa myöhemmin.
Erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen liittyen hallitus aloitti keväällä 2017 keskussairaaloiden
auditoinnin vastuulääkärinään Jukka Uotila Tampereelta. Auditointiryhmän muina jäseninä ovat toimineet
Anna-Maija Tapper, keskussairaaloiden edustajana Ritva Keravuo ja erikoistuvien lääkärien edustajana
Linda Aukio /vaihtuva edustaja.
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Annetut lausunnot ja kannanotot
Toimintakauden kuluessa hallitus on ottanut kantaa aktiivisesti ajankohtaisiin aiheisiin. Lausuntoja ja
kannanottoja on annettu yhteen seitsemän.
1. Kannanotto maksuttomaan ehkäisyyn 14.6.2017
2. Suomen Gynekologiyhdistyksen (SGY) kannanoton koskien Luonnosta valtioneuvoston
asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä
(STM037:00/2017). 8.6.2017
3. Lääkäriyhdistysten yhteinen kannanotto neuvolajärjestelmän sisällyttämisestä
valinnanvapauden ulkopuolella 19.4.2017
4. Lausunto neuvolatoiminnan säilyttämisestä valinnan vapauden ulkopuolella 28.3.2017
5. Paperittomien terveydenhoito Suomessa – Suomen Gynekologiyhdistyksen kannanotto
28.11.2016
6. SGY:n lausunto: Suomen Gynekologiyhdistys toivoo eduskunnalta myönteistä suhtautumista
maksuttoman ehkäisyn lakialoitteeseen 23.11.2016
7. SGY lausunto koskien ehdotusta asetukseksi operatiivisen hoidon keskittämisestä 8.9.2016

Jatko- ja täydennyskoulutustilaisuudet
Toimintakauden aikana SGY järjesti kahdet kaksipäiväiset koulutuspäivät.
Syksyn koulutuspäivät pidettiin Helsingissä 24. - 25.11.2016. Kaikkiaan koulutuspäiville osallistui
ennätykselliset

296

kollegaa.

Torstai-päivänä

aiheena

oli

obstetriikka.

Aamupäivän

luentokokonaisuuden otsikkona oli ”Miksi synnytys ei käynnisty – laskettu aika ylittyy?” ja
”Käynnistänkö synnytyksen?” Ulkomaalaisena kutsuvierasluennoitsijana oli Professori Niels Uldbjerg
(Aarhus Hospital) otsikkonaan ”How to estimate cervical ripening? ”
Perjantaina aiheena oli onkologia. Teemoina olivat ”Yleistyykö syöpä - kohonneen syöpäriskin
taustat?” sekä ”Syöpäpotilaan hyvä hoito ja seuranta – haaste myös avosektorille”.
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Seinäjoen kevätkokous järjestettiin 26.-27.4.2017. Torstai-päivän aiheena olivat ”Raskaana olevat
matkailijat ja maahanmuuttajat” ja ”Voi hyvin kotona ja töissä”. Perjantaipäivä jatkui Tietoiskulla
HPV-rokotteesta. Aiheesta uutisoitiin myös lehdistössä HPV-rokotekattavuuteen liittyen. HPVrokoteaiheen lisäksi luennoitiin ulkosynnytinten ja suun alueen ihottumista, limakalvomuutoksista sekä
vulvodyniasta. Iltapäivällä kuultiin Seksuaalisen haluttomuuden lääkkeellisestä ja lääkkeettömästä
hoidosta. Päivillä järjestettiin myös jäsenistölle suunnattu Case report –kilpailu, jonka voittivat SGY:n
hallituksen valitsimina Titta Joutsiniemi ja Anna Vuorinen.
Presymposiumin (7.4.2016) otsikkona oli ”Advanced Colposcopy”. Koulutuksen järjestäjinä toimivat
Kolposkopiayhdistys ja Suomen Gynekologiyhdistys. Koulutukseen osallistui 47 jäsentä.
Pienryhmien järjestämät koulutukset
Seksologinen pienryhmä järjesti helmikuussa 2017 koulutuksen ”Monikulttuurisuuden haasteet
työssämme”. Lisää pienryhmien toiminnasta voi lukea ryhmien toimintakertomuksista SGY:n
kotisivuilta.
Muu erikoislääkärikoulutukseen liittyvä toiminta
Yhdistys jakoi toimintakauden aikana 4 kpl 1000 € matka-apurahoja erikoistuville lääkäreille, joilla oli
kongressissa joko suullinen esitys tai posteri. Matka-apurahat saivat LT Jaana Nevala, LL Pekka Pinola
LL Tiina Rantsi ja Kristiina Rönö. Erikoislääkärin matka-apurahan klinikkavierailua varten sai LT
Päivi Mäki-Korpela.
Säätiön jakaman Bayerin apurahan saivat LL Laura Lampio ja Laura Seikku sekä post doc- apurahan
Hanna Kahila.
Pienryhmätoiminta
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SGY:n hallitus on pyrkinyt kannustamaan ja antamaan tunnustusta pienryhmiensä ansiokkaalle
toiminnalle. Pienryhmien SGY:n hallitukselle lähettämät vuosikertomukset ovat liitteinä. Toimintakauden
aikana pienryhmät ovat toimineet aktiivisesti.
1. Gynekologisen reproduktioendokrinologian jäsenet ovat Jarna Moilanen, pj, (Väestoliitto – Helsinki),
Helena Tinkanen (TAYS), Maritta Hippeläinen (KYS), Maarit Niinimäki (OYS), Hanna Hautamäki
(HUS) ja Varpu Jokimaa (TYKS).
2. Gynekologisen onkologian pienryhmän jäsenet ovat Mikko Loukovaara (HYKS), Maarit Anttila
(KYS), Hanna Sallinen (KYS), Annika Auranen (TAYS), Maarit Vuento (TAYS), Sakari Hietanen
(TYKS), Marjut Rintala (TYKS), Ulla Puistola (OYS), Päivi Vuolo-Merilä (OYS) ja Riitta KoivistoKorander (HYKS).
3. Obstetrisen pienryhmän jäsenet ovat Jukka Uotila (pj, Tays), Leena Rahkonen (HYKS), Maija-Riitta
Orden (Kys), Nanneli Pallasmaa (TYKS), Kaarin Mäkikallio-Anttila (TYKS), Kirsi Väyrynen
(KSSHP).
4. Urogynekologian pienryhmän jäsenet ovat Tomi Mikkola (pj, HUS), Kaisa Raatikainen (KYS),
Riikka Aaltonen (TYKS), Kirsi Kuismanen (TAYS), Tapio Väyrynen (Hyvinkään as), Markku Santala
(OYS) ja Nina Mattskon (Kanta-Hämeen KS / GKS hallitus).
5. Seksologian pienryhmän jäseninä ovat Pj Pirkko Brusila, Hilkka Rautiainen, Marita Räsänen, Katja
Kero (TYKS), Minna Maunola (Satakunnan KS) ja Leena Väisälä (Helsinki).
6. Erikoistuvien lääkäreiden pientyöryhmän (EGO). Linda Aukia (Seinäjoen KS) hallituksen
puheenjohtaja, Elina Silvan (TAYS), Lara Lehtoranta (TYKS), Elina Keikkala (OYS), Kirsti Hänninen
(KYS), Maria Rajecki (HYKS), Saara Bryk (HYKS) ja Seppo Virtanen (EGO:n webmaster HYKS).
8. Kehitysyhteistyöpienryhmä (KYSGY). Jäsenet ovat Merja Metsä-Heikkilä (pj.), Miira Klemetti,
Helena Laaksonen, Mika Nuutila, Kati Ojala, Antti Puhakka, Kaisu Luiro-Helve.
Muu aktiviteetti
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Gynekologian ja urologian kliinisten luokitusten ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen
kliinisten kysymysten asiantuntijaryhmässä ovat toimineet Riikka Aaltonen, Päivi Härkki, Kari
Nieminen, Raija Räty, Eija Tomás, Susanna Timonen ja Veli-Matti Ulander.

Yhteistyö Naistentautien Tutkimussäätiön kanssa
Naistentautien Tutkimussäätiö sai merkittävän lahjoituksen NFOG:lta. NFOG:n Helsingin v. 2016
kokouksen presidentti prof. Oskari Heikinheimon toimesta kongressin Organisaatiotoimikunta lahjoitti
tutkimussäätiön kautta jaettavaksi erikoisalamme tutkimuksen tukemiseen 20.000 euroa.
Säätiölle on perustettu oma tukiyhdistys Elämälle ry. Tukiyhdistys on toiminut aktiivisesti.
-

Elämälle-hankkeelle on perustettu oma lahjoituspuhelinnumero otsikolla ”Tue Naisten ja
perheiden terveyden tutkimusta Lahjoita 10e”. Lahjoituksen voi tehdä lähettämällä tekstiviestin
numeroon 16499 ja kirjaamaan viestikenttään ELÄMÄLLE.

-

Elämälle –hankkeelle on suunniteltu oma koru. Pauli Partasen ”Elämälle” –koru maksaa 95€.
Pienempi malli, joka maksaa 49€ on tulossa myöhemmin myyntiin. Koruille ja muille tuotteille
on perusteilla nettikauppa.

-

Ensimmäinen Tutkimussäätiön gaalaillallinen järjestettiin lokakuussa Kalastajatorpalla.

Elämälle

hankkeen

varainhankinnan

onnistunut

tuotto

vuodelta

2016

mahdollisti

kolmen

väitöskirjatekijän apurahapalkinnot a’ 3000€. Säätiön puheenjohtaja jakoi vuosikokouksessa 2016
palkinnot seuraaville kollegoille: Saara Bryk, Tuuli Soini ja Riikka Tähtinen.

Talous
Yhdistys laati varainhoitosuunnitelman, jossa tavoitteena on yhdistyksen varojen suunnitelmallinen ja
hyvätuottoinen hoito. Tarkoituksena on turvata jo kertyneiden varojen arvon säilyminen ja lisäksi
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kartuttaa varallisuutta pitkäaikaisen sijoittamisen avulla. Yhdistyksellä ei ollut aiempaa kirjattua
varainhoitosuunnitelmaa.
Vakaa talous mahdollistaa sen, että yhdistys voi toteuttaa tehtäväänsä jäsenkunnan kouluttajana ja
asiantuntijanaorganisaationa sekä tukea tutkimustoimintaa.
Varainhoitaja Taru Ahava yhdessä Pekka Ylitalon kanssa vastasi varainhoitosuunnitelman laatimisessa.
SGY:n toimintakauden 2016-2017 tulos jäi selkeästi positiiviseksi. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen
toiminnan ja resurssien varaamisen yhdistyksen 90-vuotisjuhlavuoden tilaisuuksien toteuttamiseen.
Suurimmat menoerät ovat koostuneet koulutuspäivien järjestämisestä, sekä pienemmässä määrin
jäsenyhdistyksille maksetuista jäsenmaksuista, Syklin kustantamisesta, hallituksen toiminnasta ja
jaetuista apurahoista. Yhdistyksen taloudesta on ansiokkaasti vastannt varainhoitaja Taru Ahava.
Yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on huolehtinut Tilitoimisto Riikka Olin.
Yhdistyksen koulutustilaisuuksissa jaetut palkinnot ja apurahat
Seth Wichmann- palkinto jaettiin vuonna 2016 Helsingin syyskokouksen yhteydessä Hanna
Savolainen-Peltoselle. Palkinnon suuruus oli yhdistyksen hallituksen päätöksellä 4000 euroa.

Seinäjoen kevätkokouksessa ei vuonna 2017 jaettu Lounais-Suomen synnytys- ja naistentautiopin
tutkimusrahaston apurahoja. Erikoistuvien lääkärien matka-apurahan (á 1000 €) saivat toimintakaudella
3 hakijaa: Helsingin vuosikokouksen yhteydessä jaettiin erikoistuvan matka-apuraha Jaana Nevalalle ja
Pekka Pinolalle. Seinäjoen kevätkokouksen yhteydessä sen sai Kristiina Rönö.

Erikoislääkärien

apurahoja jaettiin kaksi: Apurahan saivat Päivi Jokikorpela ja Tiina Rantsi.

Kevätkokouksessa Seinäjoella 2017 jaettiin Oulun Yliopistosäätiön hallinnoiman Ulla-Maija Mäkilän
muistorahaston palkinto vuoden 2016 parhaasta väitöskirjasta, ja sen sai Sari Pelkonen.
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Sykli
Syklin uutena päätoimittajana on toiminut Riina Katainen. Lehti on ilmestynyt toimikauden aikana
neljä kertaa ja se on ollut luettavissa myös elektronisessa muodossa yhdistyksen kotisivuilla. Lehteä on
edelleen pyritty kehittämään mahdollisimman hyvin yhdistyksen ja sen jäsenten tarpeita vastaavaksi
tiedotuskanavaksi. Lisäksi lehden mainostilasta on pyritty tiedottamaan aktiivisemmin mahdollisille
mainostajille. Syklin painotalona jatkoi edelleen Punamusta.
Kotisivut
SGY:n kotisivujen (www.gyn.fi) webmasterina toimii LL Johanna Hautala Helsingistä. Sivujen
graafisen ulkoasun on suunnitellut Into DIgital, ja sivujen tekninen toteutus on ostettu
Into Digital– firmalta. Nettisivut päivitettiin ulkoasullisesti syksyllä 2015 ja sivujen sisältöön on lisätty
mm. lausunnot ja pöytäkirjat hallituksen Intra-sivuille.
Vakuudeksi Turussa 29.9.2017

Seija Grenman

Katja Kero

Suomen Gynekologiyhdistys r.y.

Suomen Gynekologiyhdistys r.y.

Puheenjohtaja

Sihteeri
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