
 

Suomen Reumatologinen Yhdistys 

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013  

Jäsenet 

Vuosi 2013 oli Suomen Reumatologisen Yhdistyksen 68. toimintavuosi. Yhdistykseen kuului 
vuoden lopussa 372 jäsentä ja uusia jäseniä hyväksyttiin kahdeksan. Yhdistyksen 
kannattajajäseniä ovat Abbvie Oy, Actelion, Berlin-Chemie, Bristol-Myers Squibb Ab, Medac , MSD 
Finland Oy, Nordic Drugs Ab, Novartis Finland Oy, Orion Pharma, Pfizer Oy, Roche Oy, Swedish 
Orphan Biovitrum Oy Ab ja UCB Pharma Oy Finland. 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Heidi Mäkinen toimi yhdistyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana Oili Kaipiainen-
Seppänen. Hallitukseen kuuluivat lisäksi Kai Immonen, Hanna Säilä, Katriina Vuolteenaho, Timo 
Yli-Kerttula ja Sari Åman, sekä varajäsenet Maija Puurtinen-Vilkki ja Tarja Tiippana-Kinnunen. 
Yhdistyksen sihteerinä toimi Vappu Rantalaiho ja rahastonhoitajana Elina Savolainen. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajat olivat Tapani Tuomiranta ja Matti Romu sekä 
varatoiminnantarkastajat Krista-Liisa Vidqvist ja Riitta Merilahti-Palo. 

Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidettiin viisi, joista kaksi oli puhelinkokouksia.  

Kansalliset ja kansainväliset yhteydet 

Yhdistyksen edustajana EULAR:n yleiskokouksessa sekä TULES-liigassa  toimi Heidi Mäkinen ja  
THL:n sisätautien ja keuhkosairauksien luokitusten ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen 
kliinisten kysymysten asiantuntijaryhmässä toimi puheenjohtaja Oili Kaipiainen-Seppänen. 

Kansainväliset yhteydet: Yhdistyksen edustajana ILAR:ssa toimi Oili Kaipiainen-Seppänen ja 
UEMS:ssa  Tuulikki Sokka-Isler sekä Dan Nordström.  

EULAR:n erikoistoimikuntiin yhdistyksen edustajina kuuluivat Yrjö T Konttinen (Investigative 
Rheumatology), Oili Kaipiainen-Seppänen (Epidemiology), Dan Nordström (Education and 
Training), Pinja Parmanne (Education and Training), Vappu Rantalaiho (International Clinical Trials 
incl. Therapeutic Trials), Pekka Lahdenne (Pediatric Rheumatology) sekä Juhani Koski ja Riitta 
Luosujärvi (Imaging in Rheumatology).  

Scandinavian Society for Rheumatology:ssä (SSR) yhdistystä edustivat Dan Nordström ja Tom 
Pettersson. Scandinavian Journal of Rheumatology lehden toimituskunnan varsinaisena jäsenenä 
oli Yrjö T Konttinen ja varajäsenenä Tom Pettersson. Pohjoismaisessa koulutustyöryhmässä 
Suomea edusti Susanna Sihvonen ja varalla Aulikki Kononoff. 

Monet jäsenet osallistuivat kansainvälisiin kokouksiin, joista EULAR:n vuosittainen kongressi 
järjestettiin Madridissa kesäkuussa ja ACR:n kokous San Diegossa marraskuussa. 
 

 



Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kuopiossa 24.-25.1.2013. Kokouksen ohjelma koostui 
minisymposiumista, jossa käsiteltiin ravinnon ja liikunnan merkitystä terveydelle, uusia 
rustonkuvantamismenetelmiä sekä jäsenistön esittämistä abstrakteista. Vuoden reumaluento 
käsitteli nivelreuman epidemiologiaa ja sen piti dosentti Markku Heliövaara. Kokouksessa 
ojennettiin professori Tom Petterssonille Medcare –säätiön 10 000 euron tunnustuspalkinto ja 
säätiön Heikki Isomäki- palkinto Aulikki Kononoffille ja Mikko Vasalalle.  Suomen Reumaliiton 
abstraktistipendit saivat Juha Asikainen ja Helena Karilainen. Vuosikokouksessa valittiin SRY:lle 
Antti Puolitaipaleen suunnittelema uusi logo. 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 10.-11.5.2013 Tampereella ja sen teemana oli kliininen 
reumatologia ja farmakologia. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin satelliittisymposiumit Pfizerin 
ja UCB:n kanssa.  Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin myös yhteistyökokous kannattajajäsenten 
kanssa. Yhdistyksen syyskokous järjestettiin Joensuussa ja sen aiheena olivat harvinaiset 
reumasairaudet. Toisen kokouspäivän ohjelma oli  yhteinen Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen 
kanssa. Kokouksen yhteydessä järjestettiin satelliittisymposiumi yhdessä Medacin kanssa. 

Reumatologiaan erikoistuvien lääkärien vuosittainen koulutustapahtuma REVAL pidettiin keväällä 
2013  Tampereella dosentti Markku Korpelan johdolla. 

Kongressitoimisto 

SRY:n kokoukset järjestettiin yhdessä Duodecimin koulutuspalvelujen kanssa, jonka 
vastuuhenkilönä toimi koulutussihteeri Marco Sabell. Sopimuksen Duodecimin koulutuspalvelujen 
kanssa  päättyessä vuosikokoukseen 2014, hallitus kilpailutti yhdistyksen kokousten järjestämisen 
uudelleen ja neljästä tarjouksen jättäneestä kongressitoimistosta tuli valituksi kongressitoimisto 
Elen.  

Talous 

Yhdistyksen jäsenmaksu nostettiin 30 eurosta 50 euroon ja kannatusjäsenmaksu 800 eurosta 
1000 euroon. Yhdistyksen kokouksissa otettiin käyttöön osallistumismaksu, joka on 50 euroa 
päivältä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vuoden 2013 aikana vakautunut. 

Vuoden 2013 aikana yhdistys jakoi apurahoja seuraavasti: matka-apurahan saivat Mari 
Hämäläinen, Tiina Leppänen, Anne Kerola, väitöskirja-apuraha myönnettiin Emilia Kaivosojalle.  

SRY:n hallitus arvioi Reumatautien tutkimussäätiön apurahaa varten tulleet hakemukset. Valinnan 
vahvisti  Reumatautien tutkimussäätiön hallitus. Apuraha myönnettiin tutkimustyöhön seuraaville 
hakijoille: Miika Arvonen, Goncalo Barreto, Lauri Moilanen, Maarit Tarkiainen ja Sanna Turunen. 

Tiedotustoiminta 

Yhdistyksen jäsenkirjeestä luovuttiin vuonna 2013. Jäsenille tiedotettiin sähköpostitse sekä 
yhdistyksen uusien internetsivujen välityksellä: www.suomenreumatologinenyhdistys.fi , jonne 
toivotaan kaikkien yhdistyksen jäsenten kirjautuvan. Uusilta sivuilta löytyy hoito-ohjeita, 
informaatiota kokouksista, koulutusten varauskalenteri, sivujen kautta voi ilmoittautua kokouksiin ja 
ne voivat toimia keskustelufoorumina jäsenille. 



Muu toiminta 

Valtakunnallisten Lääkäripäivien yhteydessä Helsingissä 2013 SRY osallistui 
pienryhmäkoulutuksen (Niveliä särkee, artriittiako vai ei? Selkää kolottaa, selkärankareumaa vai 
muuta? Tavanomaiset nivel- ja pehmytkudosten pistokset) järjestämiseen. Itä-Suomen 
Lääketiedetapahtumassa KYS:n reumapoliklinikka ja SRY järjestivät koulutustilaisuuden aiheesta 
Reumatauteihin liittyvät kardiovaskulaariset ongelmat.  

Yhdistys järjesti yhdessä HUS:n  reumatologian klinikan kanssa reumatologisen 
ultraäänitutkimuksen koulutustilaisuudet Helsingissä 18.-19.4.2013 (jatkokurssi) ja 28.-29.11.2013 
(peruskurssi). 

Reumarekry –tapahtumia on järjestetty syksyllä 2013 UCB Pharman tukemana Kuopiossa, 
Tampereella, Oulussa ja Turussa. Tapahtumien tarkoituksena on saada uusia erikoistuvia 
lääkäreitä reumatologian alalle. 

Vuoden 2013 aikana SRY:n hallitus antoi lausunnon koskien erikoislääkärikoulutuksen vastuun 
siirtymisestä opetusministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle. Uudistusta pidettiin periaatteessa 
hyvänä. 

Puheenjohtaja Heidi Mäkinen osallistui EULAR:n järjestämään Eumusc.net- projektin kokoukseen 
Brysselissä. Projektin tarkoituksena on harmonisoida tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa EU-
maissa.  

Yhdistys ylläpitää biologisten lääkkeiden rekisteriä (ROB-FIN), joka kokoaa tietoa biologisten 
lääkkeiden käytöstä Suomessa. Rekisterin avulla seurataan biologisten lääkkeiden tehoa ja 
turvallisuutta valtakunnallisesti. Linkki rekisteriin löytyy yhdistyksen kotisivulta 
www.reumatologinenyhdistys.fi. Rekisteriaineistoa on myös hyödynnetty kansainvälisissä 
rekisteriraporteissa mm. EULAR:ssa ja ACR:ssä ja rekisteristä on raportoitu kansainvälisissä 
julkaisusarjoissa.  

Sähköinen potilasrekisteri GoTreatIT on otettu käyttöön useissa suomalaisissa reumatologisissa 
keskuksissa.  

SRY:n kokousten yhteydessä on edelleen järjestetty satelliittisymposiumeja ajankohtaisista 
aiheista yhteistyössä kannattajajäsenten kanssa. Symposiumit on pyritty järjestämään niin, että 
kannattajajäsenyritykset vuorotellen tukevat tapahtumia. 

Pohjoismaista yhteistyötä on jatkettu vuoden 2013 aikana, sen seurauksena on mm. käynnistetty  
tuoreen nivelreuman eri hoitostrategioita vertaileva NORD-STAR-tutkimus. 

 

Tampereella 2.1.2014 

 

Heidi Mäkinen                           Vappu Rantalaiho  

SRY:n hallituksen puheenjohtaja                          sihteeri 

 


