
SUOMEN OBSTETRISET ANESTESIOLOGIT 

Alajaoksen kokous 

Aika: 02.09.06 klo 09.00-11.00 

Paikka: Lahti, Hotelli Alex Park, kokoustila 

 

Läsnä: Hannu Toivonen (puheenjohtaja), Leena Lavonen (sihteeri), Anne Soikkeli, Hanna Viitanen, 

Marja-Leena Jaakola, Erkki Hauru, Johanna Sarvela, Heli Latvala, Riitta Asantila-Jarva, Pirkko 

Eklund, Risto Korpinen, Tarja Kemppinen, Markku Nykänen, Sinikka Purhonen, Jaana Vanninen, 

Antti Aho, Arvi Yli-Hankala, Jouni Ahonen, Petter Kainu, Tom Löfstedt. 

 

1. SOAT:n puheenjohtaja Hannu Toivonen avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Toivonen ja sihteeriksi Leena Lavonen 

 

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsentiedot omaaville oli 

lähetetty kutsu sähköpostitse  keväällä 2006. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin  Arvi Yli-Hankala ja Antti Aho. 

 

5. Seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin SOAT-alajaoksen sihteeriksi Leena Lavonen. 

 

6. Tiedotusasiat: sähköpostiosoitteisto pyydetään pitämään ajantasaisena. 

 

7. Tulevat koulutustilaisuudet: Vuonna 2007 pidettävä SOAT:n 10-vuotisjuhlakokous pidetään 

SAY:n kevätpäivien yhteydessä Jyväskylässä 24.-25.5.07, tähän on yhdistetty myös 

päiväkirurgisen alajaoksen kokous.  Lappeenranta on lupautunut pitämään v. 2008 

kokouksen.Vuoden 2009 kokoukseksi ehdotettiin risteilyä tai Tammisaarta tai Poria.  

 

Keskusteltiin Jyväskylän 10-vuotisjuhlakokouksen ohjelmasta. Toiselle päivälle tulee SAY-

yleisteema ja toiselle päivälle alajaosohjelmaa. Paikalliset voimat huolehtivat torstain 

iltaohjelmasta SAY:n tuella. Mietittiin kunniavieraiden kutsumista, Riitta Jouppila 

pyydettäisiin kunniavieraaksi ja historialuennoitsijaksi. Hannu Toivonen ehdotti 

verenvuotoasioista yleisteemaa, luennoitsijoiksi ehdotettiin Risto Kaajaa, Anne Kuitusta, 

Seppo Hiippalaa, Riitta Lassilaa. Tiina Erkinarolta pyydetään fenylefriinistä ja hypotension 

hoidosta esitys. Keskusteltiin MAYO-klinikan mahdollisesta luennoitsijan pyytämisestä, 

aiempina vuosina Jukka Räsänen on ollut esiintymässä tai tuonut luennoitsijan (MAYO-

klinikan kustannuksella), Hannu Toivonen selvittää asiaa. Toivottiin korkeatasoista 

luennoitsijaa OAA:n kautta, esim. Felicity Reynolds tai Geraldino Sullivan, aiheena voisi 

olla synnyttäjän po.otto synnytyksen aikana tai neurologiset komplikaatiot. Virisi idea 

monialaisesta esityksestä synnytyksenaikaisista neurologisista komplikaatioista – 

gynekologi- anestesiologi- neurofysiologi esittäjinä. Arvi Yli-Hankala lupasi tiedustella 

neurofysiologiesiintyjää. Hannu Toivonen on ollut kuuntelemassa ruotsalaisen anestesiologi 

Vibeke Moenin esitystä hermovaurioista. Hän voisi olla yksi esiintyjävaihtoehto. Felicity 

Reynolds voisi olla myös tästä aiheesta sopiva anestesiologiesiintyjä. 

 

Heitettiin ilmaan ajatus mahdollisesta oman alajaoksen iltatapaamisesta Jyväskylässä 

perjantai- tai keskiviikkoillalle, torstaina 24.5.07 on SAY:n yhteinen iltajuhla. 

 

8. Synnyttäjien infolehti. STAKESin julkaisemaa ”Meille tulee vauva” –infolehteä jaetaan 

neuvoloissa. Keskusteltiin, halutaanko edelleen oma infolehti vai täydennetäänkö 



STAKESin infolehden tekstiä. Päädyttiin siihen, että korjataan STAKESin lehden 

lyhennelmä ja tehdään myös synnyttäjille infowebbisivu SOATin kotisivujen kautta. 

STAKESin infolehteen lisätään viittaus ko webbisivulle. Hanna Viitanen ja Johanna Sarvela 

hoitavat asiaa. Luonnos pyritään saamaan operatiivisille päiville seuraavaan alajaoksen 

kokoukseen. Infosivun pohjana pyritään käyttämään ASA:n ja OAA:n infolehtiä. 

 

9. SOATin kotisivut. Hanna Viitanen on ollut kotisivujen tekijä ja ylläpitäjä. SAY:n sivuilta on 

linkit alajaosten sivuille. SAY on kiitellyt tasokasta kotisivua ja tässä kokouksessa myös 

osoitettiin kiitokset Hanna Viitaselle. SOAT-kotisivut toimineet toistaiseksi Seinäjoen 

sairaalan serverillä. Keskusteltiin, mitä kotisivuille jatkossa laitetaan. Jäsenistösivut ja 

yleisösivut tulee laittaa erikseen SAY:n tasolta alkaen.  Synnyttäjien infolehtinen laitetaan 

kotisivuille. Keskusteltiin, voidaanko luentolyhennelmät laittaa, koska joutuvat Google-

hakuihin automaattisesti eikä sitten voida poistaa myöhemmin. Todettiin, että 

luennoitsijoiden luvalla voidaan laittaa. Toivottiin linkkejä ohjeista, esimerkiksi HUS:n 

Fragmin-ohje ja Massiivin vuodon hoito-ohje. Hanna Viitanen selvittelee mahdollisuuksia. 

 

10. Erityispätevyysasiaa. Yliopistollistamisia on jo tapahtunut myös joillakin anestesiologian 

aloilla. Kun koulutuksen yliopistollistaminen on valmis, SLL lakkaa myöntämästä 

erityispätevyyksiä. Yliopistollistamisessa tulee yksi yhteinen hakemus eri yo-klinikoista ja 

koulutusvastuu on professoreilla. Valtakunnallinen kuulustelu jatkossakin todennäköistä. 

Siirtyminen yliopistolliseen jatkokoulutukseen on siis kesken, Arvi Yli-Hankala selvittää 

tilannetta ja seuraavaan kokoukseen pyritään saamaan tarkempaa tietoa. 

 

11. Muut asiat. 

Keskustelua, tarvitseeko alajaokselle laatia omia sääntöjä. Todettiin, että noudatetaan SAY:n 

sääntöjä. Alajaoksen jäseneksi riittää SAY:n jäsenyys ja omalla anomuksella tehty 

alajaoshakemus. Jäsenyydestä päätetään hakemusta seuraavassa alajaoskokouksessa. 

Anomuksen voi tehdä joko paperiversiona tai nettiversiona  (löytyy kotisivuilta), anomus 

lähetetään sihteerille. 

 

SAY edellyttää, että alajaoksilla on 2 artikkelia vuodessa Finnanestissa (vastineena 

alajaoksen käyttöön osoitetusta määrärahasta). Sovittiin, että tältä vuodelta julkaistaan Arvi 

Yli-Hankalan esitys hereilläolosta ja Antti Ahon esitys yleisanestesiasektiosta. 

 

Terhi Aallolle ja Erkki Haurulle osoitettiin kiitokset Lahden kokouksen onnistuneista 

järjestelyistä. Erkki Hauru luovutti sihteerille muistitikun, joka sisältää luentolyhennelmät ja 

osanottajalistat. 

 

Seuraava kokous pidetään perinteisesti operatiivisten päivien yhteydessä syksyllä 2006. 

 

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

Helsingissä ____/____ ______                        Jyväskylässä ____/____ ______ 

 

 

_________________________                       __________________________ 

Hannu Toivonen, puheenjohtaja                      Leena Lavonen, sihteeri 

 

 



 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

Tampereella ____/____ ______                      Tampereella ____/____ ______ 

 

 

 

__________________________                     __________________________ 

Arvi Yli-Hankala                                              Antti Aho 


