
SUOMEN OBSTSETRISET ANESTESIOLOGIT   

Alajaoksen kokous perjantaina 23.11.2001 Helsingissä Operatiivisten päivien yhteydessä 
 

 

1. Puheenjohtaja Johanna Sarvela avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Sarvela ja sihteeriksi Sinikka Purhonen. 

 

3. Tästä kokouksesta oli päätetty edellisen kokouksen yhteydessä Rovaniemellä 1.9.2001 

Kokouksesta on ollut ilmoitus Messukeskuksen ilmoitustaululla 21.-23.11.2001. Lisäksi 

kokousilmoitus oli kirjeessä, joka lähetettiin jäsenanomuksen virallistamista varten. Kirje lähetettiin 

aiemmin yhteystietonsa antaneille sekä obstetrisen erityispätevyyden saaneille. Kokouksessa olivat 

läsnä puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi Pirkko Eklund, Riitta Asantila-Jarva ja Tom Löfstedt.  

 

4. Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Pirkko Eklund ja Riitta Asantila-Jarva. 

 

5. Puheenjohtaja oli laatinut esityksen työnjaosta ja kokouskäytännöstä, joka on liitteenä.  

 

6. Riitta Asantila-Jarva selvitteli erityispätevyyskoulutusasiaa. Erityispätevyyksiä on myönnetty 

22. Siirtymäaika päättyy 31.12.2001 (kokouksen jälkeen selvisi, että siirtymäaika päättyykin jo 

11.12.2001). Ensi vuonna erityispätevyystoimikunta päättää erikoistumissairaaloista, 

todennäköisesti kyseeseen tulevat yliopistosairaalat ja ehkä muutama synnytysten määrältä suuri 

sairaala (Jorvi?, Päijät-Hämeen keskussairaala?). Erityistoimikunta lähettää ko. sairaaloille 

ilmoituksen, että obstetrisen anestesian erityispätevyyden koulutusoikeuksia voi anoa 

erityispätevyystoimikunnalta. Sihteeri Sinikka Purhonen ottaa yhteyttä LOKI-kirjan 

painatusasioissa anestesialääkäri Erkki Koskeen. Erityispätevyystoimikunnan jäsenten 

toimikauden pituudesta on keskusteltava seuraavassa kokouksessa. Ehdotettiin, että toimikunta 

istuisi toistaiseksi, koska alajaoksen henkilömäärä on vähäinen. 

  

7. Jäsenasiat 

 

.Jäsenanomuslomakkeita postitettiin lokakuussa 2001 kaikille aikaisemmin yhteystietonsa 

jättäneille ja erityispätevyyden saaneille. Allekirjoitetun jäsenanomuksen on jättänyt 32 

anestesialääkäriä. Jatkossa jäsenanomuslomakkeita tulee pitää saatavilla kokous- ja 

koulutustilaisuuksissa. 

 

8. Talous 

Alajaoksella oli varoja tilikauden eli syyskuun lopussa 5119 mk (v. 2000 vastaava summa oli 

22.500 mk). Puheenjohtaja selvittää SAY:ltä, onko alajaoksen mahdollista saada tarvittaessa 

lisää rahaa Suomen Anestesiologiyhdistykseltä. Näyttelymaksu päätettiin pyöristää 350 euroksi. 

Koulutuspäivän osallistumismaksu oli päätetty edellisessä kokouksessa 50 euron suuruiseksi. 

  

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2002. (Edellisen vuoden toimintasuunnitelma on toimitettu 

SAY:lle). Seuraavan vuoden koulutuspäivä pidetään Maarianhaminassa 6.9.2002. Alustavaa 

ohjelmaa laadittiin ja päätettiin pitää aamupäiväsessio komplikaatioista ja iltapäiväsessio 

synnytysanalgesiasta. Lisäksi eri sairaaloiden anestesiakäytännöstä tulee lyhyitä esityksiä ja 

lopuksi paneelikeskustelu. Ulkomaisia luennoitsijoita ei tällä kertaa päätetty kutsua osittain 

huonon rahatilanteen vuoksi. Vuonna 2003 Helsingissä pidettävässä SSAI:n kokouksessa 

saadaan kuitenkin kuulla kansainvälisiä luennoitsijoita. Tähän SSAI:n kokoukseen  alajaos on 

jättänyt ohjelmaehdotuksen, mutta SAY päättänee lopullisesta obstetrisesta ohjelmasta ja 



luennoitsijoista. Puheenjohtaja oli menossa tämän kokouksen jälkeen SSAI:n 

suunnittelukokoukseen. 

Johanna Sarvela ja Pekka Halonen ovat lupautuneet luennoimaan Perinatologiyhdistyksen 

kokouksessa huhtikuussa 2002 synnytyskivusta ja sen hoidosta.  

Maarianhaminan koulutuspäivän ohjelman lopullinen  muotoilu jäi puheenjohtajan vastuulle. 

Tom Löfstedtin kanssa käytiin alustavia keskusteluja koulutuspäivän sosiaalisen ohjelman 

järjestämisestä. 

 

10. Muita asioita ei ollut 

 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen, joka oli jälleen venynyt jättäen alleen Gisvoldin Acta-

luennonkin. 

 

 

 

     Helsingissä  ____ / ____   _________ Kuopiossa   ____ / ____   _________ 

 

     ____________________________________           ____________________________________ 

     Johanna Sarvela   Sinikka Purhonen 

     puheenjohtaja    sihteeri 

      

 

     Pöytäkirjan tarkastivat: 

 

     Helsingissä   ____ / ____   _________ Helsingissä   ____ / ____   _________ 

 

     ____________________________________           ____________________________________ 

    Pirkko Eklund   Riitta Asantila-Jarva  

   

 

 

 


