
Suomen obstetriset anestesiologit – soat 

 

Soat –alajaoksen kokous perjantaina 13.11.2009 klo 12.30.- 14.00  

 

Paikka: Messukeskus Helsinki Kokoustila 210 

 

Läsnä: Marja-Leena Jaakola, Kati Kähkönen, Johanna Sarvela, Pirjo Ranta, Markku Nykänen, 

Sinikka Purhonen, Ulla Lankinen, Helena Puro, Minna Tallgren sekä Abbotin edustajat Seppo 

Syrjänen ja Satu Juhola. 

 

 

1) Soat-puheenjohtaja Johanna Sarvela avasi kokouksen kello 12.45. 

 

2) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta oli sovittu elokuussa 

Vuosikokouksen  yhteydessä . Varsinainen kokouskutsu oli lähetetty jäsentiedot omaaville 

sähköpostitse kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouspaikalla oli jäsenistöä riittävästi. 

 

3) Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin, kannatettiin ja valittiin Johanna Sarvela. Kokouksen 

sihteeriksi esitettiin, kannatettiin ja valittiin Kati Kähkönen. 

 

4) Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Marja-Leena Jaakola ja Markku Nykänen 

 

5) Keskusteltiin vuoden 2010 kokoustilaisuuksista. Ensimmäiseksi käytiin läpi hotellien 

tarjoukset ( Levi, Ylläs ja Rovaniemi), käsiteltiin myös julkisten liikennevälineiden 

käytettävyys ja kokoustilojen hinnat. Päädyttiin Rovaniemen hyväksi, parhaiden 

kokoustilojen, halvimman kokouspaketin takia sekä matkustusvaihtoehtojen takia. 

 

Operatiiviset päivät vuonna 2010 osalta sovittiin kokoonnuttavaksi torstaina.  

Esitettiin myös anottavaksi omaa ohjelmaa operatiiviselle päiville, alustavasti kaikki 

luennoitsijat, jotka luennoivat Suomen Gynegologiyhdistyksen koulutuspäivillä 11.12.10 

olisivat suostuvaisia pitämään luentonsa myös operatiivisilla päivillä 2010. 

 

Seuraavan vuosikokouksen ohjelmistoa käsiteltiin ja esitettiin seuraavia vaihtoehtoja:  

epiduraalianestesian onnituminen, oksitosiini/tokolyysi, DM äidin hoito, verenpainetta 

kohottavat lääkkeet section aikana, tapausselostukset. 

Päätettiin tiedottaa kokouksista sekä Lääkärilehdessä , että Finnanest lehdessä sekä 

jäsenistölle s-postilla heti hintojen ja suunnitelman tarkentumisen jälkeen. 

 

  

6 ) 

Päätettiin anoa Say:lta rahoitusta ulkomaalaisen luennoitsijan saamiseksi.  

Sovittiin, että kokousten yhteydessä luennoitsijoille maksetaan majoitus ja matkat, ei 

erillistä palkkiota. 

Näyttelyasettajamaksuksi Rovaniemellä 2010 päätettiin 700€. 

 

 

 

7) Jäsenasiat. Varsinaisia jäseniä 59 ja yksi kunniajäsen. Lisäksi yksi uusi jäsenhakemus, 

Minna Tallgren Helsingin naistenklinikalta haki jäsenyyttä ja hänet hyväksyttiin 

yksimielisesti jäseneksi. 



 

8) Seuraava kokous pidetään Rovaniemellä 17. -18.9.2010. Operatiiviset päivät ovat 

seuraavana vuonna 24.-26.11.2010, kokous tuolloin Soatilla 25.11.2010 

 

 

9) Muissa asioissa käsiteltiin tulevaa say kokousta Helsingissä 25.1, johon sihteeri menee 

edustamaan Soatia, puheenjohtaja estynyt. Käsiteltävät asiat puhutaan ennen kokousta 

puhelimitse. 

 

10) Kokous päätettiin kello 13.35 

 

 

Rovaniemellä 16.12.2009  

Kati Kähkönen 

Soat sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 

 

 

_____________________                   __________________________ 

Marja-Leena Jaakola  Markku Nykänen 

 

 

 

 

 


