Suomen anestesiologiyhdistys
Suomen obstetriset anestesiologit (SOAT)
-Jaoksen kokous
Messukeskus, Helsinki, kokoustila 3G
To 22.11.2012 klo 12
Läsnä:Hanna Viitanen, Tiina Mikkonen, Leena Lavonen, Anne Mäyrä, Pirjo Ranta, Johanna
Sarvela, Ulla Sipiläinen, Petri Volmanen, Antti Väänänen, Markku Karvonen, Hannele Heine,
OIli Erkola, Arvi Yli-Hankala, Sinikka Purhonen, Marja-Leena Jaakola; eli 15 jäsentä
1. Puheenjohtaja Petri Volmanen avasi kokouksen klo 12.01
2. Valittiin jaoksen puheenjohtaja Petri Volmanen kokouksen puheenjohtajaksi ja jaoksen
sihteeri Antti Väänänen kokouksen sihteeriksi
3. Sihteeri Antti Väänänen on toimittanut kokouskutsun sähköpostitse kokouskutsun
24.10.2012 jäsenistölle. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin Marja-Leena Jaakola ja Hannele Heine TYKS:stä pöytäkirjantarkastajiksi
5. Antti Väänänen kertoi jaoksella olevan tällä hetkellä 64 jäsentä, joista 3 jäsenen
yhteystiedot ovat tuntemattomat ja kolme jäsentä on siirtynyt eläkkeelle. Hyväksytään
Vilja Palkama HUS/NKL:lta hänen esittämän jäsenhakemuksen perusteella SOAT:n
jäseneksi.
6. 31.8.2012 SAY:n rahastonhoitajan lähettämän emailin perusteella SOAT:n varat tälle ja
tulevalle vuodelle olisivat käytetty. SOAT:n mainetta SAY:n taloudenpidon silmissä
mustaa edelleen peruuntuneet Rovaniemen koulutuspäivät. SAY:n rahastonhoitajalta
pyydettiin tarkempaa selvitystä SOAT:n menoista kuluvalla tilikaudella mutta tätä ei
vielä ole kokoukseen mennessä saatu. Rahastonhoitajalta saadun epävirallisen
päivitetyn tiedon mukaan SOAT EI ole käyttänyt koko edellisen tilikauden
subventiotaan ja SOAT:lla olisi käytettävissä nyt alkavalla tilikaudella täysi
toimintasubventio. Taloudensuunnittelun pohjaksi SAY:n rahastonhoitaja kehoittaa
tarkkaan rahankäyttöön. Ensi vuodelle kohdistuvista menoista huomattavin on
Kroatian koulutuspäivät, joiden osalta pyritään ensisijaisesti talousriskin minimointiin.
Suunnitellussa formaatissa kokouspaketti edellyttää 17 maksavaa lähtijää, johon tällä
hetkellä katsotaan olevan edellytyksiä päästä.
7. SOAT.FI sivusto on käynnistetty. Tiina Mikkonen kertoi sivuston tilasta. Sivustolle
voidaan laittaa kokouspöytäkirjojen ym jaos asioiden lisäksi esim hoito-ohjeita ym.
Sivustolle tulee informaatiota myös synnytttäjille esim kivunlievityksestä. Etusivulta
on linkki anestesialääkärin oppaaseen synnyttäjälle. Mitään suljettua osaa ei sivustolla
tällä hetkellä ole vaan kaikki sisältö on avointa kaikille kävijöille. Johanna Sarvela
kertoi synnytyskivunlievitysohjeesta. Kyseiseen ohjeeseen on tehty pieniä muutoksia
ja päivitetty versio on sekä SOAT.fi sivustolla että terveysportissa.
8. Jäsenistöltä on pyydetty syyskuussa ja lokakuussa ehdotuksia uudeksi sihteeriksi
jaokselle. Yhtään ehdotusta tai vapaaehtoista ei ole ilmoittautunut, joten puolletaan
nykyisen sihteerin Antti Väänäsen kauden jatkoa kahdella vuodella eli syyskokoukseen
2014 asti. Puheenjohtajana toimii Petri Volmanen, joka on erovuorossa syksyllä 2013.
9. Erityispätevyyskoulutus alkaa pian Oulussakin, jolloin kaikissa yliopistoissa on
koulutus pystyssä. Toinen ssai:n obstetrisen anestesiologian koulutus on menossa.
HUS ei tällä hetkellä tiedossa olevan kannan mukaan enää kustanna uusia osallistujia
SSAI koulutuksiin. Muualla Suomessa ei osallistumista rajoittavia päätöksiä ole
tiettävästi tehty, mutta ongelma on ollut ettei halukkaita lähtijöitä koulutukseen ole
ollut.

10. SOAT:n logon valintahanke: Ehdotuksia uudeksi logoksi voi toimittaa nettiin
laitettavaksi vuoden loppuun asti, jonka jälkeen järjestetään emailitse äänestys kahden
ensimmäisen kuukauden aikana logosta uudeksi logoksi hyväksyttävästä
ehdotuksesta. Äänestys toteutetaan emailitse sihteerille.
11. Kroatian koulutuspäiville odotetaan osallistujia ilmoittautuvaksi. Luennoitsijoille ei
makseta matkoja eikä palkkioita jotta osallistumiskustannukset pysyvät kurissa.
Luennoitsijat ovat varmistuneet, talouteen liittyvien epävarmuuksien takia otetaan
kaksi kroatialaista luennoitsijaa ja loput SOAT aktiiveista, koska ulkopuolisia
luennoitsijoita ei ole varaa kustantaa paikalle.
12. Keväälle 2014 on suunniteltu pidettäväksi yhteiset kevät koulutuspäivät Suomen
perinatologiyhdistyksen kanssa. Pirjo Ranta on ollut yhteydessä Oulun
perinatologiyhdistyksen aktiiveihin ja suunnitellut yhdessä heidän kanssa ohjelman,
jossa on huomattava määrä obstetrisen anestesiologian kannalta kiinnostavia aiheita.
Keskusteltiin kahden organisaation toimesta toteutettavista koulutuspäivistä ja
todettiin että käytännössä on käytettävissä kaksi eri mallia taloudenhoitoon; joko niin
että voitto/tappio jaetaan 50/50 suhteessa tai niin että taloudellisen vastuun ja
hyödyn kantaa Perinatologiyhdistys ja SOAT:lla ei ole osaa virallisesti tapahtumaan
vaan luennoitsijat käyvät pitämässä luennot luentopalkkiota vastaan. Sovittiin että
SOAT:n sihteeri ja puheenjohtaja ovat yhteydessä Perinatologiyhdistykseen
käytännönjärjestelyiden suhteen ja tämän pohjalta mietitään miten toimitaan. Mikäli
lähdetään voitto/tappio jakoon 50/50 periaatteella tarvitaan potentiaalisesti
huomattavankin tappioriskin kattamiseen SAY:n hyväksyntä. Tiedettävästi
Perinatologiyhdistyksen puolelta on varattu Finlandia talo tapahtumaa varten.
13. SOAT tarkistuslistasta. Aiheesta pidettiin myös luento kokousta edeltävässä SOAT:n
sessiossa. Lista on vapaasti saatavilla SOAT.FI sivuilta. Pirjo Ranta OYS:sta kertoi että
Oulussa lista on ajettu käyttöön. Oululaisessa systeemissä vain poikkeavat asiat
kirjataan tietojärjestelmään. Oulussa myös kätilö kertoo ääneen hätäsektioon tuodessa
check-listan asiat anestesialääkärille ja anestesiahoitajalle raportinomaisesti.
14. Seuraava kokous pidetään viimeistään 4.4. tai 5.4.2013 Helsingissä. Ainakin johtokunta
osallistuu, mutta kokous on avoin kaikille innostuneille. Virallinen kokoustilaisuus
pidetään myös elokuussa SSAI:n yhteydessä Turussa, sekä Splitissä kevään 2013
koulutuspäivien yhteydessä.
15. Petri Volmanen päätti kokouksen klo 12:57
Pöytäkirjan tarkastettu Turussa 11.12.2012:
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