
 

SUOMEN OBSTETRISET ANESTESIOLOGIT 
Alajaoskokous 

Aika: 31.3.2005 klo 16.50 – 17.50 

Paikka: Tampere, Tampere-talo 

 

 

Läsnä: Pirjo Ranta (puheenjohtaja), Jouni Ahonen, Riitta Asantila-Jarva, Pirkko Eklund,  

Marja-Leena Jaakola, Leena Lavonen, Timo Mäntylä, Markku Nykänen, Sinikka Purhonen,  

Leena Ruohonen, Johanna Sarvela, Anne Soikkeli (sihteeri), Hannu Toivonen, Hanna Viitanen, 

Pekka Vuorenpää, Arvi Yli-Hankala 

 

 

1. Puheenjohtaja Pirjo Ranta avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Ranta ja sihteeriksi Anne Soikkeli. 

 

3. Edellisessä alajaoskokouksessa 18.11.04 Operatiivisilla päivillä Helsingissä sovittiin 

seuraava kokous pidettäväksi SOAT:n kevätkokouksen yhteydessä Tampereella. Kun 

päivämäärä varmistui, jäsenet saivat tiedon sähköpostitse ja myöhemmin kokouksen 

asialistan. Koulutuspäivien aikaan kokouksesta oli lisäksi tiedote ilmoitustaululla. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Eklund ja Johanna Sarvela. 

 

5. Tulevista koulutustilaisuuksista vuoden 2006 Lahden koulutuksen aiheista toivotaan 

käytännönläheisiä. Tapausselostuksia on ehdotettu; esim. obeesi potilas, feokromosytooma, 

synnyttäjän kuolemaan johtanut sairaus/tilanne. Oulussa on hoidettu synnyttäjä, jolla oli 

feokromosytooma ja Oulussa ja Kuopiossa on molemmissa yksi kuolemantapaus, joita 

voitaisiin käsitellä. Tapausselostuksen lisäksi toivotaan syventävää esitystä aiheeseen. Pekka 

Halosta ehdotettiin pitämään esitys aiheesta: Eri tapoja antaa obstetrinen anestesia, ja Martti 

Sumuvuorta aiheesta: Eksoottisia tapoja antaa obstetrinen analgesia/anestesia. Jouni Ahosta 

toivottiin puhumaan NovoSevenin käytöstä ja Arvi Yli-Hankalalla olisi tapausselostus 

aiheeseen liittyen. Lisäksi ehdotettiin, että SPR:ltä voisi pyytää luennoitsijan puhumaan 

massiivisen vuodon hoidosta. Lisää ehdotuksia pyydettiin lähettämään sähköpostitse 

sihteerille. 

Ensi syksyn Operatiivisille päiville ehdotettiin esitystä äidin verenpaineen hoitamisesta 

puudutussektion aikana. Tiina Erkinaro Oulusta on tehnyt tutkimusta aiheeseen liittyen, 

joten häntä ehdotettiin luennoitsijaksi. Asia oli esillä jo edellisessä kokouksessa muiden 

ehdotusten joukossa. 

Vuonna 2007 on SOAT:n 10-vuotisjuhla. Juhlavamman kokouksen paikasta oli eriäviä 

mielipiteitä; Jyväskylässä, vai Helsingissä Operatiivisten päivien yhteydessä. Eräs ehdotus 

oli, että juhlavampi kokous olisi oman seuran kesken Jyväskylässä ja tieteellisempi ohjelma 

syksyllä Helsingissä. Riitta Jouppilaa on jo pyydetty yhdeksi juhlakokouksen luennoitsijaksi 

ja hän vastasi myöntävästi. Ulkomaisia luennoitsijoita voisivat olla esim. Felicity Reynolds 

ja Geraldine O’Sullivan. Yksi aiheista voisi olla synnyttäjän syöminen. Rahoituspuolesta 

tuli esiin, että lääketeollisuus suhtautuu positiivisesti kutsutun luennoitsijan kustannusten 

korvaamiseen.  

Vuoden 2008 kokousta toivottiin edelleen hiihtokeskuksen tuntumaan.  

 



6. Johanna Sarvela kertoi synnyttäjän infolehti-projektin edistymisestä. Ohjetta on muotoiltu 

Hanna Viitasen tekemän ohjeen ja ASA:n ohjeiden mukaan. Tuorein versio on ollut useiden 

anestesialääkäreiden luettavana ja lisää kommentteja vielä odotetaan. Ohjeen toivottiin 

olevan mahdollisimman selkeä ja lyhyt; pieni, helposti luettava vihkonen. Haluttaessa 

voidaan laajempi versio laittaa myöhemmin nettisivuille. Kipumittari toivottiin liitettäväksi 

mukaan ohjeeseen. 

 

7. SOAT:n kotisivujen luominen ei ole päässyt alkuun, koska on edelleen epäselvää, kuka 

tekee ja kuka ylläpitää nettisivua. Pirjo Ranta lupasi selvittää SAY:n mahdollisen roolin 

asian järjestämiseksi. Kokouksen jälkeen Hanna Viitanen sanoi voivansa tehdä sivut, jos 

Erkki Koski ei voi asiaa hoitaa. Hanna lupasi olla Erkkiin yhteydessä. Jatkossa tarvitaan 

toimikunta, joka miettii nettisivun sisällön. Päivitysasioita ehdotettiin käsiteltäväksi aina 

kokousten yhteydessä, jotta sivut pysyisivät ajan tasalla. 

 

8. SOAT:n puheenjohtaja Pirjo Ranta lopetti tässä kokouksessa toisen kaksivuotisen 

puheenjohtajakautensa, ja piti lyhyen puheen. Hän toivoi, että SOAT pysyisi edelleen joka 

vuosi esillä koulutustilaisuuksissa ja muutenkin.  

Uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Hannu Toivonen, joka 

piti myös lyhyen puheen. Hän lausui kiitokset edelliselle puheenjohtajalle ja välitti SAY:n  

kiitokset jaoksellemme; SOAT on ollut erittäin aktiivinen alajaos. Hannu lupasi yrittää 

jatkaa samoilla linjoilla. 

 

9. Riitta Asantila-Jarva lausui koulutustoimikunnan puolesta kiitokset Marja-Leena Jaakolalle, 

joka on anonut erityispätevyyskoulutusoikeuksia Turun Yliopistolliselle keskussairaalalle. 

Anomus on nyt toimikunnan jäsenten luettavana. Muita sairaaloita kehotettiin laittamaan 

myös anomus erityispätevyyskoulutusoikeuksista. 

Seuraava kokous on perinteisesti Helsingissä Operatiivisten päivien yhteydessä syksyllä. 

 

10. Puheenjohtaja Pirjo Ranta päätti kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

Oulussa ___/___ ______   Helsingissä ___/___ ______ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Pirjo Ranta, puheenjohtaja   Anne Soikkeli, sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastivat: 

 

Helsingissä ___/___ ______  Helsingissä ___/___ ______ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Pirkko Eklund   Johanna Sarvela 


