Suomen	
  anestesiologiyhdistys	
  
Suomen	
  obstetriset	
  anestesiologit	
  (SOAT/SAY)	
  
	
  
Alajaoksen	
  kokous	
  
Tartto,	
  Viro	
  la	
  8.10.2011	
  
	
  
Läsnä:	
  Johanna	
  Sarvela,	
  Antti	
  Väänänen,	
  Pirjo	
  Ranta,	
  Markku	
  Karvonen,	
  Jaana	
  Vanninen,	
  Tarja	
  
Kemppinen,	
  Aura	
  Vähäoja,	
  Ulla	
  Sipiläinen,	
  Jouni	
  Ahonen,	
  Merja	
  Kokki,	
  Risto	
  Korpinen,	
  Arvi	
  
Ylihankala,	
  Pirkko-‐Liisa	
  Makkonen,	
  Malek	
  Kharroubi,	
  Kari	
  Korttila,	
  Petri	
  Volmanen,	
  Susanna	
  
Mennander,	
  Aulikki	
  Korpinen,	
  Tiina	
  Mikkonen,	
  Sinikka	
  Purhonen,	
  Satu	
  Pokkinen,	
  Esko	
  
Hotakainen,	
  Leena	
  Lavonen,	
  Petter	
  Kainu	
  
	
  
1. Kokouksen	
  avaus	
  
a. SOAT:n	
  puheenjohtaja	
  Johanna	
  Sarvela	
  avasi	
  kokouksen	
  klo	
  13.30	
  
2. Puheenjohtajan	
  ja	
  sihteerin	
  valinta	
  
a. Valittiin	
  yksimielisesti	
  Johanna	
  Sarvela	
  kokouksen	
  puheenjohtajaksi	
  ja	
  Antti	
  
Väänänen	
  kokouksen	
  sihteeriksi	
  
3. Laillisuus	
  ja	
  päätösvaltaisuus:	
  
a. Todetaan	
  että	
  kokouskutsu	
  on	
  välitetty	
  jäsenistön	
  tiedossa	
  oleviin	
  
sähköpostiosoitteisiin	
  9.9.2011.	
  Kaikille	
  jäsenille	
  on	
  tarjottu	
  mahdollisuutta	
  
välittää	
  sihteerin	
  kautta	
  asioita	
  joita	
  haluaisivat	
  tuoda	
  kokouksessa	
  
käsiteltäväksi.	
  Yhtään	
  ehdotusta	
  ei	
  ole	
  tullut	
  sähköpostitse.	
  
b. Esityslistaan	
  ei	
  ollut	
  lisättävää	
  tai	
  huomautettavaa	
  
4. Pöytäkirjan	
  tarkastajien	
  valinta:	
  
a. Valittiin	
  yksimielisesti	
  Jouni	
  Ahonen	
  ja	
  Petter	
  Kainu	
  pöytäkirjan	
  tarkastajiksi	
  
5. Alajaoksen	
  uuden	
  puheenjohtajan	
  valinta	
  
a. Valittiin	
  yksimielisesti	
  Petri	
  Volmanen	
  Savonlinnasta	
  uudeksi	
  puheenjohtajaksi	
  
erovuorossa	
  olevan	
  Johanna	
  Sarvelan	
  tilalle.	
  
6. Jäsentilanne	
  
a. Antti	
  Väänänen	
  kertoi	
  alajaoksella	
  olevan	
  70	
  jäsentä	
  joista	
  65	
  yhteystiedot	
  ovat	
  
tiedossa.	
  Kokouksen	
  yhteydessä	
  alajaoksen	
  jäsenyyttä	
  anoivat	
  Tiina	
  Mikkonen	
  
Hämeenlinnasta,	
  sekä	
  Malek	
  Kharroubi	
  HUS:sta.	
  
7. Taloustilanne	
  
a. Alajaoksen	
  tilitilanne	
  oli	
  vuoden	
  2011	
  alussa	
  600	
  eur	
  miinuksella	
  edellisen	
  
peruuntuneen	
  Rovaniemen	
  koulutuksen	
  aiheuttamien	
  kulujen	
  johdosta.	
  
Tarttossa	
  järjestetty	
  kokous	
  tuotti	
  800-‐1000	
  euroa	
  voittoa.	
  Tarkka	
  tilinpäätös	
  
syntyy	
  myöhemmin	
  kun	
  lopulliset	
  kulut	
  ovat	
  tiedossa.	
  Päätettiin	
  siirtää	
  tämä	
  
voitto	
  alajaoksen	
  toimintavaroihin.	
  SAY:n	
  alajaokselle	
  osoittamista	
  3000	
  eur	
  
toimintavarauksesta	
  	
  on	
  vähennetty	
  viime	
  vuoden	
  tappio	
  (600	
  eur),	
  eikä	
  jäljelle	
  
jääneeseen	
  2400	
  eur	
  ole	
  kohdistunut	
  menoja.	
  Näin	
  ollen	
  alajaoksen	
  varat	
  ovat	
  
tällä	
  hetkellä	
  noin	
  3200	
  eur.	
  
8. Alajaoksen	
  nimen	
  muuttaminen	
  Suomen	
  obstetriset	
  anestesiologit	
  	
  (SOAT)	
  jaokseksi	
  
a. Yksimielisesti	
  hyväksyttiin	
  muutos	
  alajaoksesta	
  jaokseksi.	
  
b. Käytetään	
  lyhenteenä	
  SAY:n	
  ulkopuolisessa	
  viestinnässä	
  (SOAT/SAY).	
  
c. Puheenjohtaja	
  ja	
  sihteeri	
  tekevät	
  jatkossa	
  ehdotuksen	
  jaoksen	
  englannin	
  
kielisestä	
  nimestä.	
  
9. Toimintasuunnitelma	
  lähivuosiksi:	
  
a. Toimikunta:	
  Päätettiin	
  keskustelun	
  jälkeen	
  että	
  toimikunta	
  on	
  hyödyksi	
  
toiminnan	
  tehostamiseksi	
  ja	
  toiminnan	
  jatkuvuuden	
  takaamiseksi.	
  
Toimikuntaan	
  päätettiin	
  ottaa	
  4	
  jäsentä,	
  sekä	
  jaoksen	
  puheenjohtaja	
  ja	
  sihteeri.	
  
Yksi	
  jäsenistä	
  on	
  edellinen	
  puheenjohtaja.	
  Johtokunta	
  kokoontuu	
  tarvittaessa	
  ja	
  

pitää	
  tarpeen	
  mukaan	
  yhteyttä	
  sähköisesti.	
  Ensimmäiseen	
  johtokuntaan	
  
kuuluvat:	
  Petri	
  Volmanen,	
  Antti	
  Väänänen,	
  Johanna	
  Sarvela,	
  Tiina	
  Mikkonen,	
  
Pirjo	
  Ranta	
  ja	
  Arvi	
  Yli-‐Hankala.	
  
b. Webmasteriksi	
  valittiin	
  yksimielisesti	
  Tiina	
  Mikkonen	
  Hämeenlinnasta.	
  
c. Sääntöjen	
  ja	
  tehtävien	
  tarkistaminen:	
  Selvitetään	
  SAY:lta	
  jaosten	
  toimintaa	
  
koskevaa	
  ohjeistusta.	
  Jatkossa	
  pyritään	
  kokoukset	
  pitämään	
  kahdesti	
  vuodessa	
  
siten	
  että	
  toinen	
  kokous	
  on	
  operatiivisten	
  päivien	
  yhteydessä	
  ja	
  toinen	
  
syyskoulutuspäivien	
  yhteydessä.	
  
d. Seuraavat	
  koulutuspäivät	
  ovat	
  operatiivisten	
  päivien	
  yhteydessä	
  2012.	
  
Ehdotettiin	
  tapausselostussessiota	
  tai	
  patient	
  safety	
  sessiota.	
  Aihepiiri	
  
päätetään	
  marraskuussa	
  2011	
  pidettävässä	
  seuraavassa	
  kokouksessa.	
  
e. Vuoden	
  2013	
  kokouksen	
  paikasta	
  päätettiin	
  yksimielisesti	
  tutkia	
  
mahdollisuuksia	
  järjestää	
  kokous	
  Kroatiassa.	
  Luento-‐ohjelma	
  pidetään	
  
englanniksi	
  ja	
  sairaalavierailu	
  synnytyksiä	
  hoitavaan	
  yksikköön	
  otetaan	
  
mukaan	
  ohjelmaan.	
  Vedran	
  Stefanovic	
  Naistenklinikalta	
  HUS:sta	
  ilmoitti	
  
halukkuutensa	
  auttaa	
  järjestelyissä.	
  Keskusteltiin	
  kotimaassa	
  järjestettävän	
  
koulutuksen	
  ongelmista,	
  joihin	
  kuuluu	
  ulkomaista	
  koulutusta	
  heikompi	
  
osallistumisaktiivisuus	
  sekä	
  verraten	
  korkeat	
  matka,	
  majoitus	
  ja	
  
ruokailukustannukset.	
  
10. Ohjeista:	
  Keskusteltiin	
  mahdollisuudesta	
  laittaa	
  yleiseen	
  jakeluun	
  jaoksen	
  internet	
  
sivuille	
  talokohtaisia	
  ohjeita.	
  Myös	
  yleisluontoista	
  synnytysanalgesian	
  käypähoito	
  
suositusta	
  pohdittiin	
  mutta	
  tämän	
  kirjoittamiseen	
  ja	
  ylläpitoon	
  vaadittavia	
  resursseja	
  
pidetiin	
  huomattavina.	
  Pirjo	
  Ranta	
  (OYS)	
  kertoi	
  obstetrisen	
  potilaan	
  check-‐list	
  
projektista.	
  Ranta	
  lähettää	
  draftin	
  check-‐list:stä	
  jäsenistölle	
  arvioitavaksi	
  ja	
  
työstettäväksi.	
  Korjattusta	
  versiosta	
  keskustellaan	
  seuraavassa	
  kokouksessa	
  
marraskuussa	
  2011.	
  Tarkistuslistan	
  käyttöönottoon	
  vaadittavia	
  toimia	
  ja	
  
yhteistyötahoja	
  pohdittiin.	
  Listasta	
  tulee	
  saada	
  tieto	
  levitettyä	
  niin	
  Suomen	
  
gynekologiyhdistyksen	
  kuin	
  Suomen	
  Kätilöliiton	
  kautta.	
  Myös	
  listan	
  käyttöönoton	
  
tehostamista	
  Sosiaali-‐	
  ja	
  terveysministeriön	
  tuella	
  pohdittiin.	
  
11. Muut	
  asiat:	
  Professori	
  Kari	
  Korttila	
  suositteli	
  jäsenistölle	
  käyntiä	
  SOAP:n	
  kokouksessa.	
  
12. Seuraava	
  kokous	
  järjestetään	
  operatiivisten	
  päivien	
  yhteydessä	
  Helsingissä	
  
Messukeskuksessa	
  torstaina	
  24.11.2011	
  klo	
  12.	
  Sihteeri	
  hoitaa	
  tilavarauksen	
  sekä	
  
lounasjärjestelyt.	
  Mikäli	
  sponsoria	
  ei	
  saada	
  kokouksen	
  lounaskuluille,	
  kohtuulliset	
  
kokouskulut	
  maksetaan	
  jaoksen	
  varoista.	
  
13. Kokouksen	
  puheenjohtaja	
  Johanna	
  Sarvela	
  päätti	
  kokouksen	
  klo	
  14.40	
  

	
  
	
  
Helsingissä	
  10.10.2011	
  
	
  
	
  
_________________________	
  
Antti	
  Väänänen,	
  HUS	
  
sihteeri	
  
	
  
	
  
	
  
_________________________	
   	
  
Jouni	
  Ahonen,	
  HUS	
  
	
  
I	
  Pöytäkirjan	
  tarkastaja	
   	
  

	
  
	
  
	
  

______________________________	
  
Petter	
  Kainu,	
  HUS	
  
II	
  Pöytäkirjan	
  tarkastaja	
  

