SGY:n sihteerille
SGY, REPRODUKTIOENDOKRINOLOGIAN TYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 1.9.2015–
31.8.2016
Reproduktioendokrinologian pientyöryhmän jäsenet 13.4.2016 asti olivat: Antti Perheentupa
(TYKS; pj), Mervi Halttunen (HUS), Oskari Heikinheimo (HUS), Maritta Hippeläinen (KYS), Maarit
Niinimäki (OYS), Helena Tinkanen (TaYS) ja Viveca Söderström-Anttila (Väestöliitto Helsinki).
Pienryhmämme järjesti 11.-12.2.2016 Helsingissä Kansallismuseossa SGY:n jäsenille
reproduktioendokrinologian koulutuspäivät. Koulutustilaisuuden aiheina olivat: "Ovatko
hedelmällisyyden tutkimukset ja hoidot näyttöön perustuvia?", "Kohtu- ja hedelmällisyysongelmat",
"Menopaussiongelmia" ja "Mikä miestä vaivaa?". Päivät onnistuivat erinomaisesti, osallistujia oli
molempina päivinä n. 140 henkeä.
Sähköpostitse toteutetun osallistujien palautteen perusteella koulutuspäivien aiheita ja toteutusta
pidettiin onnistuneena ja säännöllisiä vastaavanlaisia koulutuksia toivottiin jatkossakin.
Yllämainittu jäsenistö on jatkanut jo usean vuoden ajan lähes samalla koostumuksella. 11.2.2016
pienryhmä piti kokouksen ja pohti ryhmän tulevaisuutta ja kokoonpanoa. Useammalla pienryhmän
jäsenellä oli jo toive päästää uusi sukupolvi elävöittämään pienryhmän toimintaa.
Reproduktioendokrinologian pienryhmä päätti yksimielisesti esittää hallitukselle pienryhmän
uudeksi puheenjohtajaksi Jarna Moilasta Helsingin Väestöliitosta. SGY:n sääntöjen mukaan
puheenjohtaja valitsee sopivaksi katsomansa pienryhmän jäsenet (väistyvät jäsenet olivat
ystävällisesti jo selvitelleet itselleen sopivaa seuraajakandidaattia puheenjohtajan tehtävän
helpottamiseksi).
Aiempien jäsenten avustuksella uusi kokoonpano muodostui seuraavanlaiseksi:
Reproduktioendokrinologian pientyöryhmän jäsenet ovat 13.4.2016 alkaen: Jarna Moilanen
(Väestöliiton Klinikat OY, Helsinki; pj), Hanna Hautamäki (HUS), Maritta Hippeläinen (KYS), Maarit
Niinimäki (OYS), Helena Tinkanen (TaYS) ja Varpu Jokimaa (TYKS).
Pientyöryhmän järjestäytymiskokousta varten myönnettiin SGY:n rahoitus, ja Helsingissä
järjestetyn ESHREn vuosikokouksen ja koulutuspäivien yhteydessä 4.7. palaveerattiin ravintola
Ragussa ja mietittiin tulevia linjauksia. Paikalla olivat uudistetun ryhmän jäsenet Maarit Niinimäkeä
lukuunottamatta. Suunniteltiin järjestettäväksi koulutuspäiviä 2 vuoden välein, ja pyrkiä
järjestämään ne kaksipäiväisinä. Osallistumismaksun voisi maksaa 1 tai 2 päiväksi.
Koulutuspaikkana Kansallismuseo on ollut toimiva, mutta näyttelytila ja salin tila ovat kooltaan
rajalliset, toisaalta sali on kuulijaystävällinen ja puitteet toimivat. Ohjelmissa tarvitsee jatkossakin
toki huomioida seuran jäsenet, eli fokuksena täytyy säilyttää yleisgynekologit ja erikoistuvat, mutta
lisäksi voitaisiin miettiä enemmän IVF-lääkäreiden tarpeita. Käytännön toiminnan helpottamiseksi
harkitaan palaute- ja osallistumistodistuspaperien jakamista jo kokouspaikalla, silläkin uhalla, ettei
palautteita tule monta. Ryhmän sisäistä työnjakoa saatetaan kehittää niin, että osan käytännön
toimista hoitaisi Hanna Hautamäki.
Talous: Pientyöryhmällä ei ole omaa pankkitiliä. Pientyöryhmän talous, ja koulutuspäivien
talousasiat hoidetaan SGY:n kautta. 11.2.2016 pidetyn pientyöryhmän kokouksen ja 4.7.2016
järjestäytymiskokouksen kustannukset laskutettiin sovitusti rahastonhoitajalta. Nyt raportoitavan
ajanjakson aikana emme ole järjestäneet itsenäistä maksullista toimintaa tai kuluttaneet em. lisäksi
muutoin seuran varoja.
Toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017.

Väistyvä pienryhmä katsoi perustelluksi, että uusi puheenjohtaja pääsee aloittamaan toiminnan
ilman pitkälle vietyjä tulevaisuuden suunnitelmia. Väistyvä puheenjohtaja on toimittanut aiempien
toimikausien kirjapidon ja suunnitelmat uudelle puheenjohtajalle työtehtävien ja tapahtumien
valmistelun helpottamiseksi.
Talvella 2016-2017 on uuden pientyöryhmän tarkoitus jatkaa suunnitelmien tekoa. Virallisempi
suunnittelukokous pidettäisiin loppukeväästä -17, jotta luennoitsijat ehtii sopia ennen kesälomia ja
ohjelma hyväksyttää SGY:llä ennen julkaisutarvetta. Seuraava koulutuspäivä siis olisi 2/18.

Helsingissä 21.9.2016
Jarna Moilanen

Turussa 19.9.2016
Antti Perheentupa

