LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
Hallituksen puhelinkokous 9.2.2010 klo 14.00
Pöytäkirja 1/2010
Läsnä: Jari Heikkinen (pj.), Eeva Boman (siht.), Marko Seppänen, Jyri Toikka (läsnä kohdat 110.6), Eeva-Liisa Kämäräinen, Sami Kajander, Irma Salminen, Hanna Mussalo

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (hallituksen kokous 8.12.2009).
4. Käsiteltiin kannatusjäsenhakemukset ja hyväksyttiin uudet kannatusjäsenet Labtronic Oy ja
Wansår Corporation. Kokouksen jälkeen sihteeri huomasi, että Labtronic Oy oli jo
yhdistyksen kannatusjäsen.
5. Myönnettiin 500€ matka-apurahat Sarita Forsbackille 15th European symposium of
Radiopharmacy an Radiopharmaceuticals –konferenssiin ja Jonna Sinkkoselle Molecular
Imaging in Radiation Oncology (MIRO) –konferenssiin. Molemmilla hyväksytyt
posteriesitykset.
6. Vuoden 2010 talousarvio valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
7. Käytiin läpi Salosen Iirikseltä saatua materiaalia Kotkan isotooppipäivistä. Tehtiin
seuraavia huomioita: tilinumero oli väärä, Jari Heikkinen voisi typistää omaa esitystään
hieman, että Arto Helovuo saa riittävästi aikaa omaan esitelmään, Säteilykoulutuspisteitä
kerryttäväksi

tuntimääräksi

suositellaan

10h,

osallistumismaksu

myöhemmin

ilmoittautuneille voisi olla 300€. Hallitus myös kaipaa nähtäville päivien budjettiluonnosta.
8. Keskusteltiin tulevista koulutuksista:
8.1. Hanna Mussaloon on oltu yhteydessä sydänlihasperfuusio-koulutuksen tiimoilta.
Tällaiselle koulutukselle voisi olla kysyntää. Esillä oli Hands on –tyyppinen
koulutuspäivä Kuopiossa. Hanna hahmottelee ohjelmaa ja esittelee sen seuraavassa
kokouksessa.
8.2. Turun CT-koulutus isotooppilääkäreille 8.-9.4.2010. Järjestetään LRYn nimissä.
Ohjelmaluonnos liitteenä (LIITE 1). Sihteeri laittaa sen jäsenille, kun saa lopullisen
version. Myös budjetti näyttää hyvältä (LIITE 2)
8.3. PET basics Turku 8.-9.3.2010.
8.4. EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality assurance, Wien, 27.28.3.2010. LRYn hallitus valitsi Suomen edustajiksi Jari Heikkisen ja Jukka
Kemppaisen. LRY maksaa matkat sekä majoituksen, mikäli EANM ei sitä maksa.
EANM maksaa koulutuksen sekä ilmeisesti majoituksen. Koulutuksen jälkeen
edustajat pitävät vastaavan kurssin Suomessa.
8.5. Gastropäivät Tampereella 18.-19.2.2010.

8.6. Radiologisen

fysiikan

Radiologiyhdistyksen

ja

säteilyfysiikan

järjestämä.

kurssi

Pohdittiin

Kuopiossa

voisiko

kurssi

25.-27.8.2010.
sisältää

myös

isotooppiosion ja onnistuisiko sitä kautta yhteistyö radiologiyhdistyksen kanssa. Sami
Kajander vie terveiset Radiologiyhdistyksen seuraavaan hallituksenkokoukseen.
9. Eeva-Liisa Kämäräinen on laatinut raportin ITLC-levyjen poistumisesta (LIITE 3).
Laitetaan raportti pienin muutoksin seuraavaan tuikkeeseen.
10. Muut asiat:
10.1.

Seuraava (pika)tuike laitetaan maaliskuun alkuun. Siihen aiheita voi lähettää

sihteerille. Aiheina ainakin Isotooppipäivät, Vuosikokous, ITLC-levyt, tulevat
koulutukset.
10.2.

Lääkärilehteen tulossa oleva PET-artikkelia pidettiin hyvänä ja tähän liittyen

keskusteltiin yhdistyksen näkyvyydestä esim. isotooppipäivien yhteydessä. Jari on
yhteydessä Salosen Iirikseen.
10.3.

Jari on ollut yhteydessä Hanna Mäenpäähän I-131 ablaatiohoitokäytäntöjen

yhdenmukaistamiseksi. He pitävät asian tiimoilta palaverin ja vievät asiaa eteenpäin.
10.4.

LRYn

50v

juhlatili

on

nyt

lopetettu.

Samalla

selvisi

että

entisellä

rahastonhoitajalla Simo Saarakkalalla on vielä nettitunnusoikeudet yhdistyksen tiliin.
Simo Saarakkalan kaikki oikeudet yhdistyksen tiliin lopetetaan.
10.5.

Generaattoreiden toimitusongelmat herättivät jälleen keskustelua. Ilmeisesti on

tulossa jakso jolloin generaattoreita ei pystyttäisi toimittamaan ollenkaan pariin
viikkoon. Tällä hetkellä ilmeisesti generaattoreita on riittänyt, mutta niiden
aktiivisuuksissa on ollut puutteita, jolloin tutkimuksia on jouduttu tekemään tiettyinä
päivinä. Nähtiin että hallituksen pitäisi jollain tavalla puuttua asiaan, mutta toisaalta
todettiin että ongelma on maailmanlaajuinen, eikä siinä kauheasti ole tehtävissä.
Mietitään seuraavaan kokoukseen miten hallitus voisi toimia asian tiimoilta.
10.6.

Eeva-Liisa Kämäräinen luopuu omasta osuudestaan LRY 50v juhlien tuotosta

korvamerkitystä matka-apurahasta. (Tämän jälkeen Jyri Toikka poistui keskustelusta.)
10.7.

Tuleva maailmankokous Etelä-Afrikassa syyskuussa. Mietittiin onko yhdistys

mukana tukemassa kokoukseen osallistujia matka-apurahoin vai keskitytäänkö EANMkokoukseen tukemiseen, joka on samoihin aihoikin. Vielä ei päätetty mitään.
11. Seuraava kokous Helsingissä 7.4.2010 klo 10-12.30. Eeva-Liisa varaa paikan.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.06.

Jari Heikkinen, puheenjohtaja

Eeva Boman, sihteeri

