LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
Hallituksen kokous 6.5.2010 klo 9.30 Kotka, Vellamo, auditorio
Pöytäkirja 3/2010
Läsnä: Jari Heikkinen (pj.), Eeva Boman (siht. kohdat 6-8), Marko Seppänen, Jyri Toikka (siht.
kohdat 1-5), Eeva-Liisa Kämäräinen, Sami Kajander, Irma Salminen, Hanna Mussalo

1) Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32
2) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3) Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (hallituksen kokous 6.4.2010).
4) Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Kalevi Mölsä, Tommi Noponen ja Marko Pesola.
5) Matka-apurahat
a) Hannu Sipilälle myönnettiin 700€ matka-apuraha ehdollisena IEEE2010 konferenssiin.
Ehtona on hyväksytty abstrakti.
b) Tommi Noposelle myönnettiin 700€ matka-apuraha SNM 2010 Annual Meeting –
konferenssiin. Abstrakti oli jo hyväksytty.
6) Vuosikokousasiat
a) Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin Toimintakertomus 2009.
b) Käytiin läpi 2010 talousarvio. Lisättiin vielä 500€ varaus KFI kirjan uudistamiseen
liittyviin kuluihin. Arvio on -4500€ alijäämäinen. Päätettiin ehdottaa talousarviota
vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
7) Muut asiat
a) Lausunto työryhmän raportista Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010-2020
todettiin hyväksi. Huomioitiin sitä kohtaan esitetty kommentti, että lausunnossa
otettaisiin kantaa konkreettisin ehdotuksin, kuinka monta koulutuspaikkaa/koulutettavaa
tarvitaan, ja arvioitaisiin tarvittavien PET/CT-laitteiden määrät. Katsoimme, että tässä
lausunnossa ei kannata lähteä tarkkoja määriä arvioimaan. SKLF:n hallitus kokoontuu
ensi viikolla, joten saamme palautteen sieltä sen jälkeen.
b)

KFI-kirjan uudistaminen nähtiin ajankohtaiseksi. Kirja on tehty 10 vuotta sitten.
Duodecim ei kuitenkaan ole kiinnostunut tekemään uutta päivitettyä painosta.
Ehdotuksena tuli käsikirja tyyppinen lisänide, joka päivittäisi kirjan tietoja. Hanna
Mussalo vie asiaa eteenpäin. Varattiin 500€ talousarvioon mahdollisiin kuluihin asian
edistämiseksi.

c) Yhdistys voisi kerätä tietoa Suomessa olevista isotooppifantomeista, joita voisi lainata.
Päätettiin että sihteeri laittaa kyselyn yksiköihin ja kerää tiedot. Nämä voisi olla vaikka
yhdistyksen nettisivuilla.
d) Vuoden 2011 isotooppipäivät järjestetään Ylläksellä 14.–15.4.2011.

e) Ensi syksynä alustavasti 16.–17.9.2010 suunnitteilla sydänkuvantamisen koulutusta
Kuopioon.
f) Todettiin Tc-99m saatavuusongelma. Ilmeisesti vielä ei suuria ongelmia, mutta
tutkimusaikoja jouduttu järjestelemään. Joissakin paikoissa on tehty tutkimuksia
lauantaisin. Toukokuun lopussa tulossa pahin pula, todennäköisesti hoidetaan vain
kiireelliset. Jos PET kamera käytössä, niin Fluoridilla onnistuu hyvin esim. luustot.
g) Seuraava kokous on puhelinkokous 24.5. klo 13. Jyri selvittää numerot. Uuden
hallituksen järjestäytymiskokous. Päätetään EANM matka-apurahan saajat.
8) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

Jari Heikkinen, puheenjohtaja

Eeva Boman, sihteeri

