LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
Hallituksen puhelinkokous 25.5.2009 klo 14.00
Pöytäkirja 5/2009
Läsnä: Jari Heikkinen (pj.), Eeva Boman (siht.), Jyri Toikka, Sami Kajander, Hanna Mussalo,
Irma Salminen

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (hallituksen kokous 14.4.2009).
4. Hyväksyttiin uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Kirsi Mikkola Turun PET keskuksesta
(suosittelijat Merja Haaparanta-Solin ja Tove Grönroos) ja Mikko Hakulinen KYSista
(suosittelijat Hanna Mussalo ja Eeva Boman).
5. Käsiteltiin EANM´09 matka-apurahahakemukset. Hakemuksia saatiin 13 kpl akateemisilta
hakijoilta, joilla oli lähetetty abstrakti ja 6 hoitajien hakemusta. Päätettiin, että tämän
vuoden tutkimusapurahan saajat eivät saa matka-apurahaa. Lisäksi päätettiin, että
hyväksytyn abstraktin saaneet saavat 400€ apurahan ja hoitajahakijat saavat 250€ apurahan.
Täten 400€ ehdollisen matka-apurahan saavat Pauliina Luoto (Virsu), Chunlei Han, Esa
Kauppila, Merja Haaparanta-Solin, Anniina Pakkanen, Tove Grönroos, Piritta Saipa, Anna
Kirjavainen, Olli Eskola, Jorma Heikkonen sekä Heikki Minn. Ehtona on hyväksytty
abstrakti. 250€ matka-apurahan saavat hoitajajäsenet Susanna Hölsä, Anne Salmela, Heidi
Betlehem, Tiia Lehtojärvi, Liisa Sinkkonen sekä Katja Sutinen.
6. LRY on saanut lahjaksi 2000€ MAP-apurahan jaettavaksi nuorelle radiolääketutkijalle.
Julistetaan heti avoimeksi ja hakuaika on syyskuun alkuun (1vk ennen hallituksen Mikkelin
kokousta). Eeva-Liisä Kämäräisen johdolla Hanna Mussalo ja Irma Salminen muodostavat
apurahatoimikunnan, joka esittää hallitukselle syyskuunkokoukseen apurahan saajan.
7. Gastrokirurgien kanta yhteiskoulutuspäivistä on, että he haluaisivat erilliset budjetit
koulutukseen verotuksellisista syistä. Tämä tarkoittaisi sitä että, joutuisimme vastaamaan
omista kuluistamme ja järjestelyistä. Marko on vielä tiedustellut asiasta lisää, mutta mitään
ei ole kuulunut. Päätettiin, että käsitellään asiaa lisää syksyn kokouksessa. Mikäli
yhteistyökuvio ei onnistu, niin ei ehkä kannattaisi lähteä kahta erillistä koulutusta
järjestämään, mutta tarjottaisiin silti luennoitsijoita luennoimaan gastrokirurgeille.
8. Tuike pyritään laittamaan kesäkuun alkuun. Hallituksen jäseniltä toivotaan pian pientä
tarinaa itsestään sekä valokuvaa. Myös muita juttuja pyydetään kesäkuun alkuun mennessä.
9. Muut asiat:
9.1. Juhlakuvista ei ole vielä kuulunut mitään, PDF historiikki ei ole vielä netissä. Esko
lupasi antaa kannellisen version. Hannu Sipilä on videoinut juhlakokouksessa otoksia,
joita olisi hyvä saada myös muille jakoon. Sami on yhteydessä Eevaan asian tiimoilta.

9.2. Sihteerille annetaan oikeudet tehdä nettiin yksinkertaisia lisäyksiä. Nettisivuja pitäisi
muutenkin uudistaa. Tähän pitäisi saada joku tekijä. Mietitään kesän aikana.
9.3. Seuraava kokous on syyskuun alussa Mikkelissä (alustavasti sovittu 8.9. tai 2.9.).
Päätetään ajankohta myöhemmin.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Jari Heikkinen, puheenjohtaja

Eeva Boman, sihteeri

