LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
Hallituksen kokous 8.9.2009 klo 11.30 Mikkelin keskussairaala
Pöytäkirja 6/2009
Läsnä: Jari Heikkinen (pj.), Eeva Boman (siht.), Jyri Toikka, Eeva-Liisa Kämäräinen, Sami
Kajander, Irma Salminen, Hanna Mussalo

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.35
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (hallituksen puhelinkokous 25.5.2009).
Huomioitiin että edellisen kokouksen pöytäkirjaan oli tullut väärä päivämäärä, joka
korjattiin.
4. Jäsenasiat:
4.1. Hyväksyttiin röntgenhoitaja Marjo Airut Meilahden isotooppilaboratoriosta uudeksi
varsinaiseksi jäseneksi (Suosittelijat Anu Koskela ja Anja Karttunen).
4.2. Yhdistyksestä ovat eronneet kesänaikana Viljanen Antti, Jääskeläinen Timo, Kärki
Raija, Matti Luotolahti sekä Oikarinen Asta.
5. Matka-apurahahakemuksia oli saapunut 2 kpl. Hallitus myönsi 400€ suuruiset matkaapurahat apulaisfyysikko Mikko Hakuliselle (KYS) Münchenin lääketieteellisen fysiikan ja
tekniikan maailmankokoukseen 7.-12.9.2009 sekä Anu Autiolle (Turun PET-keskus)
Kanadan

WMIC09-kongressiin

23.-24.9.2009.

Molemmilla

on

kokouksissa

omat

posteriesitykset. Lisäksi hallitus päätti että Tove Grönroos saa 400€ suuruisen matkaapurahan EANM09 kokoukseen, vaikka hänellä ei ole hyväksyttyä abstraktia. Perusteluina
että hakija on toisena kirjoittajana mukana toisessa abstraktissa ja että hakijan on
ensimmäisenä kirjoittajana artikkelissa (EJNM), jonka Springer julkaisee kirjana EANM
kokouksessa.
6. MAP-apurahahakemukset käsitteli erillinen nimetty apurahavalintatoimikunta (E-L
Kämäräinen, Hanna Mussalo, Irma Salminen). Toimikunnan kokouksen muistio on liitteenä
(LIITE 1). Toimikunnan ehdotus on että 2000€ MAP-apuraha myönnetään Mirkka
Sarparannalle (Helsingin yliopiston radiokemian laboratorio). Perusteluina on tutkimuksen
keskittyneisyys eniten itse radiolääkkeen kehittämiseen, syntetisoinnin suunnitteluun sekä
radiolääkkeenvalmistamiseen.
7. Muut asiat:
7.1. Huomioitiin että LRY:n nettisivut ei tällä hetkellä toimi. Eeva selvitti sen liittyvän
kotisivujen päivitykseen. Eeva pyytää kuitenkin Hippeläisen Eeroa että sivuilla näkyisi
edes joku ilmoitus muutostöistä.
7.2. Sihteeri on kesänaikana seulonut LRYn vanhat yli 10v vanhat arkistot läpi ja lähettänyt
säilytettävät asiakirjat (pöytäkirjat, jäsenkirjeet, omat julkaisut) ja muistot (omien

koulutusten/kongressien,

syntymäpäivien

tai

muita

oleellisia

tapahtumia/kirjeenvaihtoa) vuosilta 1959-1999 sekä kaikki materiaali vuosilta 19591979 (lukuunottamatta tilikirjanpitoja) kansallisarkistoon Helsinkiin. Arkistot ovat
Kansallisarkistosta vapaasti tutkijoiden katsottavissa. Arkistointi ei maksa mitään.
Myöhemmin arkistoa voidaan täydentää kuitenkin vasta yli 10 vuotta vanhoilla
asiakirjoilla.
7.3. E-L selvitti 50v. juhlien tulosta, joka onkin arviolta 6000€ plussaa. Hallitus päätti että
voitosta puolet voidaan käyttää järjestelytoimikunnan jäsenten matka-apurahoiksi.
7.4. Hallitus esittää Tommi Kokkia Turun PET-keskuksesta LRYn edustajaksi EANM
YIM2010 kokoukseen.
7.5. Hallitus keskusteli ensi vuoden Kotkan isotooppipäivien ohjelmaluonnoksesta ja esittää
omia ehdotuksiaan järjestelytoimikunnalle.
7.6. LRY on saanut kutsun TSV:n 110v juhlaseminaariin. Pyritään että hallituksesta joku
osallistuisi tapahtumaan. Pj. tai sihteeri selvittää mahdollisuutta saada apurahaa
TSV:ltä tuleville isotooppipäiville.
7.7. Pj toi esille pitäisikö LRYn ottaa kantaa väitteeseen että Levyn-kappaletautia
diagnosoitaisiin vähemmän syystä ettei sen lääkitys kuulu KELA-korvauksen piiriin.
Vielä ei ainakaan ryhdytty jatkotoimenpiteisiin.
7.8. Soneran e-laskut säästävät rahaa, joten niihin kannattaa siirtyä.
7.9. Gastrokirurgit eivät halua yhteiskokousta taloudellisiin syihin vedoten. Pyritään
kuitenkin edistämään yhteistyötä.
7.10.

Yhteistyötä

mietittiin

samarium-hoitojen

(onkologit,

urologit)

sekä

radiojodihoitojen (Hanna Mäenpää) osalta. Jatkosta ei sovittu, mutta pyritään viemään
eteenpäin.
7.11.

Sihteeri esitteli arkistoista löytyneet vanhat kannatusjäsensäännöt. Hallitus päätti

että säännöt eivät ole enää voimassa ja kannatusjäseniä koskevat säännöt löytyvät
yhdistyksen säännöistä.
7.12.

Sami

toi

pohjoismaisten

esille

että

kesäkuussa

radiologiyhdistysten

2011

järjestetään

yhteiskokous.

Samaan

Maarianhaminassa
aikaan

myös

röntgenhoitajien liitto pitää oman kokouksensa. Tähän pyritään kehittämään
yhteistyökuviota.
8. Seuraava kokous on puhelinkokous 8.12.2009 klo 14.00.
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.41.

Jari Heikkinen, puheenjohtaja

Eeva Boman, sihteeri

LIITE 1
Tutkimusapurahavalintatoimikunnan puhelinkokous 4.9.2009 klo 14
Läsnä: Eeva-Liisa Kämäräinen (pj.), Hanna Mussalo, Irma Salminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen käytiin läpi yksityiskohtaisesti kaikki saapuneet 6
apurahahakemusta, joista 5 oli Turusta, ja yksi Helsingistä. Apurahahakemukset ovat kaikki hyvin
laadittuja, tasokkaita ja käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Päätettiin, että otamme apuraha- tarkasteluun
pisimmälle tutkimuksissaan edenneet, jolloin jäljelle jäivät Iina Laitinen (väitöskirja valmis 2009 lopussa
tai 2010 alussa) sekä Anu Autio ja Mirkka Sarparanta, joiden väitöskirjat olisivat puolustettavina
tutkijoiden mukaan vuonna 2011. Iina Laitisen meriitit radiolääketutkimuksissa nimenomaan
radiolääkkeen sovellutuksissa hänen tutkimusalueellaan ovat selvästi muita edellä, jota osoittavat 15
julkaisua referee tasoisissa lehdissä. Anu Aution julkaisumeriitit jäävät kuitenkin molempien muiden
ehdokkaiden varjoon.
Koska valinta kuitenkin tuntui vaikealta, otimme kriteeriksi radiolääketutkimuksen poikkitieteelliseltä
kannalta, jossa radiolääketutkimuksen perustana on itse radiolääkkeen kehittäminen, syntetisoinnin
suunnittelu ja radiolääkkeen valmistaminen. Tähän puoleen tutkimusta Mirkka Sarparanta on hakijoista
eniten keskittynyt ja hänellä on myös siitä kaksi julkaisua. Lisäksi Mirkka Sarparannan
tutkimussuunnitelma käsittää syntetisoitujen yhdisteiden sovellutuksia koe-eläimissä sekä SPECT/TT:llä,
PET/TT:llä että autoradiografialla. Tutkimusapurahavalintatoimikunta päätti täten esittää LRY:n
hallitukselle, että radiokemisti Mirkka Sarparannalle Helsingin yliopiston radiokemian laboratoriosta
myönnetään MAP Medical Oy:n nuorelle radiolääketutkijalle tarkoittama MAP-stipendi 2000€
tutkimusaiheesta:

”Positroni- ja yksittäisfotoniemissiotomografia lääkeainekuljetuksen
tutkimuksessa: uudet merkkiaineet ja niiden arviointi eläinmalleissa”

Eeva-Liisa Kämäräinen, pj.

Hanna Mussalo Irma Salminen

