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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS 04.04.2014, RAVINTOLA LOISTE, HELSINKI
Läsnä: Hanna Mussalo (pj.), Salla-Maarit Kokkonen, Tiina Lipponen, Katja Sutinen, Kirsi
Timonen, Pasi Korkola ja Tommi Noponen (siht.)
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (15.01.2014) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a.
b.
c.

Tutkija Cheng-Bin Yim (Valtakunnallinen PET-keskus) hyväksyttiin yhdistyksen
jäseneksi (suosittelijat: Olof Solin ja Sarita Forsback (PET-keskus)).
Röntgenhoitaja Sini Pitkänen (KFI-osasto, Jorvin sairaala) hyväksyttiin yhdistyksen
jäseneksi (suosittelijat: Kaisu Keskitalo ja Pirjo Pankka (KFI, Jorvin sairaala)).
Kannattajajäsen Mediq Oy ja jäsen Pekka Turtiainen eroavat yhdistyksestä omasta
pyynnöstään.

5. MATKA-APURAHAT
a. Myönnettiin jäsenille Tiina Säilä ja Tiina Taatila kummallekin 300 €:n matka-apuraha
b.

kongressiin ”ISRRT World Congress, 12-15.6.2014, Helsinki.”
Hallitus esittää vuosikokoukselle käytäntöä, että yhdistyksen jäsenille voidaan
pääsääntöisesti myöntää hakemuksen perusteella yksi matka-apuraha yhden toimintavuoden aikana.

6. ISOTOOPPIPÄIVÄT 2014
Isotooppipäivien järjestelyt ovat hyvin aikataulussa. Päiville on ilmoittautunut tähän
mennessä 102 osallistujaa ja näyttelyyn 14 yritystä. Päivien tieteelliseen ohjelmaan ja
torstain iltaohjelmaan on tullut pieniä tarkennuksia. Päivien budjetti on mitoitettu
vastaamaan kuluja.
7. VUOSIKOKOUS 2014
Vuosikokous järjestetään to 8.5. klo 16.10 alkaen Oulussa Hotelli Radisson Blussa.
Salla-Maarit ilmoittaa tarkemman kokoustilan. Hallitus hyväksyi vuoden 2013 toimintakertomuksen, vuoden 2014 toimintasuunnitelman, vuoden 2014 budjetin ja vuoden
2013 tasekirjan ja esittää niitä vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
Nykyinen hallitus esittää vuoden 2014 hallituksen kokoonpanoksi: puheenjohtaja
Hanna Mussalo, varapuheenjohtaja Tiina Lipponen, sihteeri Tommi Noponen,
rahastonhoitaja Pasi Korkola, hoitajajäsen Katja Sutinen ja muut jäsenet Salla-Maarit
Kokkonen, Kirsi Timonen ja Antti Loimaala. Vuoden 2014 jäsenmaksuksi esitetään
varsinaisille jäsenille 25 €:a ja kannattajajäsenille 500 €:a. Vuoden 2014 EANM:n
delegaateiksi esitetään Marko Seppästä ja varaedustajaksi Hanna Mussaloa. EANM:n
hoitajadelegaatiksi esitetään Katja Sutista ja WFNMB:n edustajaksi Hanna Mussaloa.
Kirsi Timonen selvittää sopivaa SSCPNM:n edustajaa. Hanna Mussalo ja Antti
Loimaala jatkavat EBNM:n ja UEMS:n edustajina vuonna 2014.
Noponen valmistelee vuosikokouskutsun ja lähettää sen jäsenistölle sähköpostitse
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
8. VUODEN 2013 ISOTOOPPIJULKAISU JA –MENESTYJÄ
Palkintojen hakuaika päättyy pe 11.4. Noponen muistuttaa jäsenistöä asiasta.
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9. RADIOFARMASIAPÄIVÄT 2014
Päivät järjestetään 17.9.2014 Helsingin Vallilassa GE:n tiloissa. Ohjelman valmistelu
on edennyt hyvin ja lähes kaikki päivien esiintyjät on jo sovittu. Päivien budjetti on
laadittu kustannusneutraaliksi. Tilaisuuden vähimmäisosallistumismäärä on 30 henkeä,
jotta se järjestetään ja maksimimäärä noin 80 henkeä. Osallistumismaksuksi on sovittu
130 €. Päivien pääkohderyhmä on hoitajat, mutta päiville toivotaan myös osallistuvan
lääkäreitä, fyysikoita ja sairaala-apteekin edustajia kuten edellisilläkin päivillä.
10. VUODEN 2015 ISOTOOPPIPÄIVÄT
Vuoden 2015 isotooppipäivät järjestetään Tallinnassa. Päivien järjestelyistä vastaa
Meilahden ja Tallinnan isotooppiosastot. Sovittiin, että Helsingistä voi lähteä 4-5
hengen ryhmä Tallinnaan sopimaan päivien järjestelyistä. Yhdistys korvaa ryhmän
matkakulut, jotka ovat lähinnä lauttamatkojen kulut, ei yöpymiskuluja.
Sovittiin, että päivien kieleksi ehdotetaan suomea ja englantia tallinnalaisille
järjestäjille. Tapahtuman järjestelytoimikunnan kooksi ehdotetaan 4-5 henkilöä sekä
Helsingistä että Tallinnasta. Jos tarvitaan lisää talkootyöläisiä päivien ajaksi, heitä
kysytään Tallinnasta. Päivien ajankohdaksi ehdotetaan 16. - 17.4.2014 tai 23. 24.4.2014 ja paikaksi jotain Tallinnassa keskeisellä paikalla olevaa hotellia. Järjestelijät
toivovat päivien ohjelmaan ja teemaan ehdotuksia.
Yhdistys mahdollisesti tarjoaa osallistujille ryhmämatkavaihtoehtoa, joka sisältäisi
lauttamatkat ja/tai hotellimajoituksen.
Tapahtuman mahdollisen voiton jakautumisesta sovittiin alustavasti, että neljäsosa siitä
tulisi Helsingin ja neljäsosa Tallinnan isotooppiosastoille ja puolet yhdistykselle.
Mahdollisen voiton jakautumisesta tehdään Tallinnan järjestäjien kanssa kirjallinen
sopimus. Yhdistys takaa päivistä aiheutuvat mahdolliset tappiot.
Lipponen toivoi, että hänelle lähetetään päivien budjettiluonnoksen valmistelua varten
2-3 edellisen isotooppipäivien budjettia.
11. JÄSENREKISTERIN PÄIVITYS
Noponen on laatinut listan jäsenistä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan
useampaan vuoteen ja/tai joiden sähköpostiosoite on vanhentunut. Sovittiin, että
hallituksen jäsenet käyvät heille merkityt listan henkilöt läpi ja selvittävät henkilöiden
ajan tasalla olevat yhteistiedot, ja ovatko henkilöt halukkaita jatkamaan LRY:n jäseninä.
Sovittiin, että jos jäsenen sähköpostiosoite on vanhentunut, hän on eläkkeellä, eikä
hänen uusia yhteystietoja ole hallituksen jäsenten tiedossa, hänet todetaan eronneeksi
yhdistyksestä. Jos jäsenen sähköposti on vanhentunut, eikä hän ole saanut
jäsenmaksulaskua tai muutakaan jäsensähköpostia yhdistykseltä useampaan vuoteen,
mutta hän haluaa jatkaa edelleen yhdistyksen jäsenenä, hänet voidaan vapauttaa
edellisvuosien maksamattomista jäsenmaksuista.
Tavoite on, että vuosikokoukseen mennessä yhdistyksen jäsenlista on päivitetty siten,
että listalla on ainoastaan jäseniä, joilla on toimivat yhteystiedot. Jos jäsenrekisterin
päivityksen yhteydessä yhdistyksestä katsotaan eronneeksi useita jäseniä, jäsenmäärän
lasku ja sen syyt esitetään yhdistyksen vuosikokoukselle.
12. MUUT ASIAT
a. LRY esitti professori Juhani Knuutia Suomen Akatemian strategisen
tutkimusneuvoston jäseneksi.
b. Mussalo valmistelee 14.4. mennessä ohjelmaehdotuksen vuoden 2015
Lääkäripäiville 7.-9.1.2015, Messukeskus, Helsinki.
c. Mussalo tiedustelee Joensuun isotooppiosaston kiinnostusta järjestää vuoden
2016 isotooppipäivät.
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13. Seuraava kokous pidetään Oulussa Hotelli Radisson Blussa to 08.05.2014.
Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Hanna Mussalo, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

