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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN PUHELINKOKOUS 4.10.2012 klo 09.00 alkaen
Läsnä: Marko Seppänen (pj.), Salla-Maarit Kokkonen, Tiina Lipponen, Pasi Korkola, Katja
Sutinen (kohdasta 7 lähtien) ja Tommi Noponen (siht.)
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.04.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen (06.06.2012) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a.

Professori Juha Rinne Turun PET-keskuksesta hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi
(Suosittelijat Tommi Noponen ja Marko Seppänen).
b. Osastonylilääkäri Hanna Mäenpää hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi. (Suosittelijat
Lauri Karhumäki ja Mikko Tenhunen).
c. Seuraavat jäsenet Hannele Kivikoski, Margit Åhman-Kantola, Nina Lauren, Esa
Leppänen ja Eila Salmi ovat eronneet yhdistyksestä.
d. Vuoden 2012 jäsenmaksujen tilanne: yli sadalta varsinaiselta jäseneltä ja monelta
kannattajajäseneltä on vuoden 2012 jäsenmaksu maksamatta. Sihteeri lähettää kyseisille
jäsenille muistutuslaskut.
e. Radiokemisti Venla Kuhmonen HUS-kuvantamisen Isotooppilaboratoriosta hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi (Suosittelijat Eeva-Liisa Kämäräinen ja Anu Airaksinen).
5. MATKA-APURAHAT
a. Päätettiin myöntää Tiina Säilälle ja Anne Hietikolle 200 €:n apuraha EANM:n
kongressiin, 27.-31.10.2012.
b. Päätettiin myöntää Anu Autiolle 400 €:n apurahaa kongressiin WMIC2012 Irlantiin, 5.8.9.2012.

6. ISOTOOPPIPÄIVÄT 2013 JYVÄSKYLÄSSÄ
a.

b.

Päivien uusi ajankohta on 18-19.4.2013. Asiasta on tiedotettu Tuiketiedotteessa ja
sihteeri lisää ilmoituksen päivistä yhdistyksen nettisivuille. Tilaisuus järjestetään
Jyväskylän
Paviljonki-messukeskuksessa.
Päivien
ohjelmaluonnosta
ollaan
valmistelemassa ja iltatilaisuuspaikka on vielä avoin.
Päiville esitetään mm. seuraavia esitysten aiheita
i. Munuaiskierroksen tuloksien yhteenvetoa (Pentti Rautio).
ii. Vartijaimusolmukeleikkaushenkilökunnan
säteilyannosselvitys
(Tommi
Noponen).
iii. TT- ja muiden vaimennuskorjausten käyttö sydänlihasperfuusion gammakuvantamisessa (mahdollisesti ulkomainen puhuja).

7. ISOTOOPPIPÄIVIEN 2012 (TAMPERE) PALAUTE JA TILINPÄÄTÖS
Pasi Korkola kävi läpi päivien palautteen. Järjestelyt onnistuivat erittäin hyvin ja osallistujien
palaute päivistä oli hyvin positiivinen. Päivistä on tehty tilinpäätös, jonka mukaan päivien menot
olivat 31 157 €, tulot 43 850 € eli ylijäämä oli 12 693 €. Päivien voitosta maksetaan noin puolet
eli 6 300 € Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

8. FUUSIOKUVANTAMISKOULUTUKSEN 23.3.2012 PALAUTE JA TILINPÄÄTÖS
Koulutustilaisuuden järjestelyt onnistuivat erittäin hyvin ja osallistujat olivat ohjelmaan
tyytyväisiä. Koulutustilaisuus tuotti alustavan tilinpäätöksen mukaan 6 400 €:a ylijäämää. Lopullinen tilinpäätös tehdään yhdessä Suomen radiologiyhdistys ry:n kanssa ja tilaisuuden ylijäämä
jaetaan puoliksi yhdistysten kesken.
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9. LRY:N EDUSTAJA FINAS:N KLIINISEN ANALYTIIKAN TUKIRYHMÄÄN
KLIINISTEN LABORATORIOIDEN AKKREDITOINTIA VARTEN
LRY:n hallitus esittää edustajakseen Pasi Korkolaa.

10. YHTEISTYÖ SUOMEN KLIINISEN FYSIOLOGIAN YHDISTYKSEN (SKLFY)
KANSSA, YHTEINEN KOULUTUSTILAISUUS
Päätettiin ehdottaa SKLFY:n hallitukselle yhden tai kahden rinnakkaissession järjestämistä
vuoden 2013 KLF-koulutuspäivien yhteydessä. LRY voisi avustaa SKLFY:tä session puhujien
hankinnassa. Session aihe voisi olla esim. sydänlihasperfuusion kuvantaminen. Puheenjohtaja
Seppänen ottaa yhteyttä SKLFY:n hallitukseen asiasta.

11. KUOPION SYDÄNPERFUUSIOKURSSI, 10.10.2012
Kurssin valmistelut ovat menneet hyvin. Kurssi on täynnä, 27 ilmoittautunutta, lähinnä hoitajia
sekä muutama fyysikko ja lääkäri.

12. EANM:N KONGRESSI HELSINGISSÄ 2016-2020 VAI 2024?
LRY:hyn on otettu yhteyttä Helsingin messukeskuksesta (FinnExpo) ja he ovat ehdottaneet
EANM:n vuotuisen kongressin järjestämistä Helsingissä. FinnExpon edustaja tulee asiaan
liittyen tapaamaan puheenjohtaja Seppästä syksyn aikana. Juhani Knuutilta on alustavasti
kysytty kiinnostusta toimia kongressin presidenttinä. Samalla on keskusteltu, halutaanko
kongressi järjestää vuonna 2020 vai 2024? Aikaisemmin Helsingissä on järjestetty kongressi
vuosina 1984 ja 2004, mistä johtuen vuosi 2024 olisi hyvä valinta. Jos kongressia haetaan
Helsinkiin järjestettäväksi, sen ajankohdaksi tulisi ehdottaa syyskuun alkua, koska nykyisenä
ajankohtana lokakuun lopussa Suomi ei ole parhaimmillaan.
Sovittiin, että kongressijärjestelyiden suunnittelua jatketaan ja jos kongressia haetaan vuodeksi
2020, hakemus lähetetään ennen vuoden vaihdetta.

13. TUIKETIEDOTE
Vuoden kolmannen Tuiketiedotteen julkaisutakarajaksi sovittiin viikko 50. Sihteeri kokoaa
tiedotteen. Siihen tulee mm. EANM:n palautteita. Sihteerille voi lähettää muuta materiaalia ja
aihe-ehdotuksia tiedotteeseen.

14. MUUT ASIAT
a. LRY päätti tukea UEMS:a ja yhtyä heidän avaimeen kirjeeseen ”Standards for medical
practice”.
b. Sihteeri on päivittänyt LRY:n EANM:n ja UEMS:n komiteoiden edustajien yhteistiedot
komiteoihin.
c. Jyrki Kuikan muistoseminaarin julkaisu on saatavilla Kuopion yliopiston sivuilla.
Asiasta on tiedotettu jäsenistöä ja linkki julkaisuun lisätään LRY:n sivulle.
d. Tieteellisen seurain valtuuskunnalta (TSV) oli tullut kutsu syyskokoukseen 2.10.2012.
LRY:ltä ei ollut kokouksessa edustusta. Jatkossa TSV:n kokouskutsut lähetetään LRY:n
Helsingin edustajille.
e. LRY:lle oli lähetetty pyyntö asettaa ehdokas Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnan
vaaleihin seuraavalle kolmivuotiskaudelle 1.4.2013 alkaen. LRY ei aseta ehdokasta.
f. Tiina Lipponen osallistui LRY:n edustajana Aapo Ahosen eläkejuhlaan ja toimitti
LRY:n puolesta Ahoselle kiitokset ja lahjan. Juhla oli kaksiosainen sisältäen
seminaarityyppisen luentotilaisuuden.

15. Seuraava kokous pidetään puhelinkokouksena ke 21.11.2012 klo 14.00 alkaen.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

Marko Seppänen, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

