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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN PUELINKOKOUS ma 04.11.2013 klo 14.30 ALKAEN
Läsnä: Hanna Mussalo (pj.), Salla-Maarit Kokkonen, Kirsi Timonen, Tiina Lipponen, Antti
Loimaala, ja Tommi Noponen (siht.)
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.35.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (03.09.2013) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a. Jäsen Camilla Ahlqvist eroaa yhdistyksestä omasta pyynnöstään.
5. MATKA-APURAHAT
a. Päätettiin myöntää Sarita Forsbackille 500 €:n apuraha kongressiin ”RussianNordic Symposium on Radiochemistry, 21.-24.10.2013, Moskova, Venäjä”.
a. Päätettiin myöntää Semi Helinille 500 €:n apuraha kongressiin ”Russian-Nordic
Symposium on Radiochemistry, 21.-24.10.2013, Moskova, Venäjä”.
6. TUKIANOMUS KIRJAN JULKAISUUN JA TUOTANTOON: LÄÄKETIETEELLINEN
FYSIIKKA
SUOMESSA.
SAIRAALAFYSIIKOT
RY:N
HISTORIAJULKAISU.
Sairaalafyysikot ry (SFry) on lähettänyt LRY:lle 1500 € avustushakemuksen koskien
kirjahanketta
”Lääketieteellinen fysiikka
Suomessa. Sairaalafysiikot
ry:n
historiajulkaisu”, johon on tarkoitus dokumentoida suomalaisen lääketieteellisen
fysiikan ja sairaalafyysikoiden 75-vuotista historiaa. Isotooppilääketiede on yksi
viidestä sairaalafysiikan erikoisalasta ja kirjaan on koottu kappale ”Sairaalafyysikot
isotooppitoiminnan eturintamassa”. SFry hakee tukea kirjan editointiin, taitoon ja
painatukseen.
Päätettiin myöntää 1500 €:n avustus SFry:n kirjahankkeeseen.
7. ISOTOOPPIPÄIVÄT 2014
Päivien ohjelma on käytännössä valmis ja moni luennoitsija on jo varmistettu. Tällä hetkellä tehdään mm. valtakunnallista perfuusio–ventilaatio–SPECT-TT –kyselykaavaketta. Oulussa pidetään seuraava suunnitelupalaveri 26.11., jonka jälkeen sovitaan tarkemmin, milloin päivien ohjelma julkaistaan ja aletaan mainostaa tapahtumaa osallistujille.
8. AIVOJEN ISOTOOPPI- JA FUUSIOKUVANTAMINEN KOULUTUSTAPAHTUMA, 13. – 14.3.2014.
Koulutustilaisuus järjestetään 13.-14.3.2014 Turussa yhteistyössä LRY:n ja Turun
yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) kanssa. Tapahtuman järjestelytoimikunnan
muodostavat Juha Rinne, Jukka Kemppainen ja Tommi Noponen. Koulutustapahtuman
alustava ohjelma ja budjetti on tehty.
Päätettiin, että koulutustapahtuman osallistumismaksu on 300 € kaksi päivää ja 200 €
torstaipäivä. Tapahtuman perusesittelypaikan hinta on 1500 € ja se sisältää kaksi
osallistujaa.
Noponen varmistaa loput koulutustapahtuman luennoitsijat ja neuvottelee yritysyhteistyökumppaneiden kanssa heidän osallistumisesta tapahtumaan. Tavoite on, että
tapahtuman ilmoittautuminen osallistujille alkaisi marraskuun aikana.

Pöytäkirja

Hallituksen kokous 6/2013

9. MUUT VUODEN 2014 AIKANA JÄRJESTETTÄVÄT KOULUTUSTAPAHTUMAT
a. Vuonna 2014 on tarkoitus järjestää Radiofarmasiapäivät. Tiina Lipponen on
suunnitellut Kim Bergströmin kanssa päivien järjestämistä. Tarkoitus on, että
päivät järjestetään GE:n kanssa yhteistyössä syksyllä 2014. Tiina valmistelee
järjestelyjä eteenpäin ja antaa aiheesta lisätietoa hallituksen seuraavassa
kokouksessa.
b. Mussalo on selvittänyt mahdollisia aiheita Syövän fuusiokuvantamiskoulutustapahtumaan. Mielenkiintoa ovat herättäneet mm. seuraavat aiheet: a) galliumin,
koliinin, asetaatin ja muiden uudempien radiolääkeaineiden käyttö syövän
kuvantamisessa, b) kuvausmenetelmien (protokollat, sädeannokset jne)
optimointi, c) gynekologisten syöpien kuvaus ja d) varjoainekuvauksen käyttö.
Tapahtuman järjestämispaikka on vielä avoin, mutta se voisi olla Tampere tai
Helsinki. Tapahtuma järjestetään mahdollisesti yhteistyössä Suomen
radiologiayhdistyksen kanssa kuten ensimmäisellä kerralla vuonna 2012. Hanna
selvittää radiologiayhdistykseltä heidän kiinnostusta tapahtuman järjestämiseen.
Tavoite on, että tapahtumaan osallistuisi isotooppiosaajien lisäksi radiologeja,
onkologeja ja mahdollisesti muita kliinikoita. Suunnitelma on, että tapahtuma
järjestetään aikaisintaan syksyllä 2014 tai vuonna 2015.
10. ISOTOOPPIPÄIVÄT 2013, TULOSLASKELMA
Pasi Korkola on valmistellut vuoden 2013 Jyväskylän isotooppipäivien tuloslaskelman.
Tapahtuman tuotot olivat 42 500 € ja menot 33 510,93 €. Tapahtuma tuotti ylijäämää
8989,07 €, josta puolet eli 4495 € kuuluu tapahtuman paikallisille järjestäjille eli KeskiSuomen keskussairaalan järjestelyihin osallistuneelle henkilökunnalle. Rahat voidaan
käyttää koulutus- ja matka-apurahoina, ja niitä voi hakea LRY:ltä vapaamuotoisilla
hakemuksilla.
11. TUIKETIEDOTE
Noponen kasaa tuiketiedotteen. Tavoite on, että tiedote julkaistaan viikolla 50. Aiheina
ovat perinteisesti sihteerin ja puheenjohtajan palstat, jäsen-, apuraha- ja koulutusasioita,
sekä matkaraportteja.
12. EANM:n TERVEISET
EANM 2013 järjestettiin tänä vuonna Lyonissa Ranskassa. Suomalaisia osallistui
kongressiin noin 50-60 henkeä eli vähän vähemmin kuin tavallisesti. Tapahtuma oli
tieteellisesti ja messuesittelyiden osalta erittäin onnistunut. Suomesta oli lähetetty
kongressiin 19 tieteellistä abstraktia. MAP Medical järjesti GE Healthcaren kanssa
pohjoismaalaisten illan, johon valtaosa suomalaisista kongressiosallistujista otti osaa.
Tämän lisäksi suomalaisia osallistui mm. Hermeksen asiakastilaisuuteen.
Pentti Rautio teki kongressin päätöstilaisuudesta ja Highlights luennoista valokuvitetun
koosteen, joka jaettiin LRY:n jäsenille. Pentin kooste sai jäsenistöltä paljon kiitoksia.
13. MUUT ASIAT
a. 01.11.2013 yhdistyksen 288 maksuvelvollisesta varsinaisesta jäsenestä on
vuoden 2013 jäsenmaksunsa maksanut 149 ja 13 kannattajajäsenestä 8.
Noponen lähettää maksamattomille jäsenille karhukirjeitä loppuvuoden aikana.
b. Röntgenhoitajakoulutusjärjestelmäyhteistyöhön Viron ja Suomen välillä
palataan seuraavassa kokouksessa.
c. Eero Hippeläinen on Tiina Lipposen pyynnöstä tehnyt LRY:n kotisivulle
keskustelufoorumin pohjan. Tavoite on, että foorumista tulisi aktiivinen paikka
isotooppiasioiden tiedonvälitykseen. Foorumista on lähetetty viesti jäsenille,
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mutta foorumia ei ole vielä varsinaisesti käytetty keskusteluun. Foorumiin
pitäisi luoda otsikoita, jotka voisivat toimia keskustelujen aiheina.
Sovittiin, että seuraavassa Tuiketiedotteessa jäsenistä haetaan LRY:lle SoMevastaavaa, joka voisi toimia aktiivisena keskustelujen avaajana mm. kotisivujen
foorumissa ja voisi ideoida ja toteuttaa LRY:hyn liittyviä SoMe-asioita
jatkossa. Lisäksi sovittiin, että LRY:n hallitus pyrkisi toimimaan foorumin
koekäyttäjinä, mahdollisesti tekisivät foorumiin keskustelunaiheita ja pyrkisivät
aktivoimaan muita jäseniä foorumin käyttöön.
d. Noponen ja Korkola viimeistelevät vuoden 2011 Ylläksen Isotooppipäivien
tuloslaskelman.
e. LRY ehdotti Anne Roivaista TSV:n julkaisufoorumiin.
14. Seuraava kokous pidetään puhelinkokouksena ke 15.1.2014 klo 14.30 alkaen.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44.

Hanna Mussalo, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

