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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN PUHELINKOKOUS 11.09.2014 klo 14.30 ALKAEN
Läsnä: Hanna Mussalo (pj.), Salla-Maarit Kokkonen, Kirsi Timonen,
Katja Sutinen, Antti Loimaala ja Tommi Noponen (siht.)
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.41.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (18.06.2014) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a.

b.
c.

Erikoistuva fyysikko Anna-Leena Manninen (Oulun yliopistollisen sairaalan
Radiologian klinikka) hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi, suosittelijat: Salla-Maarit
Kokkonen ja Aira Karjalainen (Oulu).
Hoitaja Merja Munck (Savonlinnan keskussairaala) hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi,
suosittelijat: Eila Lemiläinen ja Kyllikki Hänninen (Savonlinna).
Jäsen Ullamari Hakulinen todettiin eroavan yhdistyksestä omasta pyynnöstä.

5. MATKA-APURAHAT
a. Päätettiin myöntää jäsenelle Helena Virtanen 700 €:n matka-apuraha kongressiin
d.

e.
b.

”World Molecular Imaging Congress, 17.-20.9.2014, Soul Etelä-Korea”.
Päätettiin, että jäsenille Johanna Silvola ja Anu Autio ei myönnetä matka-apurahaa
kongressiin ”World Molecular Imaging Congress, 17.-20.9.2014, Soul Etelä-Korea”,
koska kummallekin on myönnetty tänä vuonna jo yksi matka-apuraha.
Päätettiin myöntää jäsenelle Miikka Tarkia 700 €:n matka-apuraha kongressiin
”American Heart Association Scientific Sessions, 15.-19.11.2014, Chicago, USA”.
Päätettiin myöntää jäsenille Ulla Auvinen, Sanna Virtaniemi ja Mika Luoto jokaiselle
300 €:n matka-apuraha EANM:n kongressiin 18.-22.10.2014, Göteborg, Ruotsi.

6. ISOTOOPPIPÄIVÄT 2015
Isotooppipäivät järjestetään 23.-24.4.2015 Tallinnassa. Pitopaikaksi on suunniteltu
Viru-hotellia. Hotellista pyydetty tilatarjous on parhaillaan järjestäjillä käsiteltävänä.
Jos Sergei Nazarenko Tallinnasta vierailee Helsingissä viikolla 39 liittyen
isotooppipäiviin ja niiden ohjelman suunnitteluun, LRY maksaa Sergein kohtuulliset
matkakulut. LRY:n hallitukselta toivotaan teemaa isotooppipäiville.
Alustavan budjetin mukaan päivien järjestelykulut Tallinnassa ovat samaa luokkaa kuin
järjestelykulut olivat vuosien 2013 ja 2014 isotooppipäivillä. Näyttelyhinnoista käytiin
keskustelua ja aiheeseen palataan myöhemmin. Hallitus ohjeisti, että paikalliset
järjestäjät ja yhdistys tekevät kirjallisen sopimuksen päivien voitonjaosta ja
mahdollisten tappioiden takaamisesta.
7. RADIOFARMASIAPÄIVÄT 2014
Radiofarmasiapäivät järjestetään 17.9.2014 Helsingin Vallilassa GE:n tiloissa. Tähän
mennessä päiville on ilmoittautunut 63 osallistujaa, johon järjestäjät ovat tyytyväisiä.
Minimitavoite oli 30 henkeä. Ohjelma on saanut etukäteen positiivista palautetta.
Järjestelyt ovat sujuneet hyvin ja GE on hoitanut käytännönasioista suuren osan.
Osallistumismaksujen laskutuksessa konsultoidaan tarvittaessa Pasi Korkolaa.
8. SÄTEILYMITTARIT JA MITTAAMINEN KOULUTUSPÄIVÄT
Virpi Tunninen Satakunnan keskussairaalasta on ottanut yhteyttä yhdistykseen
Säteilymittarit ja mittaaminen –koulutustilaisuudesta. Ehdotus on, että Satakunnan
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sairaanhoitopiiri
ja
Lääketieteellinen
radioisotooppiyhdistys
järjestävät
koulutustapahtuman yhdessä 5. – 6.2.2015 Satakunnan keskussairaalan tiloissa.
Hallitus päätti, että yhdistys osallistuu koulutustilaisuuden järjestelyihin ja suunniteltu
päivämäärä sopii yhdistykselle. Hallitus esitti kysymyksen, että pitäisikö tilaisuudessa
käsitellä isotooppiaiheiden lisäksi TT-tekniikoihin liittyviä säteilymittauksia? Asiasta
keskustellaan ja päivien järjestelyjä jatketaan Tunnisen kanssa.
9. MUUT ASIAT
a. Jäsenien äitiyslomat ja hoitovapaat, vapautus jäsenmaksusta?
Päätettiin, että jäsenelle voidaan myöntää erillisestä ilmoituksesta väliaikainen ero
yhdistyksestä, jos hänellä on perusteltu syy väliaikaiseen erolle kuten äitiys-, hoito- tai
opintovapaa, työskentely ulkomailla, asevelvollisuuden suorittaminen tms. Jäsenen
väliaikainen ero käsitellään aina tapauskohtaisesti. Väliaikaisen eron jälkeen henkilö
voi liittyä takaisin yhdistyksen täysjäseneksi erillisellä yhdistykselle lähetetyllä
ilmoituksella. Jäseneltä ei vaadita uutta jäsenhakemusta.

b. TSV:n syyskokous ja vastaanotto 7.10.2014 Tieteiden talo, Helsinki.
Syyskokoukseen osallistuu mahdollisesti joku yhdistyksen jäsen Helsingin alueelta.
Osallistuessaan hän ilmoittaa asiasta Noposelle.

c. Henkilökohtaisen apurahan maksaminen yliopiston tai sairaalan tilille.
Käytiin keskustelua, kuinka yhdistyksen myöntämä henkilökohtainen apuraha voitaisiin
maksaa yliopiston tai sairaalan tilille, jos apurahan saaja näin toivoo. Eräissä Suomen
sairaaloissa on ollut käytäntö, että apurahan voi maksaa kohdistettuna lahjakirjana
sairaalan tilille siten, että lahjakirja on kohdistettu apurahan saajan matkakulujen
osittaiseen kattamiseen.
Päätettiin, että Pasi Korkola jatkaa asian selvittämistä ja antaa asian
käytännöntoteutuksesta lisätietoa hallitukselle.

d. Valtakunnalliset potilasohjeet?
Jäsenistöltä on tullut ehdotuksia, että isotooppialalle tehtäisiin valtakunnallisia
potilasohjeita etenkin potilaiden säteilysuojeluun liittyen. Jodi 131 potilaiden
säteilysuojelu on ollut mm aihe, jos on toivottu valtakunnallista ohjetta.
Päätettiin keskustella aiheesta isotooppipäivillä 2015 ja mahdollisesti myös
helmikuussa järjestettävillä Säteilymittarit ja mittaaminen koulutuspäivillä.

e. Isotooppipäivät 2014 – tulos
Isotooppipäivät 2014:sta on tehty tuloslaskelma ja päivät tuotti voittoa 9301,60 €.
Päätettiin, että puolet voitosta eli 4651 € osoitetaan paikallisten järjestäjien käyttöön
koulutusrahoiksi, jotka pitää käyttää seuraavan kolmen vuoden aikana. Oulun
isotooppiosaston henkilökuntaa pyydetään lähettämään suunnitelma yhdistykselle
koulutusrahojen käytöstä.

10. Seuraava kokous pidetään puhelinkokouksena pe 14.11.2014 klo 12.30 alkaen.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48.

Hanna Mussalo, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

