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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS 12.3.2013 klo 10.00, Radisson Plaza, Helsinki
Läsnä: Marko Seppänen (pj.), Salla-Maarit Kokkonen, Katja Sutinen, Tiina Lipponen, Hanna
Mussalo, Jyri Toikka ja Tommi Noponen (siht.)

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.11.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (30.1.2013) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a. Tutkija Erik Aro (TYKS:stä) hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi (suosittelijat:
Marko Seppänen ja Tommi Noponen).
b. Fyysikko Jussi Haanpää (Seinäjoen keskussairaalasta) hyväksyttiin yhdistyksen
jäseneksi (suosittelijat: Irmeli Mäki-Hakola ja Tommi Noponen)
5. MATKA-APURAHAT
a. Ei hakemuksia.
6. VUOSIKOKOUSASIAT
Noponen valmistelee toimintakertomuksen vuodelta 2012. Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2013 EANM:n delegaatiksi Marko Seppästä ja varajäseneksi Jyri
Toikkaa, SSCPNM:n edustajaksi Jyri Toikkaa, EANM technologist edustajaksi Katja
Sutista, WFNMB:n edustajaksi Hanna Mussaloa ja EBNM/UEMS:n edustajiksi Hanna
Mussaloa ja Antti Loimaalaa (Hanna kysyy ensin Antilta suostumusta).
Hallituksesta ovat erovuoroisia Marko Seppänen, Jyri Toikka, Tiina Lipponen ja Katja
Sutinen. Nykyinen hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen hallituksen
kokoonpano vuonna 2013 on: Hanna Mussalo (pj.), Tiina Lipponen (vpj.), Pasi Korkola
(rh), Tommi Noponen (siht), Katja Sutinen (hoitajajäsen), Salla-Maarit Kokkonen ja
kaksi uutta jäsentä. Seppänen ja Mussalo kyselevät hallitukseen uusia jäseniä. Seppänen
valmistelee toimintasuunnitelman vuodelle 2013, Toikka valmistelee budjetin vuodelle
2013 ja hoitaa kuntoon tasekirjan vuodelta 2012. Noponen tekee vuosikokouskutsun ja
kokoaa vuosikokousmateriaalin. Viime vuonna esitellyt sääntömuutokset päätettiin
esittää hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. Vuosikokoukselle päätettiin esittää
jäsenmaksuiksi: varsinainen jäsen 25 € ja kannattajajäsen 500 €. Toikka toimittaa
toiminnantarkastajille tilinpäätöksen ja tasekirjat ja Noponen toimittaa
kokouspöytäkirjat.
Vuoden 2012 toimintakertomus ja tasekirja allekirjoitetaan seuraavassa hallituksen
kokouksessa.
7. VUODEN ISOTOOPPIJULKAISU JA –MENESTYJÄ
Päätettiin selvittää mahdollisuutta perustaa kaksi yhdistyksen jakamaa palkintoa
”Vuoden isotooppijulkaisu” ja ”Vuoden isotooppimenestyjä”. Kummankin palkinnon
rahallinen suuruus olisi 500 €. Palkinnot perustetaan, jos niihin saadaan yhdistyksen
kannattajajäseniltä rahallista tukea siten, että palkinnot olisivat yhdistykselle
kustannusneutraaleja. Seppänen selvittää kannattajajäseniltä heidän mahdollisuutta
osallistua asiaan.
Jos palkinnot perustetaan, Seppänen ja Noponen valmistelevat hakujulistukset ja
hyväksyttävät ne muulla hallituksella. Hallitus nimeää raadin, joka valitsee palkitut.
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Tavoite on, että palkinnot saadaan hakuun siten, että palkitut voidaan julistaa
isotooppipäivillä.
8. ISOTOOPPIPÄIVIEN 2014 JÄRJESTÄJÄ
Keskusteltiin vuoden 2014 isotooppipäivien järjestäjästä. Seppänen ja Kokkonen jatkoselvittävät mahdollisia koulutuspäivien järjestäjiä.
9. MITEN YHDISTYKSEN JÄSENYYDESTÄ TEHDÄÄN HOUKUTTELEVAMPAA?
Toivottiin, että Vuoden isotooppijulkaisu ja –menestyjäpalkinnot voivat lisätä jäsenien
halua kuulua yhdistykseen. Päätettiin, että vuonna 2014 isotooppipäiville asetetaan
kaksi hintaa, jäsenet 250 € ja ei-jäsenet 350 €. Samalla tavoin jatkossa pyritään
asettamaan muihinkin yhdistyksen koulutustilaisuuksiin korkeampi hinta ei jäsenille.
Suunniteltiin myös, että yhdistyksen jäseniä voisi huomioida koulutustilaisuuksissa
mm. erivärisin nimikyltein.
Suunniteltiin, että yhdistyksen kotisivuille perustetaan Intranet, johon on pääsy vain
jäsenillä ja jonka kautta voitaisiin jakaa mm. koulutusmateriaalia. Suunniteltiin, että
jäseneduista tehdään lyhyt esite. Päätettiin, että yhdistyksen jäsenille avataan
keskusteluryhmä sosiaaliseen mediaan kuten Facebookiin. Lipponen selvittää Eero
Hippeläisen mahdollisuutta edistää sosiaalisen median käyttöönottoa.

9. MUUT ASIAT
a. Erik Aro on hakenut EANM:n kokoukseen Young Investigators Meeting
(YIM), 17-18.7.2013.
b. Päätettiin, että eläkeläisjäsenet saavat osallistua puoleen hintaan vuoden 2013
isotooppipäiville.
c. Yhdistys korvaa hallituksen jäsenille matkakulut ja yhden yön yöpymiskulut
isotooppipäiviltä.
d. Isotooppipäivien sessioiden puheenjohtajilta ei peritä päiville osallistumismaksua, mutta muita korvauksia heille ei yhdistyksen puolesta makseta.
e. Isotooppipäivien säteilykoulutustunneiksi päätettiin suositella yhdistyksen
puolesta 6,75 kokonaista tuntia, joka vastaa 9 luentotuntia säteilykoulutusta.

10. Seuraava kokous pidetään Jyväskylässä Isotooppipäivien yhteydessä to 18.4.2013 ennen
vuosikokousta. Noponen varaa kokouspaikan ja tiedottaa tarkemman kokousajan.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50.

Marko Seppänen, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

