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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN PUHELINKOKOUS 14.11.2014 klo 12.30 ALKAEN
Läsnä: Hanna Mussalo (pj.), Tiina Lipponen, Kirsi Timonen,
Katja Sutinen, Pasi Korkola ja Tommi Noponen (siht.)
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.33.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (11.09.2014) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a.
b.
c.
d.

Tutkija Jatta Takkinen (Valtakunnallinen PET-keskus, Turku) hyväksyttiin yhdistyksen
jäseneksi, suosittelijat: Anniina Snellman ja Merja Haaparanta-Solin (PET-keskus).
Philips Healthcare hyväksyttiin yhdistyksen kannatusjäseneksi.
Jäsen Seija Horn todetaan eronneeksi yhdistyksestä.
Jäsen Viki-Veikko Elomaa todetaan eroavan yhdistyksestä omasta pyynnöstään.

5. APURAHAT
Tiina Säilä Tampereen ammattikorkeakoulun röntgenhoitajakoulutusohjelmasta hakee
100 €:n apurahaa jaettavaksi yhdelle ansioituneelle isotooppiaiheisen opinnäytetyön
tekijälle.
Sovittiin, että järjestetään keväisin isotooppialan röntgenhoitajaopiskelijoille
(perusopiskelijat) valtakunnallinen haku, jossa edellisen vuoden aikana opinnäytetyön
tehneet voivat hakea stipendiä. Stipendejä voidaan jakaa yksi tai useampi. Yksittäisen
stipendin summa jätettiin vielä avoimeksi, mutta todettiin, että stipendi olisi samaa
suuruusluokkaa kuin Säilän ehdottama 100 €. LRY:n hallituksen valitsema raati valitsee
stipendin saajat ja heidät julkistetaan isotooppipäivillä.
6. ISOTOOPPIPÄIVÄT 2015
Päivien ohjelmarunko on valmis ja tapahtuman suunnittelu on edennyt hyvin. Hallitus
toivoi, että tilaisuuden ohjelmarunko ja budjetti lähetetään nähtäväksi viimeistään
seuraavaan kokoukseen mennessä.
7. MUUT VUODEN 2015 KOULUTUSTAPAHTUMAT
a. Virpi Tunninen järjestää Satakunnan keskussairaalaan 5.-6.2.2015
koulutustilaisuuden ”Säteilymittarit ja mittaaminen”. LRY osallistuu ja auttaa
tarvittaessa tilaisuuden järjestelyissä.
b. LRY oli suunnitellut järjestävänsä vuoden 2015 aikana Syövän fuusiokuvantamisen koulutustilaisuuden yhdessä Suomen Radiologiyhdistyksen kanssa.
Hanna on asiasta yhteydessä Radiologiyhdistykseen ja selvittää tapahtuman
mahdollista järjestämistä.
8. TUIKETIEDOTE
Tommi kerää materiaalin ja tekee Tuiketiedotteen. Tiedotteeseen tulee perinteisten
asioiden lisäksi mainos isotooppipäivistä, mahdollisesti palaute radiofarmasiapäiviltä
sekä kertomus Miia Hakalasta ja hänen EANM2014 kokouksessa menestyneestä
posteriesityksestä. Tavoite on, että tiedote julkaistaan viikolla 49-50.
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9. KANTA-ARKISTO
Yl Jaakko Hartiala oli lähettänyt tiedustelun, onko LRY:n hallituksella tietoa, miten
Isotooppilääketiede on huomioitu tulevassa valtakunnallisen KANTA-arkiston
erikoisalakohtaisissa näkymissä. Hartialan kysymys pohjautui Sosiaali- ja
terveysministeriön ydindokumentin Liitteeseen 3. ”Luettelo KANTA-arkistoon
(ensimmäisessä vaiheessa) toimitettavista potilasasiakirjoista, 23.10.2007.”, jossa
isotooppialaa ei ole erikseen mainittu.
Käytiin keskustelua, että eri sairaaloissa on erilaisia potilastietojärjestelmiä, erilaisia
toimintatapoja järjestelmien käytöissä ja erilaisia erikoisalakohtaisia näkymiä. Sovittiin,
että jokainen selvittää oman sairaalansa sisällä KANTA-määrittelyihin osallistuvilta
asiantuntijoilta, miten isotooppilääketiede on huomioitu määrityksissä.

10. MUUT ASIAT
a. Radiofarmasiapäivät onnistuivat erittäin hyvin. Päivien lopuksi järjestäjät keräsivät
osallistujilta palautteen. Palaute oli hyvin positiivinen (vastaukset keskimäärin yli 4,
asteikolla 1-5). Tapahtuman tilinpäätös osoitti noin 6500 € ylijäämään, josta puolet eli
3200 € kuuluu päivien järjestäjille koulutusrahoina.
b. Käytiin keskustelua edellisessä kokouksessa käsitellystä asiasta ”Kuinka yhdistyksen
myöntämä henkilökohtainen apuraha voidaan maksaa yliopiston tai sairaalan tilille, jos
apurahan saaja näin toivoo.” Todettiin, että eri sairaaloiden välillä on toisistaan
poikkeavia menettelytapoja ja tällaisia pyyntöjä tulee harvoin LRY:lle, joten asiasta ei
kannata yrittää tehdä yleisohjetta. Tällaiset pyynnöt selvitetään ja käsitellään
jatkossakin tapauskohtaisesti kyseisen apurahansaajan ja sairaalan osalta.
c. Monilta (yli 60 jäsentä) on jäänyt taas vuotuinen jäsenmaksu maksamatta. Sihteeri
lähettää muistutuslaskuja maksamattomille jäsenille loppuvuoden aikana.

11. Seuraava kokous pidetään puhelinkokouksena pe 13.2.2015 klo 12.00 alkaen.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.42.

Hanna Mussalo, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

