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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN PUHELINKOKOUS ke 15.01.2014 klo 14.30 ALKAEN
Läsnä: Hanna Mussalo (pj.), Salla-Maarit Kokkonen, Tiina Lipponen, Katja Sutinen, Pasi
Korkola (kohtaan 8 asti), Antti Loimaala (kohdasta 4 alkaen), ja Tommi Noponen (siht.)
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.34.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (04.11.2013) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a.
b.
c.

Opiskelija Outi Keinänen hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi (suosittelijat: Anu
Airaksinen ja Mirkka Sarparanta).
Sairaanhoitaja Johanna Nopanen hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi (suosittelijat: Iiris
Salonen ja Marko Pesola).
Kannatusjäsen Precise Nuclear ja jäsenet Annika Skytte, Tuula Huitti, Outi Karjalainen,
Paula Venho, Jarkko Johansson, Eeva-Liisa Paattiniemi, Tarja Keskitalo ja Jonna Silen
eroavat yhdistyksestä omasta pyynnöstään.

5. MATKA-APURAHAT
a. Ei matka-apurahahakemuksia.
6. ISOTOOPPIPÄIVÄT 2014
Päivien ohjelma on valmis. Sihteeri lähettää sen jäsenistölle sähköpostitse ja lisää sen
yhdistyksen kotisivulle. Tilat on varattu on syksyllä, iltaohjelman valmistelut ovat
kunnossa ja näyttelyyn on ilmoittautunut yrityksiä, joten kaikki järjestelyt ovat hyvin
aikataulussa. Perinteisesti luennoitsijoille korvataan yksi hotelliyö. Tämä lisätään
lähetettävään luennoitsijoiden ohjeeseen.
Järjestävä henkilökunta ei maksa osallistumismaksua, jos he työskentelevät osaksi
päivillä. Yhdistyksen rahastonhoitaja hoitaa näytteilleasettajien laskutuksen.
Sovittiin, että isotooppipäivien järjestämisestä laaditaan LRY:lle opas. Opasta voidaan
soveltaa myös muiden koulutustapahtumien järjestämiseen. Oulun järjestelytoimikunta
Jyväskylän (2013) ja Tampereen (2012) järjestäjien avustamana laativat ehdotuksen
oppaasta.
7. AIVOJEN ISOTOOPPI- JA FUUSIOKUVANTAMINEN KOULUTUSTAPAHTUMA, 13. – 14.3.2014.
Tilaisuuden järjestelyt valmistuivat joulukuussa, jolloin lähetettiin myös tilaisuuden
ensimmäinen mainos. Tilaisuutta on mainostettu LRY:n jäsenien lisäksi mm. Suomen
radiologi-, Suomen neurologisen ja Suomen Onkologiayhdistyksen sekä
Sairaalafyysikot ja Suomen Geriatrit ry:n jäsenille.
8. MUUT VUODEN 2014 AIKANA JÄRJESTETTÄVÄT KOULUTUSTAPAHTUMAT
a. Mussalo on lähettänyt Suomen radiologiyhdistykselle kyselyn, ovatko he
halukkaita järjestämään LRY:n kanssa yhteistyössä ”Syövän fuusiokuvantamiskoulutuksen”. Koulutus on ajateltu järjestettävän keväällä 2015.
b. Radiofarmasiapäivät järjestetään ke 17.9.2014 Helsingissä GE Healthcare
Finland Oy:n tiloissa. Yhdistys hoitaa tilaisuuden luennoitsijakulut ja GE hoitaa
muut kulut eli ruoan ja tilat. Tilaisuuden enimmäisosallistujamäärä on 80,
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budjetti on laskettu 40 osallistujan mukaan. Osallistumismaksu tulee olemaan
välillä 100-150 €. Tilaisuuden ohjelman teko on aloitettu ja tilaisuudesta
lisätään tieto yhdistyksen sivuille. Aiheiksi on ajateltu mm. perinteistä
radiofarmasiaa ja peruskoulutusta. Tiina Lipponen ja Kim Bergström hoitavat
järjestelyjä LRY:n puolesta. Lipponen tekee koulutuspäiviin liittyen
valtakunnallisen sairaaloiden puhdastilojen kyselyn.
9. JÄSENMAKSUTILANNE VUODEN 2013 LOPUSSA JA JÄSENREKISTERIN
PÄIVITYS
Vuonna 2013 jäsenmaksun maksoi 203 jäsentä. Lisäksi yhdistyksellä oli 57 eläkeläis- ja
kunniajäsentä, joilta ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksunsa maksamattomia jäseniä oli
79, joista 61 maksu on ollut maksamatta useamman vuoden. Osan maksamattomien
jäsenien sähköpostiosoite ei ole enää toiminnassa.
Noponen tekee listan maksamattomista jäsenistä ja niistä, joilla on toimimaton
sähköpostiosoite. Lista käydään hallituksen kesken läpi kevään aikana ja tavoite on, että
yhdistyksen jäsenrekisteri saadaan päivitettyä siten, että rekisterissä on ainoastaan
maksavia jäseniä ja kaikilta jäseniltä toimiva sähköpostiosoite.

10. MUUT ASIAT
a. Yhdistyksen uudet säännöt saapuivat Patentti- ja rekisterihallitukselta. Ne
lisätään kotisivuille.
b. Katja Sutinen on ollut yhteydessä Helsingin metropolia AMK:hon (Päivi
Haapasalmeen) liittyen Viron ja Suomen väliseen röntgenhoitajakoulutusjärjestelmäyhteistyöhön ja välittänyt Sergei Nazarenkon tiedot heille. AMK:sta
on luvattu olla asiasta tarvittaessa yhdessä LRY:hyn, kun asia etenee heidän
osaltaan.
11. Seuraava kokous pidetään Helsingissä pe 04.04.2014 klo 10.00 alkaen. Tiina
Lipponen varaa kokouspaikan ja ilmoittaa sen myöhemmin hallituksen jäsenille.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.31.

Hanna Mussalo, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

