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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN PUHELINKOKOUS 21.11.2012 klo 14.00 alkaen
Läsnä: Marko Seppänen (pj.), Salla-Maarit Kokkonen, Pasi Korkola, Katja Sutinen, Tiina
Lipponen, Hanna Mussalo ja Tommi Noponen (siht.)
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen (04.10.2012) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a.
b.

Eläkeläisjäsen Riitta Fabritius eroaa yhdistyksestä.
Vuoden 2012 jäsenmaksujen tilanne: yli sadalta varsinaiselta jäseneltä ja monelta
kannattajajäseneltä on vuoden 2012 jäsenmaksu maksamatta. Sihteeri lähettää muistutuslaskut.

5. MATKA-APURAHAT
a. Ei hakemuksia

6. FUUSIOKUVANTAMISKOULUTUKSEN 23.3.2012 TILINPÄÄTÖS
Seppänen esitteli tapahtuman tuloslaskelman. Tapahtuman tuotot olivat 18 200 € ja kulut
11 176,99 € eli tapahtuma oli 7023,01 € ylijäämäinen. Alkuperäisen sopimuksen mukaisesti puolet
ylijäämästä eli 3511,50 € maksetaan tapahtuman toiselle järjestäjälle, Suomen radiologiyhdistykselle.

7. KUOPION SYDÄNPERFUUSIOKURSSI 10.10.2012 PALAUTE JA TILINPÄÄTÖS
Mussalo kertasi koulutustilaisuuden kulkua. Tilaisuudessa oli 27 ilmoittautunutta osallistujaa.
Erityisesti hands-on osiosta pidettiin ja muutenkin esityksiä ja järjestelyjä oli kiitelty. Tilaisuus
oli nyt yksipäiväinen, kun viime kerralla se oli ollut kaksipäiväinen, mikä teki aikataulusta
melko tiukan. Tästä olikin annettu kritiikkiä, etenkin hands-on osio olisi voinut olla pidempi.
Yksipäiväinen koulutus oli kuitenkin saanut myös positiivista palautetta ja käytännönjärjestelyt
toimivat näinkin hyvin. Uusi kurssi järjestetään mahdollisesti tulevaisuudessa. Järjestäjät tekevät
tilaisuuden tilinpäätöksen ja toimittavat sen LRY:n hallitukselle.

8. COVIDIENIN KOULUTUSSTIPENDI
Mallinckrodt-Covidien -yritys on lahjoittanut LRY:lle 1500 €:n apurahan käytettäväksi
suomalaisen isotooppilääketieteen koulutuksen tukemiseen. Päätettiin, että raha jaetaan LRY:n
jäsenille kahtena koulutusstipendinä vuoden 2012 aikana. Sutinen, Mussalo ja Korkola
muodostavat raadin, joka valitsee stipendien saajat. Noponen laatii stipendin hakujulistuksen.
Sähköiset hakemukset lähetetään sihteerille viimeistään viikon 49 aikana ja stipendin saajat
julkaistaan viikolla 50 ilmestyvässä tuiketiedotteessa.

9. EANM:N KONGRESSIN HAKEMINEN HELSINKIIN VUODEKSI 2020
Helsingin kaupungin ja FinnExpon edustajat olivat 15.11.2012 tapaamassa Turussa Juhani
Knuutia ja Marko Seppästä Helsingissä mahdollisesti järjestettävään EANM:n kongressiin
liittyen. Knuuti ja Seppänen kannattivat ajatusta, että Helsinkiin lähdetään hakemaan EANM:n
kongressia vuodelle 2020. Tapahtuman ajankohta tulisi olemaan 10.10. – 14.10.2020. Hakemus
toimitetaan EANM:lle tammikuun 2013 loppuun mennessä. Juhani ja Marko laativat
hakemuskirjeen Helsingin kaupungin edustajien avustamana. Juhani toimii Suomen kongressiedustajana. Jos kongressia ei saada vuodelle 2020, sitä haetaan uusiksi vuodelle 2024. LRY:n
hallitus tukee kongressin hakemista Suomeen vuodelle 2020.
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10. MUUT ASIAT
a.

b.

Seppänen oli ollut SKLRY:n hallitukseen yhteydessä mahdollisen yhteisen
koulutustilaisuuden järjestämisestä KLF-koulutuspäivien yhteyteen vuonna 2013 (kts
pöytäkirja 5/2012). SKLRY:n hallitus ei ole vielä antanut vastausta tiedusteluun.
Vuoden
viimeiseen
tuiketiedotteeseen
järjestetään
”tunnista
kollegasi”
karikatyyrimuotokuvakilpailu. Tiedotteeseen kerätään MAP Medical – GE:n
iltajuhlassa Milanossa piirrettyjä karikatyyrejä, joissa on tarkoitus tunnistaa omia
kollegoja. Noponen järjestää asian.

11. Seuraava kokous pidetään puhelinkokouksena ke 30.1.2013 klo 14.00 alkaen.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38.

Marko Seppänen, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

