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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN PUHELINKOKOUS 23.11.2011 klo 14.00 alkaen
Läsnä: Marko Seppänen (pj.), Sami Kajander, Eeva-Liisa Kämäräinen, Tiina Lipponen, Hanna
Mussalo, Katja Sutinen ja Tommi Noponen (siht.)
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen (23.8.2011) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a. Ei uusia jäsenhakemuksia
b. Sihteeri ja rahastonhoitaja kartoittavat jäsenet, jotka eivät ole maksaneet
jäsenmaksua kahteen vuoteen. Heille lähetetään asiasta erillinen muistutus,
lähestytään mahdollisesti puhelimitse ja jos heitä ei tavoiteta tai he eivät ole
halukkaita jatkamaan yhdistyksen jäseninä, hallitus voi erottaa heidän
yhdistyksestä sääntöjen mukaisesti.
5. MATKA-APURAHAT
Päätettiin myöntää tutkija Tove Grönroosille hallituksen kokouksessa 4/2011 tutkija
Jonna Sinkkoselle myönnetty matka-apuraha kongressiin EANM’11, Birmingham, UK,
15 – 19.10.2011, Grönroos piti kongressissa Sinkkosen posteriesityksen.
6. ISOTOOPPIPÄIVÄT 2012
Pasi Korkola Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä on lähettänyt alustavan ohjelman ja arvion
isotooppipäivien budjetista yhdistyksen hallitukselle. Hallitus totesi, että ohjelma on
mielenkiintoinen ja päivien valmistelut ovat edenneet hyvin. Budjettiesitys oli
realistinen, vaikkakin ei-maksavien osallistujien määrä oli korkea. Hallitukselle sopii
Korkolan esitys, että hallituksen jäseniä käytetään eri tieteellisten osioiden
puheenjohtajina. Korkolalta kysytään mahdollisuutta julkaista päivien ohjelma pian
LRY:n kotisivuilla.
7. SYKSYN TUIKETIEDOTE
TUIKE-tiedotteen valmistelut on aloitettu. Puheenjohtajan toiveesta TUIKE-tiedotteen
julkaisu siirretään viikolle 49. Tiedotteeseen tulee osio Isotooppipäivistä ja mainos
Kuopiossa (Savonia AMK) järjestettävästä PET/CT:n perusteiden koulutuksesta. Tiina
Lipponen lähettää sihteerille lyhyen yhteenvedon STUK-Fimea puhdastilavaatimuskoulutuksen valmistelusta ja pyytää PET-basics palautetta Timo Mustoselta. Sihteeri
lähettää muistutuspostin kannatusjäsenyrityksille mahdollisuudesta mainostaa toimintaansa TUIKE-tiedotteessa.
8. KOULUTUSASIAT
a. Lipponen on HUS:n Meilahden sairaalan apteekin kanssa laatinut alustavaa
esitystä STUK-Fimea puhdastilavaatimus –tilaisuuteen. Esitys on tarkoitus
käydä läpi vuoden 2012 alkupuolella järjestettävässä kokouksessa STUK:n,
Fimean ja sairaaloiden edustajien kanssa. Esityksen pohjalta on tavoitteena
laatia puhdastilasuositus.
b. Eeva-Liisa Kämäräinen esitti hallitukselle Radiofarmasiapäivien järjestelyjä ja
ohjelmaluonnoksen. Päivät pidetään 19.1.2012 Helsingissä GE:n toimitiloissa.
Ohjelmaluonnos käydään läpi luennoijien kanssa ja lähetetään viikolla 48
LRY:n jäsenkunnalle. Riikka Kivelää (TYKS) kysytään tilaisuuteen
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esiintyjäksi. Päivien osallistumismaksu on 100 € ja ilmoittautuminen päättyy
4.1.2012. Luennoitsijoille korvataan luentopalkkio, yöpyminen ja matkakulut.
TUIKE-tiedotteeseen lisätään tieto radiofarmasiapäivistä.
c. LRY ja Suomen radiologiyhdistys (SRY) järjestävät yhteistyössä koulutustilaisuuden syövän kuvantamisesta pe 23.3.2011 Helsingissä Kalastajatorpalla. Asia
on hyväksytty SRY:n hallituksessa. LRY:n hallitukselle oli lähetetty päivien
ohjelmaluonnos, joka sisältää aamupäivällä PET/MRI –koulutusta ja iltapäivällä PET/CT –koulutusta. Luennoijat koulutustilaisuuteen ovat varmistumassa. Paneeliesitykseen ehdotettiin osallistujiksi Marko Seppästä, Lauri
Karhumäkeä, Hannu Arosta ja Jaakko Hartialaa. LRY:n ja SRY:n hallitusten
välille tehdään sopimus tilaisuuden taloudellisesta toiminnasta eli voittojen
jakamisesta ja mahdollisten tappioiden takaamisesta. Mahdolliset voitot tai
tappiot tullaan jakamaan puoliksi yhdistysten kesken. Tilaisuuden budjetti on
laadittu kustannusneutraaliksi. Tilaisuutta mainostetaan isotooppilääkäreille,
radiologeille ja onkologeille sekä fuusiokuvantamisen kanssa työskenteleville
hoitajille ja fyysikoille.
Syövän kuvantamiskoulutustilaisuus korvaa osaltaan LRY:n tammikuulle
suunnitteleman isotooppilääkärien TT-kurssin, jonka siirtämistä harkitaan
syksylle 2012.
d. Hanna Mussalo toteuttaa keväällä 2012 LRY:n lääkärikunnalle kyselyn, jolla
kartoitettaisiin fuusiokuvantamiskoulutuksen suorittaneiden kokemuksia, mm.
kuinka koulutus on edesauttanut työskentelyä fuusiokuvantamismenetelmien
kanssa.
9. MUUT ASIAT
a. TYKS:ssä kuten myös KYS:ssä vartijaimusolmukeleikkauksiin osallistuvilta
etenkin raskaana olevilta leikkaussalihenkilökunnalta tulee aika ajoin kyselyitä
säteilysuojeluohjeistuksesta. Sihteeri edistää asiaa mahdollisen Valtakunnallisen vartijaimusolmuketutkimukseen liittyvän säteilysuojeluohjeistuksen laatimisesta yhteistyössä STUK:n ja muiden sairaaloiden isotooppilaboratorioiden
kanssa.
b. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle on lähetetty 5655 €:n apurahahakemus
yhdistyksen kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksuihin ja luottamushenkilöiden
matkakuluihin liittyen.
c. LRY:n historiikki on lähetetty julkaistavaksi EANM:n 25-vuotiskokouksessa
Milanossa 2012 julkaistavaan juhlakirjaan
d. Pohjolan lääkäripäivien 2012 ohjelmapyyntö on lähetetty eteenpäin
10. Seuraava kokous pidetään puhelinkokouksena ke 25.1.2012 klo 14.00 alkaen.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.52.

Marko Seppänen, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

