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LÄÄKETIETEELLINEN RADIOISOTOOPPIYHDISTYS RY
HALLITUKSEN PUHELINKOKOUS 25.01.2012 klo 13.00 alkaen
Läsnä: Marko Seppänen (pj.), Eeva-Liisa Kämäräinen, Tiina Lipponen, Hanna Mussalo
(kohdasta 6 alkaen), Katja Sutinen ja Tommi Noponen (siht.)
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen (23.11.2011) pöytäkirja.
4. JÄSENASIAT
a. RH Jenni-Maria Pajatsalo Mikkelin keskussairaalasta hyväksyttiin yhdistyksen
jäseneksi (suosittelijat Matti Airaksinen ja Jari Heikkinen).

b. FT Eira Kotoneva GE Healthcare Finland Oy:stä hyväksyttiin yhdistyksen
jäseneksi (suosittelijat Marko Seppänen ja Tommi Noponen).

5. SYÖVÄN FUUSIOKUVANTAMINEN
Koulutustilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen radiologiyhdistyksen (SRY) kanssa
23.3.2012 Helsingin Kalastajatorpalla. Tilaisuuden ohjelma on valmistunut ja se
laitetaan jakeluun LRY:n sähköpostilistalle, kotisivulle, lääkärilehteen ja SRY:n
kotisivulle. Tapahtuman budjetti käytiin läpi ja osallistumismaksuksi vahvistettiin 200
€. SRY ja LRY ovat tehneet sopimuksen, että tilaisuuden taloudellinen vastuu
kannetaan yhdessä eli mahdolliset voitot ja tappiot jaetaan tasan (50% / 50%)
osapuolien kesken. Tilaisuuden rahaliikenne tulee tapahtumaan LRY:n tilin kautta.
6. RADIOFARMASIAPÄIVÄT 2012
Esityslistaan lisättiin kohta 6, jossa käsiteltiin 19.1.2012 järjestettyjä
radiofarmasiapäiviä. Päivillä oli 52 maksavaa ja yhteensä noin 60 osallistujaa.
Tapahtuman järjestelyt menivät hyvin ja tapahtumasta saatiin paljon positiivista
palautetta. Ohjelmaa pidettiin monipuolisena ja osallistujissa oli aiempaa enemmän
sairaaloiden apteekkien edustajia. Tapahtuman rahaliikenne hoidetaan LRY:n tilin
kautta. Eeva-Liisa ja Tiina valmistelevat tapahtumasta palautteen kevään
Tuiketiedotteeseen.
7. FIMEA:N JA STUK:N PUHDASTILAVAATIMUKSET TILAISUUS
Esityslistaan lisättiin kohta 7, jossa käsiteltiin 4.1.2012 järjestettyä FIMEA:n ja STUK:n
puhdastilavaatimukset tilaisuutta. Tilaisuuteen osallistui Kristine Salminen FIMEA:sta,
Hannu Järvinen ja Helinä Korpela STUK:sta, Kirsti Torniainen TYKS:stä sekä EevaLiisa Kämäräinen ja Tiina Lipponen HYKS:sta. Tilaisuudessa käytiin läpi kaksi eri
puhdastilamallia, jotka oli lähetetty osallistujille ennen tilaisuutta. Mallien pohjalta ei
ole tarkoitus laatia puhdastilojen rakennusmääräyksiä, vaan lähinnä antaa suosituksia ja
herättää sairaaloiden välistä keskustelua. Esitysten toivotaan vaikuttavan myös
FIMEA:n valmisteilla oleviin uusiin määräyksiin. Tilaisuuden pohjalta alkanut
keskustelu jatkuu vielä. Kun STUK ja FIMEA ovat hyväksyneet tilaisuudesta tehtävän
raportin, se lähetetään LRY:n jäsenkunnalle.
8. ISOTOOPPIPÄIVÄT 2012
Todettiin, että järjestelyt ovat edenneet suunnitellusti. Edullisempi ilmoittautumisaika
päättyy 9.4.2012 ja ilmoittautuminen yleensä 26.4.2012. Sihteeri ottaa yhteyttä Pasi
Korkolaan ja varmistaa, että järjestäjät ovat olleet yhteydessä Hermes Medical
Solutions:iin Pre-kokouksen (Hermes-ilta) osalta.
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9. PIKATUIKETIEDOTE
Helmimaaliskuussa valmistellaan yhden sivun Pikatuiketiedote. Tiedotteessa
tiedotetaan seuraavista tapahtumista: Jyrki Kuikan muistoseminaari, Syövän
fuusiokuvantaminen –koulutustapahtuma ja Isotooppipäivät 2012. Tiedotteeseen
tehdään myös lyhyt palaute FIMEA:n ja STUK:n puhdastilavaatimukset tilaisuudesta.

10. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMUUTOKSIA
Sihteeri esitteli alla olevat sääntömuutosehdotukset
a. Eläkkeellä olevien jäsenten lisääminen sääntöihin
b. Tilintarkastajien muuttaminen toiminnantarkastajiksi
c. Vuosikokouskutsun lähetystavan muuttaminen
d. Menettelytapa hallituksen jäsenen eroamiseen
Sovittiin, että sihteeri valmistelee sääntömuutoksista esityksen seuraavaan hallituksen
kokoukseen.

11. MUUT ASIAT
a. Hanna Mussalo edustaa yhdistystä Jyrki Kuikan muistoseminaarissa Kuopiossa
30.3.2012. Marko kysyy järjestämiltä, voiko LRY pitää puheenvuoron
tilaisuudessa. Tommi lähettää Hannalle tietoja Kuikan toiminnasta LRY:ssä.
b. Covidien Finland Oy:lle on lähetetty 1500 €:n ”Educational Sponsorship”
apurahahakemus. LRY käyttää mahdollisen apurahan jäsenien koulutuksen
tukemiseen.
c. LRY muistaa Kliinisen Fysiologian Hoitajat ry:tä heidän 30-vuotisjuhlansa
johdosta, joka järjestetään pe 25.5. – la 26.5. Silja Galaxylla (Turku).
d. Päätettiin ehdottaa, että seuraavat isotooppipäivät järjestetään Jyväskylässä
mahdollisesti sädehoitopäivien kanssa yhdessä. Teemaksi ehdotetaan
Isotooppitutkimuksia sädehoidon tukena. Marko kysyy Jyväskylästä (Tapani
Parviainen ja Kirsi Timonen), ovatko he halukkaita järjestämään
isotooppipäivät.
e. Sihteeri lähettää jäsenmaksun muistutuskirjeen niille jäsenille, joilta on jäänyt
viime vuoden jäsenmaksu maksamatta.
12. Seuraava kokous pidetään Helsingissä to 12.4.2012 klo 10.00 alkaen.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.57.

Marko Seppänen, puheenjohtaja

Tommi Noponen, sihteeri

