PELVICUS 4/2016

koonnut ja kuvittanut: Johanna Koppinen

Puheenjohtajan tervehdys!
Vuosi loppuu tuota pikaa. Yhdistys on järjestänyt koulutuksia, mutta pari on jouduttu
perumaan kun osallistujia ei ollut tarpeeksi. Apurahan hakijoitakaan ei ilmaantunut?
Touhua on meillä hallituksessa kyllä silti riittänyt Pelvicus päivä järjestelyissä. Vielä taitaa tilaa
olla, mukaan vaan. Edullista, korkealaatuista ja mukavaa seuraa tarjolla!
Kansainvälinen toimintakin voisi olla aktiivisempaa. Haussa aktiivinen, kielitaitoinen, tieteellisistä
tutkimuksista kiinnostunut henkilö. Ota yhteyttä!
Nyt pidemmittä puheitta toivotan kaikille OIKEIN LEPPOISAA JOULUNAIKAA!

Joulu tuo tullessaan ison ilon,
ja ehkäpä myös muutaman lisäkilon.
Mutta ei huolta nyt asiasta tästä,
vaan nautitaan elämästä!

Liisa

PELVICUS-PÄIVÄT Varalassa 9-10.2.2017
Ohjelma:

http://pelvicus.fi/pelvicuspaivat2017.html
Ilmoittautuminen:

http://www.pelvicus.fi/koulutukseen.html

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n vuosikertomus 2016
Jäsenistö ja Hallitus
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry on Suomen fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys ja
WCPTn (World Confederation for Physical Therapy) jäsen. Yhdistykseen kuuluu 230 jäsentä.
Yhdistykseen voi kuulua varsinaisen jäsenyyden lisäksi yksityisenä tai yhteisöllisenä kannattajajäsenenä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja Liisa Malmlund,
varapuheenjohtaja Miia Silventoinen (vj Marjo-Riitta Salmi ), sihteeri Marita Karppinen (vj UllaMaija Oja), koulutussihteeri Laura Tolvila (vj Tuovi Lamberg-Heikkilä) ja tiedotusvastaava
Johanna Koppinen (vj Johanna Maunuksela ). Erovuorossa ovat Johanna Koppinen ja Miia
Silventoinen varajäsenineen.
Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Tampereen Varalassa 19.2.2016. Hallitus on kokoontunut
vuoden aikana neljä kertaa, Tampereella kaksi kokousta ja kaksi Helsingissä. Lisäksi e-mail
palavereja .
Yhdistystoiminta
Yhdistystoiminnan rahoitus on kerätty koulutustuotoilla ja jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun suuruus oli
25 euroa. Yhdistys järjesti jäsenilleen Varalassa Tampereella18. – 19.2.2016 Pelvicus-päivät.
Lantionpohjan peruskoulutuksen järjestimme syksyllä Kajaanissa ( 2pvä) ja Lantionpohjan
manuaalisen käsittely- ja sonopalpaatio koulutuksen keväällä Tampereella. Kevään
peruskoulutukseen ja syksyn manuaalisen käsittelyn koulutukseen ei saapunut tarpeeksi
ilmoittautumisia.
Osallistuimme Naisten Kympille edustamaan yhdistystä.
Yhdistyksen apurahaa haki 0 henkilöä.
Tiedottaminen
Jäsentiedotteita on ilmestynyt vuoden 2016 aikana neljä kappaletta sähköistä versiota. Yhdistyksellä
on lisäksi www-sivut, pelvicus.fi, jossa on tiedotettu yhdistyksen toiminnasta. Facebookissa
yhdistyksellä oma suljettu ryhmä jäsenille.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry
Toimii jäsentensä yhdyssiteenä, seuraten lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapian
kehittämistä pyrkien välittämään alan tietoutta yhdistyksen jäsenille.
Koulutus
Yhdistys järjestää 9.-10.2.2017 Pelvicus-koulutuspäivät, jonka yhteydessä on vuosikokous.
Kysynnän mukaan järjestämme käytännön koulutusta lp-fysioterapeuteille. Yhdistys tekee
yhteistyötä antamalla asiantuntijuutta muiden koulutusta järjestävien yhteisöllisten ja
yksityisten tahojen kanssa. Yhdistys tukee jäsentensä koulutusta ja tutkimustyötä
myöntämällä apurahoja. Apurahan hakumenettelystä ilmoitetaan jäsentiedotteessa.

Yhteistyö
Yhdistys tekee yhteistyötä eri yhteisöjen ja ammattiryhmien kanssa valtakunnallisella ja
kansainvälisellä tasolla. Yhdistys seuraa ja osallistuu Suomen fysioterapeutit ry:n
toimintaan. Olemme WCPT (World Confederation for Physical Therapy)
erikoisalayhdistyksen IOPTWH (International organization of physical therapists in
women’s health) jäsen.
Tiedotus
Yhdistyksen tiedottaminen toteutuu 3 kertaa vuodessa ilmestyvän sähköisen jäsentiedotteen,
www.pelvicus.fi -sivuilla sekä facebook-ryhmän välityksellä. Tarvittaessa Fysioterapialehteä käytetään lisätiedotus-kanavana.
Talous
Yhdistyksen taloutta hoidetaan talousarvion mukaisesti. Tulot kertyvät jäsenmaksuista ja
koulutuspäivien tuotosta.

VUOSIKOKOUKSEN 2017 ESITYSLISTA
Aika ja paikka: 10.2.2017, klo 10.30, Varalan Urheiluopisto, Varalasali, Tampere
Kokouksen koollekutsuja: Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n hallitus
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
– puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuosikertomuksen 2016 hyväksyminen
6. a. Tuloslaskelman 1.1.–31.12.2016 ja taseen 31.12.2016 esittäminen ja
b. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilinpäätöskertomuksen 2016 mukaisesti
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Hallituksen uusien jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
9. Toiminnantarkastajan valinta
10. Toimintasuunnitelman vahvistus vuodelle 2017
11. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
12. Yhdistyksen talousarvion vahvistus vuodelle 2017
13. Muut yhdistystä koskevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

http://www.wcpt.org/congress?congressupdate
http://www.wcpt.org/news:

____________________________________________________________

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2017!!!
Toivoo:
Hallitus: Liisa, Miia, Laura, Johku ja Marita (puuttuu
kuvasta)

