VUOSIKERTOMUS,
TOIMINTASUUNNITELMA JA
VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
Kohta loppuu kiire, lento alkaa Joulun aika rento.
Hiljaisuutta kuulostele,
nuku, syö ja nautiskele.
Kunnossa on silloin kuosi
kun taas alkaa Uusi Vuosi!

PELVICUS
Joulujäsentiedote 4/2018

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n vuosikertomus 2018
Jäsenistö ja Hallitus Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n on Suomen
fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys ja WCPTn (World Confederation for Physical
Therapy) kautta IOPTWH (International Organization of Physical Therapists in
Women's Health) jäsen. Yhdistykseen voi kuulua varsinaisen jäsenyyden lisäksi
yksityisenä tai yhteisöllisenä kannattajajäsenenä. Yhdistykseen kuuluu 276 jäsentä.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja Minna Törnävä, varapuheenjohtaja Miia
Silventoinen (varajäsenenään Marjo-Riitta Salmi), sihteeri Marita Karppinen (vj Liisa
Malmlund), koulutussihteeri Laura Tolvila (vj Tuovi Lambert-Heikkilä) ja hallituksen
jäsen Heidi Niemi (vj Johanna Koppinen). Rahastonhoitajana toimii Liisa Malmlund ja
jäsentiedotteista Sonja Toivola. IOPTWH:n Suomen edustajina toimivat Minna Törnävä
ja Mari Camut.
Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Tampereella Varalan Urheiluopistossa
8.2.2018. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi e-mail kokouksia
on järjestetty kaksi.
Yhdistystoiminta Yhdistystoiminnan rahoitus on kerätty koulutustuotoilla ja
jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun suuruus oli 30 euroa. Yhdistys järjesti jäsenilleen Varalassa
8.2. – 9.2.2018 Pelvicus-päivät. Lantionpohjan fysioterapiaan liittyviä 1-2 päivän
pienkoulutuksia hallitus ja yhdistyksen jäsenet ovat järjestäneet yhteistyökumppaneiden
kanssa useita vuoden aikana.
Yhdistyksen apurahoja (700 €) haki yhteensä neljä henkilöä. Apurahaa myönnettiin
Nuppu Zeitlinille ja Hanna Jokiselle
Tiedottaminen Jäsentiedotteita on ilmestynyt vuoden 2018 aikana neljä kappaletta, jotka
ovat toimitettu PDF-versiona jäsenten sähköpostiin. Yhdistyksellä on lisäksi www-sivut,
pelvicus.fi, jossa tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lantionpohjan fysioterapeuttien yhdyssiteenä,
seurata ja kehittää tämän alueen fysioterapiaa ja sen tutkimustyötä.
Koulutus
Yhdistys järjestää 7.-8.2.2019 Pelvicus-koulutuspäivät, jonka yhteydessä on
vuosikokous. Kysynnän mukaan järjestämme koulutusta lantionpohjan fysioterapiasta
jäsenillemme. Yhdistys tekee yhteistyötä antamalla konsultaatio- ja kouluttaja-apua
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 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvän sähköisen
jäsentiedotteen, www.pelvicus.fi sivujen sekä suljetun facebook ryhmän välityksellä.
Tarvittaessa Fysioterapia lehteä käytetään lisätiedotus kanavana.
Talous
Yhdistyksen taloutta hoidetaan talousarvion mukaisesti. Tulot kertyvät jäsenmaksuista ja
koulutuspäivien tuotosta.

Suomen lantionpohjan fysioterapeutit ry vuosikokouksen esityslista
Aika ja paikka: 7.2.2019, klo 14.00, Varalan Urheiluopisto, Varalasali, Tampere
Kokouksen koollekutsuja: Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n hallitus
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
a. puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuosikertomuksen 2018 hyväksyminen
6.

a. Tuloslaskelman 1.1.–31.12.2018 ja taseen 31.12.2018 esittäminen ja
b. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilinpäätöskertomuksen 2018 mukaisesti

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Hallituksen uusien jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Erovuorossa ovat: Heidi Niemi, varajäsenenään Johanna Koppinen sekä Miia
Silventoinen, varajäsenenään Marjo-Riitta Salmi.
9. Toiminnantarkastajan valinta
10. Toimintasuunnitelman vahvistus vuodelle 2019
11. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
12. Yhdistyksen talousarvion vahvistus vuodelle 2019
13. Muut yhdistystä koskevat asiat
14. Kokouksen päättäminen.

Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2019 toivottaa hallitus!

