Uudenmaan Fysioterapeutit ry – Nylands Fysioterapeuter ry säännöt
1§

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Fysioterapeutit – Nylands Fysioterapeuter ry ja kotipaikka
Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter ry:een,
jota kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä myös nimitystä yhteisöjäsen. Yhdistyksen kokous
ja pöytäkirjakieli on suomi.
2§

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on liiton yhteisöjäsenenä koota alueensa fysioterapeutit ja
fysioterapian opiskelijat yhdistyksen jäsenyyteen, valvoa ja edistää heidän yleisiä ja yhteisiä
ammatillisia, palkkauksellisia, sosiaalisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, lisätä
jäsentensä arvostusta, edistää heidän asemaansa ja yhteenkuuluvuuttaan sekä fysioterapian
tunnettavuutta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää jäsenilleen koulutusta, kursseja, opinto- ja muita
tilaisuuksia
- tekee tarvittaessa esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
- edistää ja tukee luottamusmiesten ja työsuojelun
yhteistyöelimissä olevien yhteistyötä
- järjestää ja tukee opiskelijatoimintaa
- kehittää jäsentensä ammattieettistä toimintaa
- tukee jäsentensä ammattitaidon kehittymistä
- edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä
- toimii tarkoituksenmukaisella tavalla yhteistyössä alueensa
muiden järjestöjen kanssa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksua, vastaanottaa avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia tai
rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa yhdistyslain
5 §:n mukaista yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
3§
JÄSENYYS
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi kirjallisesta tai sähköisestä hakemuksesta
hyväksyä henkilön, joka on Suomessa laillistettu tai ammatinharjoittamisluvan saanut ja
terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin merkitty fysioterapeutti.

Jos yhdistyksen varsinainen jäsen on myös liiton toisen yhteisöjäsenen varsinainen jäsen,
hänen tulee valita minkä yhteisöjäsenen jäsenenä hän käyttää äänioikeuttaan liitossa.
Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä fysioterapian peruskoulutuksessa olevan opiskelijan,
joka voi valmistumisen jälkeen jatkaa varsinaisena jäsenenä. Hallitus toteaa jäsenaseman
muutoksen.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön ja oikeuskelpoisen
yhteisön, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on
aktiivisesti vaikuttanut yhdistyksen toiminnassa, merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen
pyrkimyksiä sekä vaikuttanut fysioterapian edistämiseen.
Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus käyttää liiton merkkiä.
4§
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Mikäli jäsen ei ole maksanut yhdistyksen ja/tai liiton jäsenmaksua kolmen (3) viimeksi
kuluneen kuukauden ajalta tai jäsenmaksua ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluessa
sen erääntymisestä, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tai liiton tarkoitusta, ei noudata
yhdistyksen tai liiton sääntöjä tai päätöksiä tai laiminlyö jäsenelle kuuluvat velvoitteet.
Erotettu jäsen voi vedota päätöksestä yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa saatuaan tiedon erottamisesta. Erottaminen astuu voimaan, kun päätös on
vahvistettu tai vetoamisajan mentyä umpeen.
Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistyksessä.
5§
JÄSENMAKSU JA JÄSENEN VELVOLLISUUDET
Varsinaisen jäsenen ja opiskelijajäsenen on suoritettava liiton jäsenmaksua liiton sääntöjen
mukaan. Varsinaisen jäsenen ja opiskelijajäsenen mahdollisen yhdistyksen jäsenmaksun
suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous kummallekin ryhmälle erikseen.
Liitto päättää perusteet, joiden mukaan yhdistyksen jäsenen liitolle maksettavaa jäsenmaksua
voidaan alentaa tai vapauttaa jäsenmaksuvelvollisuudesta osittain tai kokonaan.
Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa kannattajajäsenmaksun. Kunniajäseneltä ei peritä
jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan liiton ja yhdistyksen sääntöjä, liiton päätöksiä
ja ohjeita sekä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen tekemiä päätöksiä.
6§
TOIMIELIMET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa hallitus.
7§
YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään hallituksen kutsusta vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen yhdistyksen
jäsenille postitse, sähköpostilla, yhdistyksen kotisivuilla, tekstiviestillä tai ilmoittamalla liiton
jäsenlehdessä viimeistään neljätoista (14) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään
kolme (3) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus ja vaalikelpoisuus varsinaisella jäsenellä, joka on
liittynyt yhteisöjäsenen jäseneksi viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana ja jolla ei ole
maksettavaksi erääntyneitä liiton tai yhdistyksen jäsenmaksuja vaalivuotta edeltäneen
vuoden lopussa. Kunniajäsenellä on äänioikeus, mutta ei vaalikelpoisuutta.
Opiskelijajäsenellä, kannattajajäsenellä, liiton hallituksen jäsenellä sekä liiton toimihenkilöllä
on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokous voi myöntää
läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.
Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ottaen
huomioon lain ja näiden sääntöjen määräykset. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu
lippuäänestys ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, se on
esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän vuoden
joulukuun loppuun mennessä.
Mikäli yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen tai
varajäsen eroaa kesken toimikautensa, erotetaan tai menettää vaalikelpoisuutensa,
yhdistyksen kokous valitsee tehtävään uuden henkilön. Vaalista on ilmoitettava
kokouskutsussa.
8§
YHDISTYKSEN VARSINAISEN KOKOUKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
- käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä vuodelta
- käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto tai tili- ja toiminnantarkastajan
lausunto edellisen vuoden tileistä ja taloudenhoidosta
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintakaudelle
- päätetään mahdollisesta jäsenmaksusta
- päätetään hallituksen jäsenten kulu- ja matkakorvauksista ja palkkioista sekä
toiminnantarkastajan tai tili- ja toiminnantarkastajan palkkioista
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet
ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
- valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja tai tili- ja
toiminnantarkastaja sekä hänelle/heille varahenkilö(t)
- valitaan joka kolmas vuosi edustaja tai edustajat liiton edustajistoon
- valitaan joka kolmas vuosi mahdollinen yhdistyksen ehdokas ja varaehdokas liiton
hallituksen valintaa varten
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
Lisäksi yhdistyksen kokouksen tehtävänä on
- päättää kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä
- kutsua yhdistyksen kunniajäsenet
- päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
- päättää yhdistyksen purkautumisesta
- valita tarvittaessa edustaja liiton edustajiston jäsenyydestä eronneen tai pysyvästi estyneen
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi
9§
HALLITUS
Hallitukseen kuuluu vuodeksi valittavan puheenjohtajan lisäksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan
valittava parillinen määrä, vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä
sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoron
mukaan. Toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös hallituksen
ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta
tai vähintään yhden kolmasosan (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatiessa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on paikalla.
Hallitus voi niin päättäessään pitää sähköpostikokouksia.

10 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja näissä säännöissä on muualla määrätty, hallituksen
tehtävänä on
- edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa
- vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta, laatia tilinpäätös sekä laatia ehdotukset
yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
- valita yhdistyksen edustajat yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisiin järjestöihin ja
yhteisöihin
- asettaa tarvittaessa eri tehtäviä varten toimikuntia ja työryhmiä
- päättää yhdistyksen huomionosoitusten myöntämisestä
- lähettää liitolle toukokuun loppuun mennessä yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus
edelliseltä vuodelta
- lähettää liitolle pyydetyt tilastot ja tiedot
- huolehtia siitä, että yhdistys ja sen jäsenet eivät toimi vastoin liiton tarkoitusta ja että
yhdistys ja sen jäsenet noudattavat liiton sääntöjä, päätöksiä ja ohjeita
- hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat
11 §
TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina
helmikuun 15. päivään mennessä.
Toiminnantarkastajan tai tili- ja toiminnantarkastajan tulee suorittaa yhdistyksen hallinnon ja
talouden tarkastus ja antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
kokousta.
12 §
NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi heistä hallituksen erikseen määräämän henkilön kanssa.
13 §
YHDISTYKSEN EROAMINEN LIITOSTA
Yhdistys voi erota liitosta päättämällä siitä yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä on eroa kannattanut.
Päätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
edustajiston kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan
otteella.

14 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on muutosta kannattanut.
Yhdistyksen muutetut säännöt on alistettava liiton hallituksen hyväksyttäviksi ennen
sääntöjen rekisteröintiä.
15 §
YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden (2)
viikon väliajoin pidettävässä varsinaisessa ja ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, jos
kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on päätöstä
kannattanut.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan liitolle tai jos yhdistys yhdistyy toisen liiton
yhteisöjäsenen kanssa, sen varat siirretään perustettavalle uudelle rekisteröidylle
yhteisöjäsenelle.
16 §
MUUT MÄÄRÄYKSET
Sääntömuutoksilla ei vähennetä sääntöjen voimaantulohetkellä olleiden jäsenten etuja tai
oikeuksia.

Hyväksytty edustajiston ylimääräisessä kokouksessa 3.2.2018.
Vuosikokous hyväksyi 17.3.2018 säännöt lähetettäväksi Patentti- ja
rekisterihallitukselle hyväksyttäväksi.

