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TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Uudenmaan Fysioterapeutit – Nylands Fysioterapeuter ry:n tarkoituksena on toimia jäsentensä
yhdyssiteenä, valvoa itsenäisten ammatinharjoittajien ja yrittäjien asemaa ja etuja sekä toimia
fysioterapeuttien ammattitiedon ja –taidon kehittämiseksi yhteistyössä Suomen Fysioterapeutit Finlands Fysioterapeuter ry:n kanssa.
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen varsinainen kokous, joka pidetään 17.3.2018
Helsingissä. Kokouksessa päätetään sääntömääräiset vuosikokousasiat, valitaan yhdistyksen uudet
edustajat (3+3) Suomen Fysioterapeuttien edustajistoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle ja päätetään
yhdistyksen uusista säännöistä. Yhdistyksen hallitus käsittelee kokouksissaan ajankohtaisia asioita,
suunnittelee toimintaa ja seuraa yhdistyksen taloutta. Ennen keväällä tapahtuvaa EU:n
tietosuoja-asetuksen uudistusta yhdistys tulee kirjaamaan prosessikuvauksen tietosuojakäytänteistä.
Vuoden 2018 teema on jäsenhankinta. Jäsenhankinnan kannalta tärkeä osa-alue on
opiskelijatoiminta. Alkuvuonna tavoitteenamme on saada esitykseen viime vuonna Sini Mustosen
kanssa yhteistyössä työstetty esittelyvideo yhdistyksen toiminnasta. Toivomme yhteistyötä alueen
oppilaitosten ja opettajien kanssa videon esittämisessä fysioterapiaopiskelijoille. Video laitetaan esille
myös yhdistyksen kotisivuille. Opiskelijoille järjestetään kampanja jäsenhankinnan tehostamiseksi,
jossa kampanjan aikana kaikki opiskelijajäseneksi liittyneet sekä uusia jäseniä rekrytoineet
opiskelijajäsenet, osallistuvat koulutuslahjakortin arvontaan. Arvonnassa palkintona on maksuton
osallistuminen yhdistykseen järjestämään koulutukseen. Mikäli kampanja onnistuu hyvin, voidaan
samaa soveltaa syksyllä myös varsinaisille jäsenille.
Yhdistys järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta. Koulutukset suunnitellaan jäsenistön toiveet
huomioiden. Jäsenten on mahdollista hakea yhdistykseltä apurahaa 30.11.2018 mennessä
esimerkiksi fysioterapia-alan edistämiseen, kehittämiseen tai tunnettavuuden lisäämiseksi. Kevään
aikana toteutetaan varsinaiselle jäsenistölle sähköinen kysely kotisivuilla, jossa selvitetään jäsenistön
toiveita yhdistystoimintaan liittyen. Vastanneiden kesken arvotaan lippu Suomen Fysioterapeutit ry:n
järjestämään Fysioterapia ja kuntoutus -tapahtumaan. Virkistystoimintaa ei toistaiseksi järjestetä
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Pääasiallinen viestintäkanavana yhdistyksen ja jäsenistön välillä on yhdistyksen kotisivut, www.uffi.fi.
Tämän lisäksi ajankohtaisista asioista, tulevista koulutuksista ja muista tapahtumista jäsenistölle
tiedotetaan suoralla sähköpostilla. Lisäksi hyödynnetään yhdistyksen Facebook-sivua. Tiedotuksessa
hyödynnetään myös Suomen Fysioterapeutit ry:n kotisivujen koulutuskalenteria sekä Fysioterapia
–lehteä.
Yhdistys tekee yhteistyötä Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa. Hallituksen jäsenet ja edustajat
osallistuvat liiton yhteisöjäsenilleen järjestämiin koulutuksiin sekä eri yhdyshenkilöverkostojen
tapaamisiin. Yhdistyksen jäsenistä Robin Blomberg kuuluu Suomen Fysioterapeuttien hallitukseen.

