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Voimassaolevat säännöt: 05.08.2020 14:13:11
1. Yhdistyksen nimi on Suomen Urheilufysioterapeutit SUFT ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa.
2. Yhdistyksen tarkoituksena on keskinäisen yhteistyön avulla
kohottaa Suomen fysioterapeuttien eettistä, tiedollista ja
taidollista tasoa urheilufysioterapian alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää urheilufysioterapiasta kiinnostuneille
fysioterapeuteille sekä jäsenilleen perus- ja jatkokursseja sekä
harjoitus- ja harrastustilaisuuksia urheilufysioterapian alueella
mm. urheiluvammojen ennaltaehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta
- pyrkii tiedottamaan toiminnastaan lehdistön, urheiluliittojen ja järjestöjen kautta urheilijoille valmentajille sekä
fysioterapeuteille ja antamaan ohjeita ja neuvoja heidän
urheilufysioterapeuttisiin ongelmiinsa
- pyrkii luomaan suhteita vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin ja
ylläpitämään sekä kehittämään näitä suhteita jäsentensä hyväksi.
Rahoituksensa järjestämiseksi yhdistys
- järjestää edellä mainittuja maksullisia koulutustilaisuuksia
- kerää jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun
- voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta
- voi järjestää tilaisuuksissaan asianomaisella luvalla arpajaisia
ja rahankeräyksiä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja.
3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
urheilufysioterapiaan erityistä kiinnostusta osoittaneet
fysioterapeutit, jotka ovat suorittaneet ao. tutkinnon tai
osoittaneet muulla tavalla tuntevansa urheilufysioterapian
perusteet. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenistä
2/3 tulee olla fysioterapeutteja ja Suomen Fysioterapeutit ry:n
jäseniä. Kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla fysioterapeutteja.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä myös kannattajajäsen, jonka
yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kannattajajäsen voi olla yksityinen
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää
yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenellä ei ole
fysioterapeuttiliiton jäsenmaksuvelvollisuutta. Kannattajajäsenellä
on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei
äänioikeutta eli päätösvaltaa. Kannattajajäsen ei ole
vaalikelpoinen, eli heitä ei voi valita yhdistyksen tai liiton
luottamustehtävään.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua
urheilufysioterapiassa tai yhdistyksessä ansioituneita henkilöitä
kunniajäsenikseen. Kunniajäsenyys ei edellytä fysioterapeutin
koulutusta. Kunniajäsenellä on varsinaisen jäsenen velvollisuudet ja
oikeudet.
4. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen
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ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin jäsen
vapautuu jäsenyydestä yhden vuoden kuluttua irtisanomisesta ollen
kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa siltä vuodelta,
jolloin eroaminen on tapahtunut.
Jos joku yhdistyksen jäsen rikkoo näitä sääntöjä tai yhdistyksen
päätöksiä tai muuten toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti,
on hallituksella oikeus harkintansa perusteella kuultuaan
erotettavan kirjallisen selvityksen erottaa jäsen yhdistyksestä.
Asianomainen on kuitenkin oikeutettu vetoamaan kirjallisesti
eroamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen kokoukseen,
hallitukselle osoitetulla valituksella yhden kuukauden kuluessa.
Hallituksella on oikeus harkintansa perusteella erottaa jäsen, joka
on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta. Erotettu jäsen voi anoa
jäsenyyttä vasta kolmen vuoden kuluttua erottamisesta.
5. Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka
suuruus määrätään syyskokouksessa. Kunniajäsenillä ei ole
jäsenmaksuvelvollisuutta. Myös kannattajajäsenten jäsenmaksu
(yksityisten ja yhdistysten erikseen), vahvistetaan syyskokouksessa.
6. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on
jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
toiminnantarkastajalle, jonka on ne lausuntoineen palautettava
hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen kevätkokousta.
7. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous,
joista kevätkokous on helmi- huhtikuussa ja syyskokous syysmarraskuussa. Kutsu kokoukseen ja kokouksessa esille tulevien
asioiden esityslista on julkaistava vähintään kolmea viikkoa ennen
kokousta. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla
www.suft.fi sekä henkilökohtaisena kutsuna.
Syyskokouksessa käsitellään kohdat: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kevätkokouksessa käsitellään kohdat 1 ja 9. Varsinaisissa
kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
- Käsitellään edellisen toimintakauden toiminta- ja tilikertomukset
sekä päätetään hallituksen vastuuvapaudesta.
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa
toimintakautta varten.
- Määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakulujen
korvausperusteet. Samoin määrätään tilintarkastajien palkkiot.
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
sekä kolme-neljä hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle
kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi.
- Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
- Valitaan muut tarpeellisiksi katsottavat virkailijat ja muut
toimielimet seuraavaksi toimintavuodeksi.
- Määrätään jäsenmaksun suuruus.
- Määrätään, missä mediassa yhdistyksen yleiset tiedotukset
julkaistaan.
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asian. Varsinaisissa
kokouksissa käsiteltäväksi halutut asiat on esitettävä hallitukselle
viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta.
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8. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin paikalla olevalla jäsenellä
yksi ääni. Jäsenyys tulee vaadittaessa pystyä osoittamaan
kokouksessa. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi enemmistö
äänistä on annettu, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.
Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa
asioissa voittaa se esitys, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, ellei joku kokouksen
äänivaltaisista osanottajista vaadi salaista äänestystapaa.
Äänestystavasta päättää tällöin kokous.
9. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan kokoon milloin hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten
kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu, johon sovelletaan varsinaisista
kokouksista olevia määräyksiä, on julkaistava vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta.
10. Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu
hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja
ja viisi-seitsemän (5-7) kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista
kolme-neljä (3-4) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna
määräytyy erovuoroisuus arvan perusteella.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen
jäsenen saapuvilla ollessa. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan,
sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa
kalenterivuoden alusta.
11. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja sihteeri, aina kaksi yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö
yksin.
12. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen
kokouksessa, jos niitä kannattaa vähintään kolme neljännestä
annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on kokouskutsussa
mainittava.
13. Yhdistyksen purkamisesta tehdään päätös kahdessa yhdistyksen
kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi viikkoa ja
purkamispäätöstä on kolme neljännestä annetuista äänistä
kannatettava. Yhdistyksen purkauduttua käytetään sillä mahdollisesti
olevat varat fysioterapian hyväksi.

