
Suomen Käsiterapiayhdistys ry 

TOIMINTASUUNNITELMA  
1.1.2016-31.12.2016 

1. YLEISTÄ 

Suomen Käsiterapiayhdistyksen tarkoituksena on yläraajan ja käden kuntoutuksen edistäminen 
Suomessa. Toiminnallaan yhdistys tukee jäseniään ammattitiedon- ja taidon hankkimisessa sekä 
sen keskinäisessä jakamisessa. 

Yhdistys on jäsenenä eurooppalaisessa (EFSHT) ja kansainvälisessä (IFSHT) käsiterapialiitoissa. 
Hallituksen nimeämät delegaatit toimivat näihin yhdyshenkilöinä ja kansainvälisten liittojen kokouk-
siin pyritään lähettämään Suomesta edustaja. Yhdistys tekee yhteistyötä myös mm. Pohjoismais-
ten käsiterapiayhdistysten ja Suomen Käsikirurgiyhdistyksen kanssa. 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 11.3. 2016 Onbone Oy:n tiloissa, Helsingissä. 

2. ORGANISAATIO 

Yhdistystä johtaa perustamissääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti hallitus. Hallitus 
nimeää tarvittaessa toimikuntia ja työryhmiä. Yhdistyksen tilikausi on 1.1.2016–31.12.2016. 

3. TALOUS 

Tulot ja menot ilmenevät kaudelle 1.1.2016- 31.12.2016 laaditusta budjetista.  

Vuosikokouksessa nimetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kaksi toiminnantarkastajaa  vuodel-
le 2016. 

SSSH2016 kongressin tilinpäätös tehdään kongressin päättymisen jälkeen vuoden 2016 aikana. 

Kirjanpito säilyy rahastonhoitajan tehtävänä, tarvittaessa hallitus konsultoi ulkopuolista kirjanpitä-
jää. 

4. TIEDOTTAMINEN 

Käsiterapia-alaan liittyvistä aiheista ja koulutuksista tiedotetaan jäsenille yhdistyksen kotisivuilla 
www.kasiterapiayhdistys.fi, jäsentiedotteen ja sähköpostin kautta. Jäsentiedote julkaistaan yhdis-
tyksen nettisivuilla ja sen ilmestymisestä ilmoitetaan sähköpostilla jäsenille, joiden osoitteet on päi-
vitetty yhdistykselle. Sähköisen jäsentiedotteen avaamiseen vaadittava salasana lähetetään kaikil-
le jäsenille kerran vuodessa sähköpostitse. Jäsentiedotetta julkaistaan neljä numeroa toimikau-
dessa. Kotisivuja pyritään aktiivisesti kehittämään ja muokkaamaan tarpeen mukaan kuluvan kau-
den aikana. 
Tarvittaessa tiedottamiseen voidaan käyttää myös muita kanavia, esim. fysioterapeutti- ja toiminta-
terapeuttilehtiä ja Suomen Käsiterapiayhdistys facebook-sivustoa. 



5. KOULUTUSTOIMINTA 

Koulutustoimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään. Koulutuksia pyritään järjestämään useita vuo-
dessa ja tarkoituksena on pitää koulutukset mahdollisimman edullisina jäsenille. 

Yhdistys järjestää Suomen Käsikirurgiyhdistys ry:n kanssa yhteistyössä SSSH2016 kongressin 
Kittilän Levillä 31.3.-3.4.2016 
Kongressin järjestelytoimikunnassa ovat Virpi Natt, Saara Raatikainen, Heidi Miettinen ja Tiina 
Rantanen. Tieteellisessä toimikunnassa ovat Saara Raatikainen, Petteri Koho, Pia Nahi sekä Mint-
tu Vartia. Kongressin puheenjohtajana toimii käsikirurgi Jorma Ryhänen. 

Syksylle yhdistys kaavailee yläraajan arviointikoulutusta Tampereella ja Woodcast työpajaa Hel-
singissä. 

Jäseniltoja järjestämistä eri puolilla Suomea jatketaan sen mukaan miten kiinnostusta ilmenee. Jä-
senillat pyritään järjestämään jäsenille maksuttomina koulutuksina ja yhdistykselle kohtuullisin kus-
tannuksin, joihin ei-jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua kahvirahan hinnalla. 

Yhteistyötä Viron kanssa jatketaan siltä osin, että heillä on mahdollista lukea Lunatum-lehti yhdis-
tyksen sivuilta ja virolaiset terapeutit kutsutaan mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin. 

Yhdistys jakaa stipendejä tukeakseen jäsenten mahdollisuuksia osallistua koti- ja ulkomaisiin kou-
lutuksiin. Stipendejä jaetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä 1000 euroa ja syksyllä 1000 euroa. 
Stipendien hakumahdollisuuksista ja -ajankohdista tiedotetaan kotisivuilla ja jäsentiedotteessa. 

Helsingissä 9.3.2015  
Virpi Natt, puheenjohtaja 


