
Edustajiston jäsenet valitaan seuraavaksi 
kolmivuotiskaudeksi. Edustajistoon valitaan jokaista 
alkavaa 400 henkilöjäsentä kohden yksi edustaja 
sekä varajäsenet. Vaaliluettelon mukaan liitolla on 
äänioikeutettuja henkilöjäseniä 2259. 

Näissä vaaleissa liiton henkilöjäsenet valitsevat 
keskuudestaan liiton edustajistoon 6 edustajaa sekä 
6 varaedustajaa.

VAALIKELPOISUUS JA ÄÄNIOIKEUS

Vaaleissa ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja kaik-
ki ne liiton henkilöjäsenet, jotka ovat liittyneet liiton 
henkilöjäseniksi 31.12.2017 mennessä ja joilla ei ole 
sen vuoden osalta maksamattomia jäsenmaksuja. 
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus ovat tarkistettavissa 
liiton toimistosta 1.2.–21.2.2018.

Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on toimi-
tettava keskusvaalilautakunnalle 23.2.2018 mennes-
sä. Vaaliluetteloon hyväksytyt muutokset lisätään 
vaaliluetteloon 26.2.2018 mennessä. 

EHDOKASASETTELU JA VAALITAPA

Kukin äänioikeutettu jäsen saa vaalissa asettaa yh-
den ehdokkaan, ei kuitenkaan itseään. Ehdokkaan 
asettajan tulee täyttää ehdokkaasta asiakirja, jossa 
on oltava asettajan oma allekirjoitus sekä ehdokkaan 
allekirjoituksella vahvistettu kirjallinen suostumus.

Vaaliliittojen ja vaalirenkaiden muodostaminen on 
mahdollista. Jos ehdokkaat haluavat muodostaa 
vaaliliiton, on siitä tehtävä kirjallinen sopimus, jonka 
allekirjoittavat vaaliliittoon liittyvien ehdokkaiden 
puolesta heidän asettajansa. Sopimuksessa on ni-
mettävä näistä asettajista vaaliliiton asiamies ja hä-
nen varamiehensä.

Ehdokasasettelu on voimassa 1.2.–28.2.2018. Eh-
dokasasettelu, sopimukset vaaliliitoista ja vaaliren-
kaista on toimitettava keskusvaalilautakunnalle 
28.2.2018 mennessä.

VAALIEN TOIMITTAMINEN

Sähköinen äänestys suoritetaan 21.3.-10.4.2018. 
Äänestysohjeet löytyvät liiton kotisivuilta sekä 2/18 
Fysioterapia-lehdestä, joka ilmestyy 21.3.2018. 

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen ja 
ilmoittaa sen henkilökohtaisesti ehdokkaille. Vah-
vistettu tulos julkaistaan 4.5.2018 liiton kotisivuilla ja 
Fysioterapia-lehdessä.

Lisätietoja vaaleista:
p. 0207 199 590, toimisto@suomenfysioterapeutit.fi.

Vaaliasiakirjojen toimitusosoite:
vaalit@suomenfysioterapeutit.fi
Suomen Fysioterapeutit ry / Keskusvaalilautakunta
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Asetu ehdolle ja ole mukana vaikuttamassa
fysioterapian tulevaisuuteen!

Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajiston 
jäsenet valitaan liiton henkilöjäsenten osalta 
suhteellisilla vaaleilla joka kolmas vuosi. Äänestys- ja 
vaalijärjestyksen sekä muu vaaleihin liittyvä aineisto 
on saatavilla liiton toimistolta ja kotisivuilta. Vaaleissa 
2018 vaalipiirinä on koko Suomi.

Äänestysaika on 21.3.-10.4.2018 ja ehdokkaita voi 
asettaa 1.-28.2.2018. 

Äänestysaika
21.3.-10.4.2018

Ehdokasasettelu on nyt käynnissä

TOIMI NÄIN:
Jokainen äänioikeutettu voi asettaa vaalissa yhden ehdokkaan, ei kuitenkaan itseään.
Jos haluat itse ehdolle, hanki itsellesi asettaja. Lisätietoja liiton toimistolta.

Ehdokkaan asettaja täyttää ehdokasasettelun asiakirjan, joka on ladattavissa 
osoitteesta www.suomenfysioterapeutit.fi/vaalit. Samasta osoitteesta löytyvät 
asiakirjat myöt vaaliliittoja ja vaalirenkaita varten.

Asiakirjat toimitetaan keskusvaalilautakunnalle joko postitse tai sähköpostilla pdf-
tiedostona 28.2.2018 mennessä:

 vaalit@suomenfysioterapeutit.fi
 Suomen Fysioterapeutit ry / Keskusvaalilautakunta
 Rautatieläisenkatu 6 B 
 00520 Helsinki
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