Oletko sinä jo
Ravintoterapiayhdistyksen
jäsen?
Suomen Terveysopisto Saluksen opiskelijana sinulla on mahdollisuus liittyä Suomen
Ravintoterapiayhdistys ry:n eli Ratyn opiskelijajäseneksi. Jo opiskeluaikana sinulla on
mahdollisuus verkostoitua muiden opiskelijoiden, tulevien kollegoiden ja yhteistyötahojen kanssa mm. vuotuisissa kevät- ja syyskokouksissamme, joissa sääntömääräisten
kokouksiemme lisäksi järjestämme myös mm. koulutuksia ja luentoja.
Suomen Ravintoterapiayhdistys ry on 2005 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on
yhdistää perusteellisen ja laadukkaan tieteeseen ja kokemusperäiseen tietoon perustuvan koulutuksen käyneet ammattilaiset ja opiskelijat saman katon alle, edistää heidän
työllistymistään ja heidän osaamisensa tunnetuksi tekemistä. Tarkoituksenamme on
myös ylläpitää jäsentensä korkealuokkaista osaamista ja toimintatapoja ja järjestää sekä
välittää erilaisia täydennyskoulutuksia ja tietoja alan vapaista työpaikoista. Yhdistys
tekee läheistä yhteistyötä eri sidosryhmien kuten alan opinahjojen, tukkurien ja terveyden
ja luonnonlääketieteen alan toimijoiden kanssa. Kattojärjestönä toimii Suomen Luonnonlääketieteen Keskusliitto eli LKL. (linkki)

Etuja, jotka saat Raty:n jäsenenä:
• Valmistuttuasi jäsenmaksun hintaan kuuluu mahdollisuus liittää yhteystietosi yhdistyksen verkkosivuille, josta ravitsemusammattilaisten palveluja etsivät löytävät ne
paikkakuntakohtaisesti.
• Sinulla on myös mahdollisuus tuoda osaamistasi esiin kirjoittamalla yhdistyksen
blogiin mm. esittelyn itsestäsi tai kirjoittamalla artikkeleita. Jos et ole ns. ”kirjoittajatyyppiä”, sinua voidaan myös haastatella blogiin esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.
• Pääset verkostoitumaan yhdistyksen jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa
mm. yhdistyksen tilaisuuksissa tai jäsenillemme tarkoitetussa Facebookin suljetussa
ryhmässä.
• Saat monta kertaa vuodessa ajankohtaisen jäsenillemme suunnatun jäsenkirjeen.
• Saat monenlaisia rahallisia etuja, jäsenillemme suunnattuja tarjouksia ja mahdollisuuksia ostaa luontaistuotteita tukkuhinnoin useista eri luontaisalan tukusta.
• Pääset vaikuttamaan yhdistyksen ja alan toimintaan. Ota rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin jos sinulla on kehitysehdotuksia ja ideoita!
• Pääset osallistumaan yhdistyksemme tapahtumiin ja yhdistyksemme jäsenille suunnattuihin koulutustilaisuuksiin, kuten tuotekoulutuksiin.
• Yhdistys ajaa etujasi, edistää työllistymistäsi ja markkinoi yhdistyksen ammattilaisten
osaamista monin eri tavoin.

Erikoisetu sinulle, kun liityt syksyn 2018 aikana!
Kun liityt yhdistyksen jäseneksi vielä tämän vuoden puolella, sinun ei tarvitse maksaa
jäsenmaksua (50€/vuosi) enää tältä vuodelta, vaan maksat jäsenmaksun vasta vuodelta
2019 vuoden alussa. Pääset myös samantien osallistumaan antoisaan syyskokoukseemme
17.11.2018 Helsingissä, lähetäthän liittymishakemuksesi mahdollisimman pian, viimeistään lokakuun puolessa välissä. Sääntömääräisen syyskokouksen lisäksi päivään kuuluu
mm. tuotekoulutusta ja kiinnostava luento.

Mihin jäsenmaksuista kertyvät summat käytetään?
Yhdistyksellä kuluu rahaa mm. verkkosivujen ylläpitoon, mainontaan, tilitoimistopalveluihin, luennoitsijapalkkioihin, tilavuokriin ja tapahtumien ruokailuihin. Tulot, jota yhdistys
saa jäsenmaksuista varmistavat toisaalta myös sen, että erilaisia tapahtumia voidaan
järjestää joko melko pieneen hintaan tai jopa ilmaiseksi.

Tervetuloa hallitukseen!
Tällä hetkellä hallituksen jäsensihteerinä toimii Solja Kemppi, tapahtumavastaavana Outi
Kultanen, rahastonhoitajana Jani Nuora, tiedottajana Annika Aro ja erilaisissa avustavissa
tehtävissä Susa Hanyi ja Niina Finne-Hyttinen. Puheenjohtajana on toiminut vuoden 2017
alusta Nina Saine, joka on vastannut myös sisällön tuottamisesta blogiin ja yhdistyksen
Facebook-sivuille.
Tämän vuoden hallituksemme toimii vielä muutaman kuukauden ajan ja ainakin Solja,
Jani ja Outi ovat jatkamassa myös ensi vuodelle. Seuraavan vuoden hallituksen kokoonpanoa käsitellään syyskokouksessa marraskuussa. Jos liityt Ratyn jäseneksi ja olet kiinnostunut työskentelemään hallituksen opiskelijajäsenenä, ota rohkeasti yhteyttä
johonkuhun hallituksemme jäsenistä.
Tutustuthan myös yhdistyksen verkkosivustoon suomenravintoterapia.fi
Käy lukemassa lisätietoa jäseneksi liittymisestä: http://suomenravintoterapia.fi/yhdistys/
Suomen Ravintoterapiayhdistys ry toivottaa sinulle antoisaa syksyä! Toivomme
tapaavamme sinut pian yhdistyksemme tilaisuuksissa ja toivotamme sinut lämpimästi
tervetulleeksi joukkoomme. Yhdessä olemme vahvoja!
Terveisin Raty ry:n hallitus

