Suomen psykodraamayhdistys - Finlands psykodramaförening ry
SÄÄNNÖT
1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Suomen psykodraamayhdistys – Finlands psykodramaförening ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi.
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on tiedottaa psykodraamasta ja edistää draamallisten menetelmien
käyttöä kasvatus-, koulutus-, teatteri- ja terapiatyössä.
Yhdistys tuottaa tarvittavaa materiaalia.
3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS:
1. suunnittelee ja toteuttaa yhteiskunnan eri sektoreilla toimivien työntekijöiden ja
ammatinharjoittajien psykodraamakoulutusta niiden vaatimusten mukaisesti, mitä kunkin alan
kohdalla on erikseen säädetty
2. suunnittelee ja toteuttaa psykodraamapalveluja psykodraaman soveltamiseksi kasvatus-,
koulutus-, teatteri- ja terapiatyön käyttöön
3. järjestää psykodraamaan ja sosiometriaan perustuvia kehittämispalveluja psykodraaman eri
sovellusalueille
4. järjestää psykodraamaohjaajien ammatillista ja erityiskoulutusta
5. tuottaa ja julkaisee psykodraamaan liittyvää materiaalia
6. tekee tutkimustyötä luovuttamalla aineistoja tutkijoiden käyttöön, rahoittamalla tutkimusta
mahdollisuuksien mukaan sekä soveltamalla tutkimustuloksia koulutus- ja kehittämiskäyttöön
7. pitää yhteyksiä psykodraamaa tai vastaavia menetelmiä harjoittaviin koti- ja ulkomaisiin
järjestöihin ja laitoksiin
4 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN EDELLYTYKSET
Toimintansa tueksi yhdistys:
1. kantaa jäsenmaksuja,
2. perii palvelu- ja kurssimaksuja,
3. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
4. järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan hankittuaan,
5. voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, kumpaakin korkeintaan yhdessä
toimipaikassa. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta.
5 § LIITTYMINEN TOISIIN JÄRJESTÖIHIN
Yhdistys voi liittyä jäseneksi psykodraaman ja sen menetelmien käyttöön kouluttaviin koti- ja
ulkomaisiin järjestöihin tai sopia niiden kanssa yhteistyöstä.
6 § KIELI
Yhdistyksen kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.

7 § SITOUTUMATTOMUUS
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
8 § JÄSENET
Yhdistyksessä on henkilöjäseniä ja yhteisöjäseniä. Hallitus voi hyväksyä henkilöjäseneksi
hallitukselle tehdyn kirjallisen hakemuksen perusteella henkilön, joka on hyvämaineinen ja jolla se
katsoo olevan edellytykset ottaa osaa yhdistyksen toimintaan.
Hallitus voi hyväksyä yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen, alalla toimivan yhteisön, joka hyväksyy
yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen ja sitoutuu toimimaan sen päätösten mukaisesti.
9 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen, joka on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi. Jäsen voidaan
erottaa, jos hänen havaitaan toiminnallaan vahingoittavan yhdistystä. Jäsenen erottamisesta päättää
yhdistyksen hallitus.
Päätökseen tyytymätön voi vaatia asian käsiteltäväksi ja päätettäväksi yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa, jättämällä kirjallisen valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun on
saanut tiedon erottamispäätöksestä. Jos vaatimusta ei esitetä sääntöjen määräämässä järjestyksessä,
tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Mutta muussa tapauksessa katsottakoon
jäsen erotetuksi vasta sitten, kun varsinainen kokous on 2/3-osan äänten enemmistöllä
erottamispäätöksen vahvistanut.
10 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään 3 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen tehtävät ovat:
1. hoitaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa kuten näissä säännöissä on määrätty ja yhdistyksen
kokousten tekemien päätösten mukaan,
2. valmistella jäsenten tekemät ehdotukset ja esitellä ne yhdistyksen kokoukselle,
3. valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti,
4. laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus,
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kolme jäsentä sitä häneltä
pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee.

Hallitus palkkaa kouluttajia, ohjaajia, koulutussihteerin sekä muita toimihenkilöitä ja asettaa
avukseen toimikuntia.
11 § KOULUTUSVALIOKUNTA
Syyskokous valitsee koulutusvaliokunnan, joka suunnittelee, koordinoi ja valvoo valtakunnallista
koulutustoimintaa sekä huolehtii koulutuksen pätevyydestä. Valiokunta valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan ja sen jäsenistä tulee olla 2/3-osaa psykodraamaohjaajan tutkinnon suorittaneita ohjaajia.
Valiokuntaa valittaessa tulee ottaa huomioon, että siinä on edustettuina mahdollisimman laajasti ne
sovellusalueet, joilla psykodraamaa Suomessa harjoitetaan. Koulutusvaliokunta tekee ehdotuksen
yhdistyksen hallitukselle sen koulutustilaisuuksissa toimivista
kouluttajista ja ohjaajista.
12 § AMMATTIEETTINEN TOIMIKUNTA
Syyskokous valitsee ammattieettisen toimikunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseniksi
voidaan valita vain ohjaajatutkinnon suorittaneita psykodraamaohjaajia.
Toimikunnan tehtävät ovat:
1. käsitellä kouluttajiin ja ohjaajiin kohdistuvia valituksia,
2. hankkia epäselvissä tapauksissa asiantuntijalausunnot yhdistyksen työntekijöiden
työkykyisyydestä,
3. käsitellä lainopilliset riita- ja kurinpitoasiat kuullen niissä lainoppinutta asiantuntijaa.
Toimikunnan päätöksistä voidaan valittaa hallitukselle.
13 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen syyskokous pidetään neljännellä vuosineljänneksellä. Siinä suoritetaan hallituksen
puheenjohtajan vaali, hallituksen jäsenten vaali sekä tilintarkastajan/tarkastajien ja
varatilintarkastajan/tarkastajien vaali. Lisäksi käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. yhdistyksen äänioikeutettujen jäsenten luettelon hyväksyminen,
2. ehdotus tulevan vuoden tulo- ja menoarvioksi sekä toimintasuunnitelmaksi,
3. jäsenmaksujen suuruus, jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille,
4. palkkioiden ja palkkojen suuruus,
5. hallituksen, toimikuntien ja valiokuntien kokouspalkkioiden suuruus.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään toisella vuosineljänneksellä ja siinä käsitellään
ainakin seuraavat asiat:
1. hallituksen laatima toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta,
2. tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
3. tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Yhdistyksen kokoukselle aiotut esitykset on jätettävä hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen
kokousta. Hallituksen tulee kutsua jäsenet kokoukseen vähintään seitsemän vuorokautta ennen sitä.
Kokouskutsu tiedotetaan jäsenille yhdistyksen kotisivuilla.
14 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, aina
kaksi yhdessä.

15 § YHDISTYKSEN TILIEN HOITO
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa.
Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi vuosi.
Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa tilit sekä antaa niistä kirjallinen lausunto vähintään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta.
16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan yhdistyksen kokouksessa tehdä muutoksia, jos 3/4-osaa annetuista
äänistä on muutoksen puolesta.
17 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, tulee sen jäljellä olevat varat luovuttaa Suomessa
psykodraaman tutkimusta tai kehittämistä edistävään tarkoitukseen.

