
Suomen Vyöhyketerapeutit ry,  
ruotsiksi Finlands Zonterapeuter r.f.  
 
SÄÄNNÖT 

 
1§  
 
Yhdistyksen nimi on Suomen Vyöhyketerapeutit r.y. ruotsiksi Finlands Zonterapeuter 
r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
 
2§  
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää vyöhyketerapian tuntemusta ja siihen liittyvää 
toimintaa maassamme. 
 
 
3§ 
 
Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys toimii vyöhyketerapiaa harjoittavien 
yhdyssiteenä, järjestää opetus- ja harjoittelutoimintaa alan kotimaisia ja ulkomaisia 
asiantuntijoita käyttäen, sekä luento- ja seminaaritilaisuuksia jäsenille ja yleisölle, 
kuten myös kansainvälisiä kongresseja; harjoittaa alan ohjausta ja seurantaa 
sopimattomaksi katsottavien toimintojen ehkäisemiseksi maassamme. 
 
 
4§ 
 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen 
halutessaan perehtyä vyöhyketerapiaan ja osallistua alan tutkimustyöhön ja 
toimintaan, tai joka kannatusmielessä haluaa edistää yhdistyksen toimintaa, tai jonka 
johtokunta jäseneksi hyväksyy. 
Johtokunta on yhdistyslain 11§:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan 
jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen 
kokoukselle. valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän 
kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. 
 
 
5§ 
 
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattavia jäseniä. Kunniajäsenekseen 
yhdistys voi vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa 
ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä, myös alan ulkomaisia asiantuntijoita. 
 
 
6§ 
 
Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, 
jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kahdelta perättäiseltä vuodelta 
jäsenmaksunsa suorittamatta jättänyt jäsen katsotaan johtokunnan päätöksellä 
omasta halustaan eronneeksi. 
 

1(4) 



Suomen Vyöhyketerapeutit ry,  
ruotsiksi Finlands Zonterapeuter r.f.  
 
SÄÄNNÖT 

 
 
7§ 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus. 
 
 
8§ 
 
Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta. Johtokunnan muodostavat kerrallaan 
kahdeksi (2) vuodeksi valittu yhdistyksen puheenjohtaja ja kahdesta (2) kahteentoista 
(12) kolmeksi (3) vuodeksi valittua jäsentä, joista yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain 
erovuorossa, ensin arvan sitten vuoron mukaan. 
 
Johtokunta on koolle kutsutussa kokouksessaan päätösvaltainen, jos puheenjohtaja 
ja vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan, 
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ratkaisee arpa. 
 
Johtokunnan koollekutsut tapahtuvat yhdistyksen puheenjohtajan toimesta, hänen 
estyneenä ollessaan johtokunnan varapuheenjohtajan toimesta tai vähintään kolmen 
(3) johtokunnan jäsenen pyynnöstä. 
 
 
9§ 
 
Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin 
ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, joita voidaan valita myös 
johtokunnan ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi johtokunta 
keskuudestaan asettaa 2-3 jäsenisen työvaliokunnan, jonka tehtävät määrää 
johtokunta. 
 
 
10§ 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi 
yhdessä. 
 
Talousasioissa nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai yksinoikeutettuna johtokunnan määräämä henkilö. 
 
 
11§ 
 
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi 
kerrallaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. 
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12§ 
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä 
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
 
13§ 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana johtokunnan tarkemmin 
määräämänä päivänä. Muita yhdistyskokouksia pidetään johtokunnan katsoessa sen 
tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä 
johtokunnalta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsut toteutetaan joko kirjeellisesti tai sanomalehti-ilmoituksella 
tietyssä lehdessä, jonka menettelytavan vuosikokous määrää. 
 
 
14§ 
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan 

tarkastajaa. 
3. Lippuäänestyksellä tapahtuvia vaaleja varten valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa 
4. Todetaan kokouksen ja sen koollekutsun laillisuus 
5. Esitetään kokoukselle yhdistyksen vuosikertomus 
6. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto 
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille 
8. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta 
9. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkaneelle vuodelle 
10. Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja 
11. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, joita voidaan myös valita 

uudelleen. 
12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä kuluvan vuoden 

tilejä ja hallintoa tarkastamaan. 
13. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon 

näiden sääntöjen 15§:n ja yhdistyslain 14§:n määräykset. 
 
 
15§ 
 
Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei 
kuitenkaan päätettäviksi. 
 
Jäsenten halutessa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, tehkööt siitä 
kirjallisen esityksen niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että johtokunta ehtii asiaan 
perehtyä ja antaa siitä lausuntonsa kokousta varten. 
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16§ 
 
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, 
paitsi milloin kysymys on sääntöjen 17§ ja 20§ mainituista asioista.  
 
 
17§ 
 
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on 
kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) 
annetuista äänistä. 
 
 
18§ 
 
Yhdistyksen jäsenet voivat omasta tai johtokunnan aloitteesta yhdistyksen 
päämäärien toteuttamiseksi perustaa epäitsenäisiä paikallisosastoja. Kuitenkin siten, 
ettei niiden toiminta ole ristiriidassa yhdistyksen kokousten päätösten ja johtokunnan 
niiden perusteella antamien ohjeiden kanssa, eivätkä ne aiheuta yhdistykselle kuluja, 
joita ei ole tulo- ja menoarvioon hyväksytty. 
 
Yhdistys voi liittyä jäsenyhdistykseksi alansa toimintaa edustaviin tai 
myötävaikuttaviin kansainvälisiin liittoihin, joista liittymisistä yhdistyksen vuosikokous 
päättää.  
 
 
19§ 
 
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää 
myyjäisiä ja muita varojenkeruutilaisuuksia huomioon ottaen maan lakien ja 
asetusten niitä koskevat määräykset. 
 
 
20§ 
 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään yhden (1) 
kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kolmeneljäsosan 
(3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat 
käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta 
päättäneen kokouksen päätöksen mukaan. 
 
Helsingissä maaliskuun 9. päivänä 1984 

4(4) 


