SUOMEN MUSIIKKITERAPIAYHDISTYS 
MUSIKTERAPIFÖRENINGEN I FINLAND RY

SÄÄNNÖT
Sääntömuutos rekisteröity 2.11.2010
1§

Yhdistyksen nimi on Suomen musiikkiterapiayhdistys 
Musikterapiföreningen i Finland ry
Yhdistyksen kotikunta on Helsinki ja toimialue koko Suomi.

Tarkoitus ja toiminta
2§

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenten oikeudellisen aseman
edistämiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä
työolosuhteiden parantamiseksi,
1. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten
vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi, musiikkiterapiaalan
kehittämiseksi,
2. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi
musiikkiterapiaalalla toimivien keskuudessa,
3. musiikkiterapiaalalla toimivien ammattitaidon kehittämiseksi
4. musiikkiterapiaalan kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien
ja yhteistyön luomiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. osallistuu ammattikuntaa koskeviin neuvottelu, sopimus ja
vaikuttamistoimiin jäsenistönsä edustajana,
2. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,
3. järjestää kokouksia, kursseja jäsenilleen sekä esitelmä ja
luentotilaisuuksia,
4. huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenille ja julkisille
tiedotusvälineille,
5. voi toimittaa, levittää ja myydä musiikkiterapiaalaan liittyviä
julkaisuja,
6. voi perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja,
7. voi järjestää kilpailuja, juhlia ja retkiä. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksuja ja voi suorittaa
rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
perustaa rahastoja, omistaa samansuuntaista toimintaa
harjoittavien yritysten osakkeita sekä hankkia toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen

luvan.
Jäsenet
3§

Yhdistyksellä voi olla ammattilaisjäseniä sekä yhteisö, opiskelija,
eläkeläis ja kannatusjäseniä. Yhdistyksellä voi olla myös
kunniajäseniä.
Yhdistyksessä ammattilaisjäsenenä voi olla musiikkiterapeutin
ammatillisen koulutuksen saanut henkilö.
Yhteisöjäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen
yhteisö.
Opiskelijajäsenyys edellyttää musiikkiterapian ammatillisen
koulutuksen käynnissä olevia opintoja.
Eläkeläisjäsenyys edellyttää yhdistyksen aiempaa
ammattilaisjäsenyyttä.
Ammattilais, yhteisö, opiskelija sekä eläkeläisjäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi voi hakeutua
täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen
kunniajäseniksi musiikkiterapian alalla ansioituneita henkilöitä.
Yhdistys pitää jäsenistä rekisteriä.
Läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen
kaikilla jäsenillä. Äänioikeus kokouksissa on yhdistyksen
ammattilaisjäsenillä sekä kunnia, kannatus, eläkeläis ja
opiskelijajäsenillä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksut
4§

Yhdistys perii ammattilaisjäseniltä sekä yhteisö, opiskelija,
eläkeläis ja kannatusjäseniltä vuosittain jäsenmaksun. Syyskokous
päättää jäsenmaksujen suuruudesta erikseen eri jäsenryhmille. Ainais
ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
Tarvittaessa yhdistys voi periä jäseniltään ylimääräisen jäsenmaksun,
jonka perimisestä ja suuruudesta päättää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen hallitus voi myöntää alennusta jäsenmaksusta jäsenen
hakemuksen perusteella. Alennuksen perusteena voi olla työttömyys,
raskaus, varusmiespalvelus tai muu vastaava syy.

Eroaminen ja erottaminen
5§

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Tällöin
eroaminen tulee voimaan kuluvan kalenterivuoden lopussa.
Jäsen, joka ei kahtena peräkkäisenä vuotena ole suorittanut
jäsenmaksuaan, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi
yhdistyksestä.
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt
täyttämättä ne velvoitteet, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut; on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

Hallitus ja toimihenkilöt
6§

Yhdistystä edustaa, sen omaisuutta hoitaa sekä taloutta ja toimintaa
johtaa lakien, yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti hallitus,
johon kuuluu puheenjohtaja ja 79 muuta hallituksen jäsentä sekä
näille 79 henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että hallituksen
jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Yhdistyksen
kokous voi yksinkertaisella ääntenenemmistöllä erottaa hallituksen
jäsenen tai puheenjohtajan kesken toimikauden.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi kutsua
rahastonhoitajaksi myös yhdistykseen kuulumattoman henkilön.
Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan tehtävistä
määrätään yhdistyksen toimijärjestyksessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on annettava, jos vähintään kolme
hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

7§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
joko keskenään yhdessä tai erikseen yhdessä jonkun muun hallituksen
jäsenen kanssa.
Lisäksi oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on korkeintaan
kolmella henkilöllä, joilla on siihen hallituksen erikseen antama
henkilökohtainen oikeus.

8§

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen
ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen
asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa
saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus
9§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa
lausuntonsa viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.
Yhdistyksen tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa yksi
tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö.

Yhdistyksen kokoukset
10§

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokoukset.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä sekä syyskokous, joka on
pidettävä marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous pidetään 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla
kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on se esitettävä
perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kevätkokoukseen ennen
helmikuun ja syyskokoukseen ennen syyskuun loppua.

11§

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
.

Kokouksen järjestäytyminen
1.
2.
3.
4.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II. Varsinaiset kokousasiat
II. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden
toiminnasta
III. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja
tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
IV. Käsitellään hallituksen esittämät asiat
V. Käsitellään muut mahdolliset asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
.

Kokouksen järjestäytyminen
1.
2.
3.
4.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II. Varsinaiset kokousasiat
II. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi
kalenterivuodeksi
III. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet ja kantotapa seuraavaksi
kalenterivuodeksi
IV. Määrätään korvauspalkkiot yhdistyksen toimihenkilöille
seuraavaksi kalenterivuodeksi
V. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
VI. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi
kalenterivuodeksi
VII.
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja
näiden henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi
kalenterivuodeksi
VIII.
Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
IX. Käsitellään hallituksen esittämät asiat
X. Käsitellään muut mahdolliset asiat
12§

Päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen
äänioikeutetut jäsenet.

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä
puheenjohtajan ääni ja suljetussa äänestyksessä arpa.
Yhdistyksen purkaminen
13§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys
purkautuu tai se lakkautetaan on sen varat luovutettava purkamisesta
päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin 2§:ssä mainittuun
tarkoitukseen.
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