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1. Yhdistyksen nimi on Psykofyysinen psykoterapia ry, Kroppsorienterad psykoterapi rf. Kansainvälisissä yh-

teyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish association of body-oriented 

psychotherapy. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. 

 

2. Yhdistyksen tarkoituksena on 

1) tehdä tunnetuksi ja edistää psykofyysistä ajatusmallia psykoterapiassa, muussa hoitotyössä 

ja opetuksessa 

2) toimia psykofyysistä psykoterapiaa harjoittavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden keski-

näisenä yhdyssiteenä 

 

3. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 

1) järjestämällä kokouksia ja koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia 

2) harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa 

3) suunnittelemalla ja järjestämällä psykofyysiseen psykoterapiaan liittyvää koulutus- ja tutki-

mustoimintaa 

4) pitämällä yhteyttä vastaavaan toimintaan kotimaassa ja ulkomailla 

5) muilla samantapaisilla tavoilla 

 

4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä psykofyysistä psykoterapiaa harjoittava tai siitä kiinnostunut 

henkilö, jonka johtokunta hyväksyy. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua suomalainen tai ulkomaa-

lainen, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta. Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vas-

taisesti, voidaan erottaa jäsenyydestä johtokunnan päätöksellä. 

 

5. Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun. Johtokunnalla on oi-

keus antaa vapautus jäsenmaksun suorittamisesta sairauden, äitiysloman, varattomuuden tai muun vastaa-

van syyn takia. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa suoritta-

matta vuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. 

 

6. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna viran-

omaisten luvalla rahankeräyksiä. 
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7. Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, ra-

hastonhoitaja sekä neljä muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puo-

let johtokunnan jäsenistä on erovuorossa. Johtokuntaan valitaan myös 0-2 varajäsentä vuodeksi kerrallaan. 

 

8. Yhdistyksellä tulee olla kaksi toiminnantarkastajaa ja heillä varamiehet. 

 

9. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet muista johtokunnan 

jäsenistä on läsnä. 

 

10.Yhdistyksen nimen voivat kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin 

yksin. 

 

11.Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä toiminnantarkastajille 

vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

12.Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä paikkakunnalla ja ajankohtana, jonka 

johtokunta määrää. Kokouskutsu on ilmoitettava jäsenille todistettavasti kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa 

ennen kokousta. 

 

13. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

2) esitetään vuosikertomus 

3) esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksy-

misestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

4) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavaksi vuodeksi ja päätetään niiden hyväk-

symisestä 

5) päätetään jäsenmaksun suuruudesta 

6) valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet. 

7) valitaan seuraavaksi toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet 

8) päätetään muista vuosikokoukselle esitetyistä asioista 
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14. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 

johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään yksi kymmenestä (1/10) yhdistyksen äänioikeute-

tuista jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous kutsutaan 

kokoon samalla tavalla kuin vuosikokous. 

 

15. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mai-

nittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

 

16. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan äänten 

enemmistöllä annetuista äänistä ja on asiasta kokouskutsussa mainittava. Jos yhdistys purkaantuu, sen varat 

on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistävän toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen 

päätöksen mukaan. 


