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Säännöt 

 

1. § 

 Yhdistyksen nimi on Tieteellinen Hypnoosi ry, Vetenskaplig Hypnos rf, epävirallinen nimi 

englanniksi Society for Hypnosis in Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2. § 

 Yhdistyksen tarkoituksena on  

 

a)    edistää alan tieteellisen tutkimuksen seuraamista, 

b)    tukea ja edistää tieteelliseltä pohjalta hypnoosia koskevaa tutkimusta ja koulutusta, 

c)   edistää  hypnoosin tuntemusta ja hypnoosin soveltamista lääketieteen, 

hammaslääketieteen, psykologian ja niiden lähitieteiden alueella, 

d)    harjoittaa yhteistyötä alan kotimaisten ja ulkomaisten tieteellisten yhdistysten kanssa.  

 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, jakaa 

tunnustuspalkintoja ja harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää 

kokouksia, kursseja ja esitelmiä sekä muuta vastaavaa toimintaa. Toimintansa tukemiseksi 

yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää viranomaisten luvalla rahankeräyksiä.  

 

3. § 

 

 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä akateemisen loppututkinnon 

suorittanut ja hypnoosiin perehtynyt henkilö, jolla on oikeus harjoittaa ammattia Suomessa 

laillistettuna terveydenhuollon ammattilaisena ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, 

säännöt ja eettiset ohjeet. Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet hakemuksen 

perusteella.  

 

 Opiskelijajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä 2. §:n c-kohdassa mainitun alan 

hypnoosiin perehtynyt opiskelija. Opiskelijajäsenyys kestää henkilön opiskelujen ajan tai 

korkeintaan viisi vuotta, jonka jälkeen yhdistyksen hallituksen on joko hyväksyttävä henkilö 

varsinaiseksi jäseneksi tai erotettava hänet.  

 

 Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä aiemmin varsinaisena jäsenenä ollut henkilö, hänen 

täytettyään 65-vuotta. 

 

 Yhdistyksen yleinen kokous voi yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta hyväksyä varsinaiseksi 

jäseneksi muunkin hypnoosin alueella ansioituneen henkilön. Yhdistyksen kokous voi kutsua  

yhdistykselle kunniajäseniä. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä kannatusjäseniksi hallituksen 

esityksestä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.  

 

 Jäsen sitoutuu siihen, että ei osallistu tai myötävaikuta hypnoosin kouluttamiseen sellaisille 

henkilöille, jotka eivät täytä yhdistyksen jäsenyysedellytyksiä. 

 

 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
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4 § 

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 

hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 

merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on 

jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne 

velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai sen ulkopuolella 

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.  

 

5 §  

 Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 

yhdistyksen syyskokous hallituksen esityksestä erikseen varsinaiselle, opiskelija-, eläkeläis- ja  

kannatusjäsenille. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. 

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.  

 

6 §   

 

 Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema 

hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 2-4 muuta jäsentä. Sama 

henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi kaudeksi peräkkäin. 

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi varapuheenjohtajan ja kansainvälisten asioiden 

hoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.  

 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 

sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

7 § 

 

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 

sihteerin  tai rahastonhoitajan kanssa.  

 

8 § 

 

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 

vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen 

kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen toiminnantarkastuskertomus 

viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.  

 

9 § 

 

 Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 

tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on ilmoitettu hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.  
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10 § 

 

 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 

ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat 

yhdistykselle ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. 

 

11 §   

 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi äänten laskijaa.  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus.  

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille.  

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1.   Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi äänten laskijaa.  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

sekä yhteisöjäsenmaksun suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.  

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sihteeri, rahastonhoitaja ja 2-4 muuta jäsentä joka 

toinen vuosi.  

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.  

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 

voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

 

12 § 

 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Samoin toimitaan yhdistyksen 

tullessa lakkautetuksi. 

 


