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HORSTMANN FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 
 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Horstmann Finland ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Horstmann Finland ry:n tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Horstmann hoitotekniikoita, 
jossa hoitaja käsittelee hoidettavan kehon energiapisteitä ja/tai niihin liittyviä 
kehon osia. Yhdistyksen tarkoituksena on luoda hoitomuodolle edellytykset toimia 
osana yleistä terveydenhoitoa, toimia yhdyssiteenä jäsentensä ja hoitoalan, muiden 
yhteisöjen ja viranomaisten välillä toimia kokoavana voimana Horstmann Hoitotekniikoihin 
kouluttautuneiden keskuudessa sekä välittää tietoa Horstmann terapeuteista 
hoitoa tarvitseville. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
• jakaa tietoutta Horstmann hoitotekniikoista, 
• järjestää ammattitaidon ylläpitävää ja edistävää koulutusta jäsenilleen, 
• voi harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, 
• ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin ja yhdistyksiin sekä 
muiden maiden Horstmann terapeutteihin, 
• ohjaa, neuvoo ja opastaa jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa 
järjestämällä kokouksia, koulutusta, neuvontatilaisuuksia sekä laatimalla tarvittavia 
asiaa koskevia selvityksiä ja tiedotteita, 
• pyrkii yhtenäistämään jäsenten käyttämän Horstmann hoitotekniikoihin liittyvän 
informaation, - tuotteet ja – mainokset 
• ylläpitää internetsivustoa, 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys 
• voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 
• voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaiset luvat. 
 
3. Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kouluttautumassa/ 
kouluttautunut Horstmann Technique – järjestelmän kautta. 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, 
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy 
kirjallisesta hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. 



Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut 
yhdistyksen toimintaa. 
 
4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle 
tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän 
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai hänet erotetaan, jatkaa varapuheenjohtaja 
yhdistyksen / hallituksen puheenjohtajana seuraavaan vuosikokoukseen 
saakka, ellei yhdistyksen kokous päätä toisin. 
 
5. Jäsenmaksu 
Vuosikokous päättää varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän/ 
vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle. 
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja. Jäsenmaksu 
maksetaan vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. 
 
6. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja 
ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä 
vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varajäsentä. Hallituksen edellinen puheenjohtaja 
voi toimia hallituksessa seuraavan toimikauden neuvoa antavana jäsenenä 
ilman äänioikeutta. 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä 
sihteerin, rahastonhoitajan, tiedotusvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään kaksi (2) kertaa puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja 
lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. 
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Hallituksen kokous on mahdollista pitää myös puhelin- tai internetkokouksena 
kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella. Pöytäkirja kierrätetään siinä tapauksessa 
joko postitse hyväksyttävänä ja allekirjoitettavana tai se allekirjoitetaan seuraavassa 
kokouksessa. 
 
 
 



 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri 
tai rahastonhoitaja, kaksi (2) yhdessä. 
 
8. Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joiden toimikausi 
on vuosikokousten välinen aika. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa 
ennen vuosikokousta. 
 
9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksellä on vuosittain yksi (1) varsinainen vuosikokous, joka pidetään maaliskuun 
30. päivään mennessä. 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
• Kokouksen avaus. 
• Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
• Hyväksytään kokouksen esityslista. 
• Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus. 
• Esitetään tilintarkastajan lausunto. 
• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille. 
• Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle 
vuodelle. 
• Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta kuluvalle toimintakaudelle, joka on vuosikokousten 
välinen aika. 
• Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet. 
• Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. 
• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa 
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on ilmoitettu hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla 
ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Varsinaisen jäsenen äänioikeuden käyttämisen 
edellytyksenä on, että erääntynyt jäsenmaksu maksettu. Kannatusjäsenellä 
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 



 
10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetussa tiedotuslehtisessä, kirjeellä tai 
yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 
 
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
Yhdistyksen äänioikeutetut jäsenet voivat ehdottaa muutoksia yhdistyksen sääntöihin. 
Muutosehdotuksen takana tulee olla 10 % edellä mainituista jäsenistä. Ehdotus 
tulee toimittaa kirjallisena puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle kalenterivuoden 
loppuun mennessä. 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. 
Yhdistyksen purkamisen jälkeen käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrittämällä tavalla. 
 
12. Korvaukset 
Vuosikokous päättää hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista. 
 


