HORSTMANN FINLAND RY:N SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Horstmann Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Horstmann Finland ry:n tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Horstmannhoitotekniikoita ja luoda hoitomuodolle edellytyksiä täydentää yleistä
terveydenhoitoa, toimia yhdyssiteenä jäsentensä ja hoitoalan, muiden yhteisöjen
ja viranomaisten välillä, toimia kokoavana voimana
Horstmann-hoitotekniikoihin kouluttautuneiden keskuudessa sekä välittää tietoa
Horstmann-hoitajista hoitoa tarvitseville.

•
•

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
jakaa ja lisää tietoutta Horstmann-hoitotekniikoista,
voi järjestää Horstmann-tekniikan käyttöä sekä ammattitaitoa ylläpitävää ja
edistävää koulutusta jäsenilleen Horstmann-tekniikoihin koulutetun opettajan
johdolla,
voi harjoittaa tutkimus-,tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin ja yhdistyksiin sekä
muiden maiden Horstmann-hoitotekniikoihin kouluttautuneisiin,
ohjaa, neuvoo ja opastaa jäseniään Horstmann-tekniikkaan ja
ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa,
tuottaa Horstmann-logolla varustettua materiaalia jäsenistön käyttöön,
järjestää tapahtumia ja yhteistyötilaisuuksia jäsenistölleen.

•
•

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaiset luvat.

•
•

•
•
•

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut
vähintään Horstmann Peruskurssin. 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
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.
Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai hänet erotetaan, jatkaa
varapuheenjohtaja yhdistyksen / hallituksen puheenjohtajana vuoden loppuun
saakka, ellei yhdistyksen kokous päätä toisin.

5. Jäsenmaksu
Syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän
vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja. Jäsenmaksu
maksetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu
puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) 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 lisäjäsenenä ilman äänioikeutta.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä
sihteerin, rahastonhoitajan, tiedotusvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa 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.
Pöytäkirja kierrätetään siinä tapauksessa joko postitse hyväksyttävänä ja
allekirjoitettavana tai se allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai
toinen heistä yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa, kaksi (2) yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on yksi (1) lain vaatimukset täyttävä riippumaton
toiminnantarkastajaja yksi (1) lain vaatimukset täyttävä riippumaton
varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta: kevätkokous, joka
pidetään maaliskuun 31. pvä mennessä ja syyskokous, joka pidetään marraskuun
30. pvä mennessä.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen esityslista.
Lisäksi kevätkokouksessa:
Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus.
Esitetään toiminnantarkastajan lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Lisäksi syyskokouksessa:
Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle
vuodelle.
Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta tulevalle toimintakaudelle, joka on
kalenterivuosi.
Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet tulevalle toimikaudelle.
Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
Päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajan palkkiot.
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 jäsenmaksu on maksettu.
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä, mikäli se ei ole yhdistyksen tavoitteiden vastainen.
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 lähetetyllä kutsulla, esim. sähköisesti tai
kirjeellä.

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 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
Syyskokous päättää hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista
palkkioista.

