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Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n säännöt 
1 § 

Yhdistyksen nimi on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry, Föreningen för biblioterapi i Finland 
rf. Englanninkielisissä yhteyksissä yhdistyksen nimestä käytetään englanninkielistä käännöstä The 
Finnish Association for Biblio-Poetry Therapy. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen 
sisällä voi toimia alajaostoja sekä Suomessa että ulkomailla.  

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on kirjallisuusterapiatyön tunnetuksi tekeminen ja edistäminen 
Suomessa ja ulkomailla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kirjallisuusterapiaan 
liittyvää koulutus-, julkaisu- ja valistustoimintaa sekä yhteistyötä kirjallisuusterapiasta 
kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa 
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja 
kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä.  

3 § 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistykseen voi liittyä 
myös ainaisjäsenenä.  

 Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi sekä muut häntä koskevat tarpeelliset 
henkilötiedot kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon. 

Yhdistyksellä on oikeus valita kunniajäseniä yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniajäsenellä, joka 
ei ole yhdistyksen jäsen, on kokouksessa puhe- mutta ei äänivaltaa. Kunniajäsenellä ei ole 
jäsenmaksuvelvoitetta. Hallitus voi tehdä kokouksessa päätöksen jäsenmaksuvelvoitteesta 
vapauttamisesta hallituksen ja toimikuntien jäsenille määräajaksi. 

4 § 

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä 
lukien, kun hän on ilmoittanut eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 
puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.  

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän ei ole 
hallituksen määräämän ajan kuluessa kehotuksista huolimatta maksanut erääntynyttä 
jäsenmaksua taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen 
päämäärien toteutumista tai vahingoittaa sen mainetta. 

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen 
tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on 
velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka 
ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty. 

5 § 

Yhdistyksen jäsenmaksusta ja ainaisjäsenmaksusta päättää sääntömääräinen vuosikokous. 
Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.  
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6 § 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. 

Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen 
kokousta yhdistyksen jäsenille kirjallisesti toimitettavilla sähköposteilla tai kirjeillä heidän 
ilmoittamiinsa osoitteisiin.  Jäsenille lähetetään vuosikokouksen esityslista neljätoista (14) 
vuorokautta ennen kokousta.  

Jos yhdistyksen jäsen haluaa esittää jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen kirjallisesti siitä ilmoitettava hallitukselle neljätoista (14)  vuorokautta ennen niin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

7 § 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 

1) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. 

2) vahvistetaan tilinpäätös 

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin 
yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan antama lausunto ehkä antavat aihetta 

4) päätetään jäsenmaksun suuruudesta 

5) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, sekä varapuheenjohtaja, muut 
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuosittain. 

6) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden 
hallintoa ja tilejä 

7) valitaan tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat hoitamaan yhdistyksen eri alojen tehtäviä; 

8) käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.  

8 § 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun 
kirjallinen vaatimus on esitetty. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samoin kuin vuosikokous. 

9 § 

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, kolme (3) – seitsemän (7) muuta varsinaista jäsentä ja nolla (0) – viisi (5)  
varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, valitaan 
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaiset jäsenet, varapuheenjohtaja ja 
varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.  

Hallitus valitsee sihteerin sekä taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset henkilöt. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) sen jäsenistä ja heidän lisäkseen 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. 
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10 § 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai 
se taikka ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää. 

11 § 

Yhdistyksen tilikautena on  kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistettava 
edelliseltä vuodelta tammi-helmikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajalle 
vuosikokousta valmistelevan hallituksen kokouksen jälkeen hallituksen allekirjoittamana. 

12 § 

Toiminnantarkastajan tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, 
yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien 
tarkastuksesta. 

13 §  

Jäsenmaksuista, lahjoituksista, koulutustilaisuuksista ja julkaisuista kertyvät tulonsa yhdistys 
käyttää toimintansa rahoittamiseen. 

14 § 

Yhdistyksen purkamisesta samoin kuin yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä 
kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava sääntömääräinen. Päätös 
sääntöjen muuttamisesta tehdään jos enemmistö kannattaa sääntöjen muuttamista.   

Päätös yhdistyksen purkamisesta katsotaan tehdyksi, jos yhdistyksen purkamista kummassakin 
kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

15 § 

Jos yhdistys purkautuu, sen varat käytetään kirjallisuusterapiatyötä edistäviin tarkoituksiin 
yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. 

16 § 

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 


