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SÄÄNNÖT  

 

1. Nimi ja kotipaikka  
 

Yhdistyksen nimi on The Finnish Rorschach Association ry, yhdistys käyttää epävirallista 

suomenkielistä nimeä Suomen Rorschach – yhdistys ja lyhennettä FRA ja kotipaikka on Jyväskylä.  

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  
 

Yhdistyksen tarkoituksena on  

 

1. saattaa yhteen ne Rorschachin käyttäjät, jotka työskentelevät käyttäen tieteelliseen näyttöön 

perustuvia Rorschach analyysi- ja tulkintajärjestelmiä  

2. organisoida menetelmän opetus ja harjoittelu maassamme  

3. ylläpitää tieteellistä, erityisesti kansainvälistä vuorovaikutusta.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja, harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja 

julkaisutoimintaa mukaan lukien yhdistyksen tarkoitusta edistävän vieraskielisen aineiston käännös- 

ja toimitustyö.  

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja. Se voi ottaa vastaan lahjoituksia ja 

testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna 

asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.  

 

3. Jäsenet  
 

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä suomalainen tai ulkomainen henkilö, joka on osoittanut 

omaavansa riittävän taidon Comprehensive Systemin käytössä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 

myös oikeuskelpoinen koti- tai ulkomainen yhteisö ja rekisteröity säätiö.  

 

Hallitus voi ottaa myös Rorschach Comprehensive System –koulutuksessa olevia henkilöitä 

opiskelijajäseniksi. Eläkkeelle siirtyvät jäsenet voivat anoa hallitukselta seniorijäsenen asemaa. 

 

Jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erottamisen syinä 

ovat maksamattomat jäsenmaksut tai yhdistyksen tarkoituksen vastainen epäeettinen toiminta.  

 

Yhdistyksen vuosittaiseen jäsenmaksuun, jonka suuruus päätetään syyskokouksessa erikseen 

kaikille jäsenryhmille, sisältyvät International Rorschach Societyn jäsenmaksu sekä Rorschachiana 

– vuosikirja. Lisäksi varsinaisilta ja opiskelijajäseniltä peritään liittymismaksu, jonka suuruus 

päätetään syyskokouksessa erikseen kummallekin jäsenryhmälle.  

 

  



4. Hallitus  
 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 muuta jäsentä. Hallituksen 

puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet 2 

vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet on vuosittain erovuorossa.  

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa taloudenhoitajan ja muut 

tarvittavat toimihenkilöt.  

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 

he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.  

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  
 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai 

taloudenhoitajan kanssa.  

 

6. Tilit  
 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 

hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen 

kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 

kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi 

varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on kaksi vuotta.  

 

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  
 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän 

(7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle.  

 

8. Yhdistyksen kokoukset  
 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen 

määrääminä päivinä vuosittain.  

 

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

olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 

sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella, 

opiskelijajäsenellä ja seniorijäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.  

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mainittu, se mielipide, jota on kannattanut 

yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi 

tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.  

  



9. Yhdistyksen kevätkokous  
 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja  

3. valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5. hyväksytään työjärjestys  

6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

10. Yhdistyksen syyskokous  
 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja  

3. valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5. hyväksytään työjärjestys  

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

seuraavalle toimintavuodelle  

7. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain jäsenet hallituksen 

erovuoroisten jäsenten tilalle  

8. valitaan joka toinen vuosi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies  

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 

on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa 

käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän 

kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan 

tarkoitukseen.  



 

Yhdistys perustettiin ja sen säännöt hyväksyttiin Jyväskylässä 7. lokakuuta 1995. Se hyväksyttiin 

yhdistysrekisteriin 19.12.1996. Muutokset pykäliin 4 ja 10 hyväksyttiin Patentti- ja 

rekisterihallituksessa 5.11.2003. Uudet säännöt (muutokset pykälissä 1,3,8 ja 10) rekisteröitiin 

28.5.2008. Muutokset pykäliin 3, 6, 7 ja 8 rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 

24.10.2013. Yhdistyksen nimen muutos ja muutokset pykäliin 1 ja 2 hyväksyttiin 18.9.2015 ja 

rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.5.2016. 

 


