SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.
SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää toiminnallisen musiikkiterapiamenetelmän (TMT-menetelmä) kehittämistä
- jakaa tietoa TMT-menetelmästä erityisenä ei-verbaalisena musiikkiterapiamenetelmänä,
kehitysteoreettisiin periaatteisiin pohjautuvana neuro-muskulaarisena terapiamenetelmänä
- ylläpitää ja edistää TMT-musiikkiterapeuttien asemaa ja ammattitaitoa
- tukea jäsenten välistä yhteistyötä ja kontakteja
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
- tiedottamalla TMT-menetelmästä ja pyrkimällä edistämään sen asemaa Suomessa
- tukemalla TMT-musiikkiterapeuttien ammattitaitoa järjestämällä täydennyskoulutusta ja
edistämällä TMT-menetelmään liittyvää tutkimusta
- tukemalla jäsenten välisiä kontakteja ja yhteistyötä esim. jäsenkirjeillä, julkaisemalla jäsenlehteä
ja järjestämällä alueellista toimintaa
Yhdistys voi myös jakaa apurahoja tarkoitustaan edistävään toimintaan.
Yhdistys toimii yhteistyössä Uppsalan Musiikkiterapiainstituutin (Musikterapiinstitutet i Uppsala)
ja Ruotsin TMT-musikkiterapeuttien yhdistyksen (Riksföreningen för diplomerade musikterapeuter
– Funktionsinriktad musikterapi (FMT) kanssa. Yhdistys voi myös toimia yhteistyössä muiden
yhdistysten ja organisaatioiden kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia
ja rahakeräyksiä sekä omistaa toiminnalle tarpeellista ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä musiikkiterapeutti, joka on suorittanut TMTmenetelmän koulutuksen ja saanut diplomin sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
Jäsenyyden hyväksyy hallitus.
Jäsenten tulee asioissa, jotka liittyvät TMT-menetelmään, kuten esim.koulutuksen järjestämisessä ja
materiaalin julkaisemisessa, noudattaa Musiikkiterapiainstituutin ja asiantuntijatyöryhmän
suosittelemia menettelytapoja.
Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun.
Jäsenen ehdotuksesta hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut ansioituneesti
yhdistyksen tai sen tarkoitusten hyväksi. Kunniajäsenyyden vahvistaa jäsenkokous. Kunniajäsenten
ei tarvitse maksaa vuosittaista jäsenmaksua.
Kunniajäsenillä on puhe-, esitys- ja äänioikeus yhdistyksen jäsenkokouksissa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalla tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallituksen 2/3 enemmistö tekee erottamispäätöksen,
asiantuntijatyöryhmän yksimielisen suosituksen perusteella.
5. Hallitus
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
Puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi
vuodeksi kerrallaan siten että kolmasosa heistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla
erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Tarvittaessa
hallitus voi asettaa toimikuntia ja jaostoja tukemaan yhdistyksen toimintaa.
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 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
6. Asiantuntijatyöryhmä
Vuosikokus valitsee kolmejäsenisen asiantuntijatyöryhmän. Asiantuntijatyöryhmän jäsenet eivät saa
kuulua yhdistyksen hallitukseen. Jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Jäsenistä yksi on
vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.
Asiantuntijatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kirjaa TMT-menetelmän ja TMTmusiikkiterapeuttien toiminnan suuntaviivat.
Asiantuntijatyöryhmä toimii sovittelijana tulkinta- ja menetelmäkysymyksissä sekä muissa
vastaavissa tilanteissa.
7. Vaalivalmistelutoimikunta
Vaalivalmistelutoimikuntaan kuuluu kaksi (2) jäsentä. Jäsenet valitaan vuosikokouksessa vuodeksi
kerrallaan.
Vaalivalmistelutoimikunnan tehtävänä on esittää vuosikokoukselle ehdotus yhdistyksen hallitukseen
ja muihin luottamustehtäviin valittavista henkilöistä.
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi
yhdessä.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Vuosikokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa
vuodeksi kerralla.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastaja tulee
antaa kirjallisen toiminnantarkastuslausunnon hallitukselle ennen vuosikokousta.
10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokous pidetään viimeistään
maaliskuun 15. päivänä. Kutsu vuosikokoukseen tulee toimittaa jäsenille vähintään neljä viikkoa
ennen kokousta sähköpostitse tai jäsenkirjeellä tai ilmoituksella jäsentiedotteessa. Tarvittaessa
voidaan järjestää ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen jäsenkokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai mikäli 1/10 jäsenistöstä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tulee toimittaa jäsenille vähintään yksi
viikko ennen kokousta, samalla tavalla kuin kutsu vuosikokoukseen. Kokouskutsusta tulee ilmetä
syy ylimääräiseen kokouksen pitämiselle. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen, joka ei voi olla itse läsnä, voi
äänestää asiamiehen kautta valtakirjalla.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota yli puolet kokouksessa annetuista
äänistä kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
11. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaesssa kaksi
äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen asialista.
5. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle
8. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta.
9. Valitaan yhdisykselle
a) puheenjohtaja
b) hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten sijaan
c) hallituksen varajäsenet
d) asiantuntijatyöryhmän jäsenet erovuoroisten sijaan
e) toimikuntien ja jaostojen yhteyshenkilöt
f) kaksijäseninen vaalivalmistelutoimikunta
10. Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa
11. Käsitellään hallituksen yhdistyksen kokoukselle esittämät asiat.
12. Käsitellään jäsenten yhdistyksen kokoukselle esittämät asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään 3/4 enemmistöllä
annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous.
Kokousten välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat TMT-menetelmää edistävään tarkoitukseen
jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määrämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

