
 
 

 

 

SAIRAALATEOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT 
 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Sairaalateologit ry, ruotsiksi Sjukhusteologerna rf, ja sen kotipaikka 

 on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja 

 pöytäkirjakieli on suomi. 

 

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sairaalasielunhoitotyötä, rakentaa ja lujittaa jäsenten 

 keskinäistä yhteyttä, edistää heidän täydennys- ja jatkokoulutustaan, valvoa heidän yleisiä 

 ja yhteisiä etujaan sekä ylläpitää yhteyksiä alan työntekijöihin ja alan järjestöihin muissa 

 maissa.  

 

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys   

 

 1) Järjestää sairaalateologien keskinäisen yhteyden ylläpitämiseksi luento- ja 

  neuvottelupäiviä. 

 

 2) Suorittaa tarpeelliseksi katsottua julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

 

 3) Pitää yhteyttä Kirkkohallitukseen ja Pappisliiton muihin alaosastoihin.  

 

 4) Pitää yhteyttä hoitoalan ammattiryhmiin. 

  

 5) Edistää sielunhoidon kehittämistä ja koulutusta maassamme. 

 

 6) Voi liittyä jäseneksi alan järjestöihin. 

 

 7) Toteuttaa jäsentensä edunvalvontaa Pappisliiton alajärjestönä. 

 

 

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä pappi tai lehtori, joka toimii sairaalateologina tai muukin 

sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö. Varsinaisten jäsenten li-

säksi yhdistykseen voi liittyä kannatusjäseneksi jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen 

tarkoitusta. Hallitus hyväksyy sekä varsinaiset että kannatusjäsenet. Varsinaiset ja kanna-

tusjäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. 

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Yhdistyksen kokouksissa on varsinai-

silla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus (yksi ääni). Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoi-

keus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kunniajäseneksi vuosikokous voi tekemällään 

päätöksellä kutsua sairaalasielunhoitotyötä ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajä-

senillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenet eivät suorita 

jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksestä katsotaan eronneeksi hen-

kilö, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. 

 

 



 

5 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä yhdeksän 

kolmeksi vuodeksi valittua yhdistyksen varsinaista jäsentä, jotka mahdollisuuksien mu-

kaan valitaan eri hiippakunnista. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Lisäksi 

hallitus suorittaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden tarpeellisten virkailijoiden vaa-

lin. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä 

jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Juoksevien 

asioiden hoitoa varten hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston, jonka tehtävät hallitus 

määrää.  

 

 

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, 

  kaksi yhdessä. 

 

 

7 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi  

 kerrallaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

 

 

8 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä 

 toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

 

 

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen lähemmin määräämänä 

 ajankohtana. Vuosikokous voidaan pitää muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla. 

 Ylimääräinen kokous pidetään, kun vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä sitä pyytää  

 kirjallisesti hallitukselta tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi; käsiteltävä asia on  

 mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle jäsenille lähetettävällä 

 sähköisellä yhteiskirjeellä vähintään neljätoista päivää ennen sitä.  

 

 

10 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

 1) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan 

  tarkastajaa. 

 

 3) Esitetään yhdistyksen vuosikertomus. 

 

 4) Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään 

  tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

  ja rahastonhoitajalle. 

 

 5) Päätetään jäsenmaksusta. 

 

 6) Hyväksytään alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio. 

 

 7) Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja. 

 

 8) Valitaan kolme jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle. 

 



9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkas-

tamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa. 

 

 10) Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon 

  näiden sääntöjen 11 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 

 

11 § Mikäli joku asia halutaan päätettäväksi yhdistyksen kokouksessa, siitä on tehtävä 

 kirjallinen esitys niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sitä käsitellä.  

 

 

12 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 

 milloin on kysymys sääntöjen 14 ja 15 §:ssä mainituista asioista. Äänten mennessä tasan 

 arpa ratkaisee. 

 

 

13 § Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 

 

 

14 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on  

 kokouskutsussa mainittu ja jos sitä kannattaa vähintään 3 / 4 annetuista äänistä. 

 

 

15 § Jos yhdistys halutaan purkaa, on päätös tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin 

 pidetyssä kokouksessa. Päätöksen on saatava asianomaisissa yhdistyksen kokouksissa 

 vähintään 3 / 4 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä  

 yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen  

 kokouksen päätöksen mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Yhdistyksen perustava kokous on pidetty  

    syyskuun 27. päivänä 1962. 

 

Sääntömuutos on hyväksytty Sairaalateologit ry:n 

vuosikokouksessa Helsingissä 3.2.2014 ja 

Suomen kirkon pappisliitto ry:n hallituksen ko-

kouksessa 27.3.2014.  

 

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sään-

tömuutoksen ja rekisteröinyt sen yhdistysrekiste-

riin 19.11.2014.   


