
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Käytännön toimenpiteet 
 
Jäseneksi liittyminen 
 
Yhdistyksen jäsenhakemuslomakkeita saa opettajilta tai jäsenrekisterinhoitajalta.  
 
Jäsenrekisteriasioita hoitavan henkilön nimen löydät yhdistyksen nettisivuilta: www.reikiry.fi 
 
Lähetä saamasi jäsenhakemuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna jäsenrekisterinhoitajalle. 
 
Jäsenrekisterinhoitaja lähettää sinulle materiaalia ja laskun jäsenmaksusta. 
 
 
Ryhmäreikilähetyksen tilaaminen 
 
Ryhmäreikivastaava huolehtii ryhmälähetyksistä. Asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot löytyvät 
yhdistyksen nettisivuilta www.reikiry.fi.  
 
Lähetysjakso käsittää 4 vahvaa reikilähetystä keskiviikkoiltaisin klo 21.30 aina viikon välein. 
Lähetysten hinta on yhteensä 33 e, jonka maksat kotiin postitetulla laskulla. 
 
 
Yhdistystä koskeviin kysymyksiin vastaavat: 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vastaavat yhdistystä koskeviin kysymyksiin. 
 
Kulloinkin em. tehtäviä hoitavien henkilöiden nimet löytyvät yhdistyksen nettisivuilta 
www.reikiry.fi 
 
 

Tervetuloa joukkoomme Reiki ry:n jäseneksi! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

REIKI RY     Perustettu 11.2.1999 
 
Yhdistyksen tarkoitus 
Reiki ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on 
- jakaa reikitietoutta ja tehdä reiki-energiahoitomuotoa tunnetuksi Suomessa 
- toimia kokoavana voimana The Reiki Network -koulutusjärjestelmän kautta 

kouluttautuneiden keskuudessa 
- toimia yhdyssiteenä jäsentensä ja hoitoalan, muiden yhteisöjen ja viranomaisten välillä 
- välittää tietoa reikihoitajista ja edistää reikihoitajien ammatillista osaamista 
- järjestää alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia jäsenilleen 
- luoda reikille edellytykset toimia osana yleistä terveydenhoitoa Suomessa 
- pitää yhteyttä vastaaviin kansainvälisiin organisaatioihin. 
 
Jäseneksi liittyminen 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on käynyt The Reiki Network  
-järjestöön kuuluvan opettajan järjestämän peruskurssin. Jäsenhakemuslomake lähetetään 
yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle, joka tarkastaa koulutustiedon opettajalta. Uudelle jäsenelle 
ilmoitetaan kirjallisesti jäsenyydestä, toimitetaan yhdistyksen säännöt ja viimeisin tiedotuslehti. 
 
Jäsenrekisteri 
Yhdistys ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä, josta nimi- ja osoitetietojen lisäksi käy ilmi 
opettaja ja reikikoulutustaso sekä henkilön mahdolliset luottamustehtävät yhdistyksessä. Jäsenten 
on hyvä ilmoittaa posti- ja sähköpostiosoitteen sekä kurssitasonsa muutokset jäsenrekisteriin, jotta 
tiedot pysyvät ajan tasalla. 
 
Opettajilla on tiedot omista oppilaistaan, mutta nämä tiedot ovat tietosuojalain mukaisesti vain 
opettajien omaan käyttöön. Opettajat jakavat koulutustilaisuuksissa Reiki ry:n jäsenhakemus-
lomakkeita. 
 
Jäsenyydestä eroaminen 
Jäsen voi erota yhdistyksestä milloin vain ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsenrekisterin  
hoitajalle. Jäsenen katsotaan eronneen, jos hän ei maksa vuotuista jäsenmaksua.  
 
Jäsenmaksu 
Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden ja maksuajan. 
Vuosikokous voi myös vapauttaa ansioituneen jäsenen jäsenmaksusta. 
 
Yhdistyksen hallinto 
Viimeistään maaliskuun 31. päivänä pidettävä vuosikokous  
- hyväksyy tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja budjetin 
- myöntää hallitukselle vastuuvapauden 
- valitsee puheenjohtajan, hallituksen sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka vastaavat 

yhdistyksen käytännön toiminnasta 
- valitsee yhdistykselle tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. 

 

Jokaisella yhdistyksen vuosikokouksessa läsnä olevalla, jäsenmaksunsa maksaneella  
jäsenellä on yksi ääni. 
 
Reiki ry ja internet 
Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.reikiry.fi . Sivuilla on yleistietoa reikistä, 
opettajista ja kursseista. Jäsenillä on oma alueensa, josta löytyvät yhdistyksen tiedotuslehdet, 
tiedot jäseneduista, jäsenkaavakkeet, tutkinto-ohjeet, vuosikokouspöytäkirjat ja vinkkejä 
reikihoitotyöhön. Luettelo reikihoitajista paikkakunnittain julkaistaan Reiki ry:n nettisivuilla 
maksutta. 
 
Julkaisut 
Yhdistys julkaisee vuosittain neljä Reikitie-tiedotuslehteä, joissa kerrotaan yhdistyksen 
ajankohtaisista asioista, alueellisista kokoontumisista ja hoitokokemuksista sekä vastataan 
esille nousseisiin kysymyksiin. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada oma äänensä 
kuuluviin lehden palstoilla. 
 
Ryhmäreikilähetykset 
Yhdistyksen kautta voi myös tilata maksullisia ryhmäreikilähetyksiä itselleen tai läheisilleen. 
Lähetys tapahtuu kerran viikossa neljän viikon jaksoissa. Lähettämiseen osallistuu saman-
aikaisesti suuri joukko vähintään jatkokurssin käyneitä reikihoitajia.  
 
Jäsenmateriaali 
Yhdistys voi välittää jäsenilleen reikihoitoesitteitä ja muita tarvikkeita edulliseen jäsen-
hintaan. Lisäksi on lainattavissa kalvosarja sekä messumateriaalia reikin esittelyä varten. 
 
Alueelliset tapaamiset 
Monilla paikkakunnilla on alueellisia kuukausitapaamisia. Tapaamiset ovat saaneet alkunsa 
aktiivisten jäsenten halusta tavata kollegoja ja vaihtaa kokemuksia. Aluetapaamisryhmän 
vetäjän edellytetään olevan Reiki ry:n jäsen. Tarkoitus on viihtyä ja virkistyä. Tapaamisten 
odotetuin anti on ryhmäreiki. 
 
Tutkinnot 
Yhdistyksen kautta voi suorittaa Reiki Diplomihoitaja- ja Reiki Diplomiterapeuttinimikkeisiin 
oikeuttavan tutkinnon. 
 
Vuotuiset tapahtumat 
Yhdistys on järjestänyt vuosikokouksen lisäksi yhteisen tapaamisen, jossa on ollut runsaasti 
reikiin liittyvää tai reikiä sivuavaa ohjelmaa. 
 
 
 
 

Hyväksytty Reiki ry:n hallituksen kokouksessa 29.9.2007 


