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Jäsenistö
Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli yhteensä 267 (231), joista oli 24 (20) perhejäsentä, ja 1 (2)
kunniajäseniä. Vuoden 2017 aikana uusia jäseniä tuli 25 (35), joista kasvattajien maksamia
5 (27). Suluissa vastaavat luvut vuodelta 2016.

Jäsenlehti, kotisivut, keskusteluforum ja Facebook-sivu
Jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lehtien sisältönä oli yhdistyksen tiedotteiden
lisäksi mm. jäsenten kirjoittamia juttuja kissoistaan, yhdistyksen eri tapahtumista ja
terveyteen liittyviä artikkeleita sekä pentutietoja. Lehden päätoimittajana toimi Meri Malmari.
Painopaikka oli Kaarinassa sijaitseva Paino-Kaarina, joka hoiti myös lehden postituksen.
Yhdistyksen kotisivuja www.somakiss.net päivitettiin tarvittaessa.
Somakissin Facebook-sivu sekä instagram toimivat kotisivujen ja lehden lisäksi
informaatiokanavana sekä jäsenille että muille roduista kiinnostuneille.

Rotujen tunnetuksi tekeminen
Somakiss järjesti 9.9.2017 Salossa esittelynäyttelyn yhdessä Pyhä Birman Kissa ry
-yhdistyksen kanssa. Paikalla oli 37 kissaa, rotuja oli edustettuna 17. Esittelynäyttelyssä oli

lisäksi kokeiltavana agilityä sekä agilitykilpailu. Esittelynäyttelyn palkinnoista vastasi
sponsorimme PrimaCat Premium.
Yhdistyi osallistui vuoden aikana kahteen messutapahtumaan, Eläinystäväni -messuille
22.-23.4.2017 ja ELMA-messujen Lemmikkimessuille 11.-12.11.2017. Messuilla
yhdistyksellä oli rotupöydän mukana edustamassa myös silittelykissoja.
Lisäksi yhdistys osallistui yhteentoista muuhun FIFen näyttelyyn. Esillä oli myyntipöydän
lisäksi esitteitä abysomaleista sekä yhdistyksen pentulista.
Yhdistyksen jäsenten kissoja oli mukana myös Hyvinkäällä 17.9. Persialaiskissat ry:n
esittelynäyttelyssä.
Yhdistyksen tekemää kalenteria yhdistyksen jäsenten kissojen kuvista myytiin 60 kappaletta,
joista 10 englanninkielisinä, joita ostajat lähettivät myös ulkomaille.

Varainhankinta
Yhdistys rahoitti toimintansa pääasiassa jäsenmaksuilla ja rotupöydän myyntituotoilla.
Rotupöytä oli esillä 13 näyttelyssä vuonna 2017 (SUROK 21.-22.1., URK 4.-5.3., RUROK
22.-23.4., ISROK 17.6., SUROK 22.-23.7., URK 11.-12.11. ja TUROK 25.-26.11.) sekä
esittelynäyttelyssä 9.9. Hallitus teetti jäseniltään saamistaan abessinialais- ja somalikissojen
kuvista kalenterin vuodelle 2018, jota myytiin mm. loppuvuoden näyttelyissä rotupöydässä.
Kotisivuilla, facebookissa ja lehdessä oli myös ohjeet kalenterin tilaamiseen.

Kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 29.4.2017 Helsingissä, Ravintola Rossossa
Hakaniemessä. Syyskokous pidettiin 25.11.2016 Turussa TUROK:n näyttelyn yhteydessä.
Hallitus piti Skype -kokouksia vuoden aikana yhdeksän kertaa. Juoksevia asioita käsiteltiin
kokousten välillä hallitusryhmässä Skypessä.

Yhteistyö Suomen Kissaliiton kanssa
Yhdistyksellä on yhteistyösopimus Suomen Kissaliiton kanssa ja edustajamme kevään
liittokokouksessa 18.3. ja syksyn liittokokouksessa 21.10. Tampereella oli Niina Hakulinen.
Yhdistyksen tiedot ovat olleet esillä sekä Kissa-lehdessä että Suomen Kissaliiton kotisivuilla
www.kissaliitto.fi.

Palkinnot
Edellisen vuoden parhaat näyttelykissat palkittiin kevätkokouksessa. Kummastakin rodusta
palkittiin kolme parasta aikuinen naaras ja uros, kastraattinaaras ja -uros, siitosnaaras ja
-uros, nuori ja veteraani, jotka saivat palkinnoksi sponsorimme PrimaCat Premiumin

tuotekassit, diplomin sekä muita pieniä palkintoja. Lisäksi palkittiin vuoden paras
abessinialais- sekä somalikasvattaja.
Yhdistys antoi vuoden aikana Champion- tai Premier -titteliin valmistuneille kissoille joko
pokaalin tai kaksi leimaa kissapyyheliinaa varten. Ylempiin titteleihin valmistumisista pystyi
halutessaan lunastamaan pientä maksua vastaan pokaalin tai ottamaan leiman
kissapyyheliinaa varten. Valmistumisilmoituksia helpottamaan luotiin lomake joka sai paljon
kiitosta.
Vuoden 2017 aikana kissan titteliin valmistumisesta ilmoittaneita oli seuraavasti:
Champion: valmistui 11, 7 pokaali ja 4 leimaa
Premier: valmistui 6, 3 pokaalia ja 2 leimaa, 1 ei palkintoa
International Champion: valmistui 5, 1 pokaali ja 4 leimaa
International Premier: valmistui 4, 1 pokaali, 2 leimaa, 1 ei palkintoa
Grand International Champion: valmistui 1, 1 leima
Grand International Premier: valmistui 1, 1 leima
Supreme Champion: valmistui 1, 1 leima
Supreme Premier: ei valmistuneita tähän titteliin
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