
 
 
 
 
Somakiss ry:n säännöt 
 
 
1§ Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Somakiss ry ja kotipaikka Helsinki. 
 
 
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta, terveyttä ja tunnetuksi tekemistä sekä 
toimia näistä kissaroduista kiinnostuneiden yhdyssiteenä. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

- harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, kokous- ja kustannustoimintaa 
- järjestää esittelynäyttelyjä 
- ylläpitää yhteyksiä ja liittyä jäseneksi koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin 
- pitää rekisteriä jäsentensä omistamista somali- ja abessinialaiskissoista 
- ylläpitää kissojen terveys- ja perinnöllisten sairauksien rekisteriä 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta 
omaisuutta, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä järjestää arpajaisia, 
myyjäisiä ja rahankeräyksiä saatuaan asianomaisen luvan, harjoittaa pienimuotoista kannatustuotteiden myyntiä, solmia 
sponsorisopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa ja järjestää maksullisia näyttelyitä. 
 
 
3§ Jäsenet 
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki somali- ja abessinialaiskissoista kiinnostuneet henkilöt, joiden jäsenyyden 
hallitus vahvistaa. 
 
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhe-, kunnia- tai kannattajajäseniä. Äänioikeus on 15 vuotta täyttäneillä 
jäsenillä kannattajajäseniä lukuun ottamatta. 
 
Yhdistyksen jäseniltä vuosittain perittävien jäsenmaksujen suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää 
yhdistyksen syyskokous. 
 
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka samassa taloudessa asuva perheen muu jäsen on varsinainen jäsen. 
 
Kannattajajäsenellä, joksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, ei ole äänioikeutta. 
 
Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet 
ovat vapaat jäsenmaksusta. 
 
Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 1.3. mennessä, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi 
yhdistyksestä. Hän voi kuitenkin päästä takaisin jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka 
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. 
 
Jäsenen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi 
yhdistyksen hallitus erottaa, jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle 
kirjallisesti. Eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen. 
Yhdistyksen jäsenposti lähetetään vain jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. 
 
 
4§ Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 
sihteeri ja rahastonhoitaja sekä vähintään 5 ja enintään 8 muuta jäsentä. 
 
Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan toimikausi on kalenterivuosi. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on 2 
kalenterivuotta. Muista hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lukumäärästä riippuen 2, 3 tai 4. Erovuoroiset 
voidaan valita uudelleen. 
 



Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös 
hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen jäsenistä. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, 
päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa ratkaisee arpa. 
 
Mikäli hallituksen jäsen haluaa erota tehtävästään kesken toimikauden, tulee hänen ilmoittaa siitä hallitukselle 
kirjallisesti. Jäsenkokous voi erottaa tehtävästään hallituksen jäsenen, joka ei ole toiminnassaan noudattanut yhdistyksen 
kokouksen päätöksiä. Eronneen tai erotetun tilalle valitaan uusi jäsen yhdistyksen kokouksessa, mikäli yhdistyksen 
kokous katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
 
5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, tai rahastonhoitaja yhdessä sihteerin kanssa. 
 
 
6§ Tilit 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 4 viikkoa ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
 
7§ Kokousten koollekutsuminen 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta 
lähettämällä kutsu jäsenlehdessä, sähköpostitse tai kirjeenä. Lisäksi kokouskutsu on yhdistyksen kotisivuilla nähtävissä 
viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. 
 
 
8§ Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen etänä 
ilmoitetaan kokouskutsussa. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä kunakin kalenterivuonna. 
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus ja esitetään tilit taseineen 
6. Luetaan toiminnantarkastajan lausunto ja tilinpäätös 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Yhdistyksen syyskokous pidetään syys - joulukuun aikana, ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä hallituksen muut jäsenet yhdistyksen 

sääntöjen 4 pykälän mukaisesti erovuoroisten tilalle 
6. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 
7. Päätetään jäsenmaksuista 
8. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 
9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 
päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei 
näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit 



arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan ääni. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä 
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kuukautta ennen, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat somali- ja abessinialaiskissojen hyväksi purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. 
 

10§ Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain 
säännöksiä. 
 


