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S Ä Ä N N Ö T 
 
1§   YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Suomi-Somalia Seura, ruotsiksi Sällskapet Finland-Somalia. Yhdistyksen 
kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. 

 
2§   TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää Suomen ja Somalian välisiä suhteita sekä tehdä 
Suomessa tunnetuksi Somalian luontoa, historiaa ja kulttuurielämän saavutuksia. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhdyssiteenä Suomen ja Somalian kansalaisten ja 
kansalaisryhmien välillä, harjoittaa julkaisu-, kokous-, matkailu- ja tiedotustoimintaa sekä sosiaalista 
toimintaa ja osallistuu kehitysyhteistyöhön. 
 
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja 
myyjäisiä sekä vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia, apurahoja ja testamentteja. 

 
3§   JÄSENYYS 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat 
jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi hallituksen esityksestä valita 
kunniajäseniä. 

  
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  
 
Yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä 
vastaan tai vaikeuttanut huomattavasti yhdistyksen toimintaa tai joka on laiminlyönyt jäsenmaksun 
suorittamisen perinnästä huolimatta. 

 
4§   LIITYMIS-JA JÄSENMAKSU 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja 
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 
 

5§   HALLINTO 
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitun 
puheenjohtajan lisäksi neljä-kuusi (4-6) jäsentä sekä 0-3 varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) 
vuodeksi kerrallaan, niin että puolet on vuosittain vuorotellen erovuoroisia. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos 
vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta tai hänen estyneenä ollessa 
varapuheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu on esitettävä hallituksen jäsenille vähintään 
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

 
 
 



6§   YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUS 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja 
yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 

 
7§   YHDISTYKSEN TILI- JA TOIMINTAKAUSI  

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja  
hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta 
ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

 
8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla mistä on sovittava etukäteen.  
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-
toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous 
pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.  
 
Yhdistyksen kokouksessa ovat äänivaltaisia saapuvilla olevat, edellisen toimintakauden aikana 
jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet, joilla kullakin on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja 
kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, 
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
9§   YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta 
jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, 
yhdistyksen nettisivuilla tai sähköpostitse. 

 
10§   VARSINAISET KOKOUKSET 
 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi  
 ääntenlaskijaa  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5.  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 
7.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

  
 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa  
 kaksi ääntenlaskijaa  
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

seuraavalle kalenterivuodelle 
6.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
7.  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 

tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
 



Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 

 
11§   SÄÄNTÖMUUTOKSET 

Sääntöjen muutoksista päättää yhdistyksen jäsenkokous ja niistä on etukäteen mainittava 
kokouskutsussa. Päätökseen, joka tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 
kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. 

 
12§   YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa 
perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, josta ainakin toisen on oltava 
vuosikokous. Purkamisehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa 
luovutetaan mahdolliset varat yhdistyksen kokouksessa tehtävän päätöksen mukaan johonkin 
yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään kohteeseen. 

 
13$   Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 


