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SÄÄNNÖT 

 
 

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 29.12.2017 

 
(Muutos 9.12.2015 hyväksyttyihin sääntöihin: Poistettu 6§:stä lause “Johtoryhmälle ei 

makseta kokouspalkkiota.”) 

 

 
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Somalia-verkosto ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan 
yhdistyksestä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Somalia-Network. 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.  

Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan verkostoksi.  

 
 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu  

 

Verkosto on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyö- ja 
palvelujärjestö. Verkoston tarkoituksena on toimia kattojärjestönä, tukea ja toteuttaa 

kehitysyhteistyötä Somaliassa ja siihen liittyvää toimintaa Suomessa sekä vahvistaa 

jäsentensä ja vertaisyhteisöjen kotimaista ja kansainvälistä toimintakykyä 

kehitysyhteistyössä ja kotimaan toiminnassa.  
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi verkosto  
- järjestää vertaistukea, neuvontaa ja koulutusta jäsenilleen ja muille 

yhteistyökumppaneille  

- harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus-, seminaari-, tietopalvelu- ja julkaisutoimintaa  

- edistää ja toteuttaa kehitysyhteistyötä Somaliassa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa 

-lisää erityisesti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Suomessa. 
 

Toimintansa rahoittamiseksi verkosto voi järjestää keräyksiä, kerätä jäsenmaksuja ja 

ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.  

 
 

3§ Jäsenet  

 

Verkoston varsinaiseksi jäseneksi voi hakea Suomessa rekisteröity yhdistys, säätiö 
tai osuuskunta, joka haluaa edistää verkoston tavoitteita ja sitoutuu noudattamaan sen 

sääntöjä. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Varsinaisilla jäsenillä 

on verkoston kokouksissa yksi ääni.  

 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kaikki sellaiset fyysiset ja juridiset henkilöt, 
jotka haluavat edistää yhdistyksen tavoitteita. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. 

  

Verkoston kunniapuheenjohtajaksi tai jäseneksi voidaan johtoryhmän esityksestä 

verkoston kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut 
verkoston toimintaa.  

 

 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen  



 

Jäsenellä on oikeus erota verkostosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti verkoston 
johtoryhmälle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla verkoston kokouksessa siitä 

merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtoryhmä voi päättää jäsenen erottamisesta, jos tämä on 

jättänyt vuotuisen jäsenmaksun maksatta kahtena vuonna peräkkäin tai toiminnallaan 

huomattavasti haitannut verkoston toimintaa tai toiminut vastoin verkostossa 
hyväksyttyjä tarkoitusperiä. 

 

 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu  

 

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. 

Kunniapuheenjohtaja ja – jäsen eivät maksa liittymis- ja jäsenmaksua.  

 

 

6§ Johtoryhmä (hallitus)  

 
Verkoston asioita hoitaa ja sen toiminnasta vastaa johtoryhmäksi kutsuttu hallitus, johon 

kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan varsinaista jäsentä, sekä vastaava määrä 

henkilökohtaisia varajäseniä. Vaalit tapahtuvat vuosikokouksissa. Puheenjohtajan 

toimikausi on kolme vuotta ja johtoryhmän jäsenten toimikausi kaksi vuotta. 
Johtoryhmän jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.  

 

Johtoryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. 

Johtoryhmä voi nimittää muita tarvittavia toimihenkilöitä, kuten toiminnanjohtaja 
toimintasuunnitelman mukaan.  

 

Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta, kun 

nämä katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtoryhmän jäsenistä sitä 
vaatii. 

 

Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä,  

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset 

ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee 
puheenjohtajan ääni.  

 

 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

 
Verkoston nimen kirjoittaa johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä yksi 

hallituksen jäsen tai hallituksen määräämä toimihenkilö, kulloinkin kaksi yhdessä.  

 

 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus  

 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee 

antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.  
 

 

9§ Yhdistyksen kokoukset  

 
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous tammi-

toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.  



 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 

kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.  
 

Kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtalla ja kunniajäsenellä on 

yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  

 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määritelty, se 

mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen 

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomalehdessä tai sähköpostitse.  

 

 

11§ Yhdistyksen varsinaisen kokouksen esityslista  
 

Yhdistyksen kokouksissa asioita käsitellään hallituksen laatiman esityslistan mukaisesti. 

Jäsenten varsinaisten kokousten käsittelyyn haluamat asiat on jätettävä aloitteina 

hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta hallituksen lausunnon 
valmistamista varten.  

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:  
- Esitetään hallituksen hyväksymä edellisen toimintakauden toiminta- ja tilikertomus ja 

tilintarkastajien lausunto  

- Vahvistetaan edeltävän toimintakauden tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille  

- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:  
- Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä kuudesta kahdeksaan hallituksen jäsentä 

erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi;  

- Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja seuraavaksi 

toimintakaudeksi;  

- Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi 

toimintakaudeksi;  

- Päätetään yhdistyksen jäsenmaksuista;  

- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

 

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 

tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


