Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous

PÖYTÄKIRJA
21.10.2017

Klaukkalan työväentalo Männikkö
Kiikkaistenkuja 21, 01800 Klaukkala

Läsnä: Saana Annala, Jenny Haapala, Anni Kulmala, Tiina Kääriäinen, Liisa Mikkola, Sini
Nuutinen, Kirsi-Maria Pieski, Jenni Simpanen, Venla Ulmala, Maria Öhman

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
Maria Öhman avasi kokouksen klo 13.10.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Maria Öhman, sihteeriksi Jenny Haapala ja pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kirsi-Maria Pieski ja Jenni Simpanen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu Aavikkorummun numerossa 3/2017 yhdistyssääntöjen edellyttämällä tavalla ja yhdistyksen kalenterissa kotisivuilla.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Muutettiin työjärjestystä siltä osin, että kohta 5 (Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle (2017)) käsitellään viimeisenä.

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
6A. Aavikkorumpu-jäsenlehden julkaisumuoto, ilmestymistiheys ja ilmestymisajat
jatkossa
Hallituksen ehdotus: Hallitus ehdottaa, että Aavikkorumpua julkaistaisiin ensi vuodesta
alkaen 2 kertaa vuodessa painettuna lehtenä. Tarvittaessa voidaan julkaista yksittäisiä artikkeleita tai ekstralehtiä netissä jäsensivuilla. Ehdotuksen pohjana ovat jäsenkyselyn tulokset ja Aavikkorummun toimituksen ehdotukset asiasta (mm. taloudelliset syyt ja resurssien puute).
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Päätös: Hyväksyttiin Aavikkorummun julkaisu kaksi (2) kertaa vuodessa painettuna lehtenä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

6B. Ehdotus yhden vuosikokouksen käytäntöön siirtymisestä sekä kevät- ja syyskokoukseen liittyvien sääntökohtien ja hallituksen toimikauden muuttaminen SGY:n
yhdistyssäännöissä, mikäli syyskokous päättää yhdistyksen siirtymisestä yhden
vuosikokouksen käytäntöön
Hallituksen ehdotus: Hallitus suosittelee yhden vuosikokouksen käytäntöön siirtymistä
sillä perusteella, että se mm. pienentää kokousten järjestämisestä koituvaa vaivannäköä,
muuttaa etenkin toiminnantarkastuksen ja kirjanpidon aikatauluja joustavammiksi sekä vapauttaa SW-näyttelyn kevätkokouksen sanelemista aikatauluista. Hallitus ehdottaa, että
nykyinen hallituskokoonpano jatkaisi kauttaan vuoden 2018 loppuun ja vuosikokouksessa
2018 valittu hallitus aloittaisi kautensa kalenterivuoden 2019 alusta. Ehdotetaan, että yhdistyssäännöissä mainitut kevät- ja syyskokouksessa päätettävät asiat päätetään jatkossa
yhdistyksen vuosikokouksessa ja ehdotetaan kokousten järjestämisalueen muuttamista
poistamalla maininta Uudenmaan alueesta.
Sini Nuutinen poistui kokouksesta klo 13.16.

Tältä osin ehdotetaan muutettavaksi kaikkia seuraavia sääntökohtia, joissa mainitaan kevät- tai syyskokous:
4 § Jäsenet
”Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle päättää edellisen kalenterivuoden syyskokous.”
ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
”Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.”
5 § Hallitus
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja vähintään kaksi (2) mutta enintään neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä eli yhteensä yhdeksän (9) jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on kaksi (2) vuotta, muilla hallituksen
jäsenillä kevätkokousten välinen aika. Hallitus valitsee rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.”
ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja vähintään kaksi (2) mutta enintään neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä eli yhteensä yhdeksän (9) jäsentä.
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Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, muilla
hallituksen jäsenillä yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus valitsee rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.”
7 § Tilit
”Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.”
ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
”Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.”
9 § Yhdistyksen kokoukset
”Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä Uudenmaan alueella.”
ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
”Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.”
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 lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja ja sihteeri ja
joka vuosi muut hallituksen jäsenet
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa kyseiselle kalenterivuodelle ja heille kaksi varamiestä
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään 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 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava jollekin hallituksen jäsenelle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.”
ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
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”Yhdistyksen vuosikokouksessa 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 lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja ja sihteeri ja
joka vuosi muut hallituksen jäsenet
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa kyseiselle kalenterivuodelle ja heille kaksi varamiestä
10. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava jollekin hallituksen jäsenelle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.”

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhden vuosikokouksen käytäntöön siirtymisestä
ja muutettavista sääntökohdista. Päätettiin, että mikäli esimerkiksi verotuksen takia tulee
yhdistyssääntöihin kirjata jonkinlainen aikataulu vuosikokouksen järjestämiselle, voidaan
sellainen sääntöihin lisätä hallituksen selvityksien jälkeen.

6C. Sääntömuutosehdotus: Yhdistyksen kokouskutsun julkaiseminen
Hallituksen ehdotus: Hallitus ehdottaa, että yhdistyksen kokouskutsut voitaisiin jatkossa
julkaista myös yhdistyksen kotisivujen kalenterissa tai sähköpostitse toimitettavalla kutsulla.
Hallitus ehdottaa yhdistyssääntökohdan 8§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN muuttamista seuraavasti:
”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen julkaisemassa jäsenlehdessä.”
ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta, joko julkaisemalla kutsu yhdistyksen julkaisemassa jäsenlehdessä tai yhdistyksen Internetsivuilla tai lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjallisena postitse.”.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhdistyksen kokouskutsun julkaisemisesta.
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6D. Sääntömuutosehdotus: Muutos yhdistyksen jäsenyydestä erottamiseen ja muistutuksen antamiseen
Hallituksen ehdotus: Hallitus ehdottaa yhdistyssääntöihin kirjattavaksi, että jäsen voitaisiin jatkossa erottaa määräaikaisesti tai kokonaan kahden (2) varoituksen jälkeen tai vakavissa tapauksissa ilman varoituksia (esimerkkinä mainittiin esimerkiksi yhdistyksen omaisuuden tai varojen kavaltaminen).
Hallitus ehdottaa yhdistyssääntökohdan 4§ JÄSENET muuttamista seuraavasti:
”Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen hallitus voi antaa jäsenelle muistutuksen tai erottaa jäsenen määräaikaisesti tai kokonaan, jos jäsen on syyllistynyt vilppiin, rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai laiminlyönyt eläinten hoidon.”
ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
”Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen hallitus voi antaa jäsenelle varoituksen ja erottaa jäsenen määräaikaisesti tai kokonaan kahden (2) varoituksen jälkeen, jos jäsen on syyllistynyt vilppiin, rikkonut
yhdistyksen sääntöjä, laiminlyönyt eläinten hoidon tai vahingoittanut yhdistystä menettelyillään. Erittäin vakavan rikkeen takia hallitus voi erottaa jäsenen ilman erityisiä varoitusmenettelyitä.”.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhdistyksen jäsenyydestä erottamisesta ja varoituksen antamisesta jäsenelle.

6E. Sääntömuutosehdotus: Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä määrän muuttaminen
Hallituksen ehdotus: Hallitus ehdottaa yhdistyssääntöjä muutettavaksi niin, että jatkossa
vuosikokouksessa valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tälle varamies aiemman kahden toiminnantarkastajan ja kahden varamiehen sijaan.
Hallitus ehdottaa yhdistyssääntökohtien 7§ TILIT ja 10§ VARSINAISET KOKOUKSET ja
muuttamista seuraavasti:
7§ Tilit
”Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.”
ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
”Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.
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Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.”
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 lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja ja sihteeri ja
joka vuosi muut hallituksen jäsenet
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa kyseiselle kalenterivuodelle ja heille kaksi varamiestä
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat”
ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
”Yhdistyksen vuosikokouksessa 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 lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja ja sihteeri ja
joka vuosi muut hallituksen jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja kyseiselle kalenterivuodelle ja hänelle yksi varamies
10. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat”

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhdistyksen toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä määrän muuttamisesta.

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
(2018)
Hallituksen ehdotus: Hallitus ehdottaa, että SGY:n jäsenmaksut säilytetään ennallaan
vuonna 2018, jolloin jäsenmaksut olisivat seuraavat: varsinainen jäsen 15 euroa/vuosi,
nuorisojäsen (alle 15-vuotta) 12 euroa/vuosi, perhejäsen 2 euroa/vuosi (ei omaa jäsenlehteä), yhteisöjäsen 25 euroa/vuosi, kannatusjäsen 20 euroa/vuosi ja ainaisjäsen 150 euroa/vuosi. Liittymismaksuja ei peritä. Jäsenmaksun eräpäivä vanhoilla jäsenillä on
28.2.2018.
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Päätös: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle
2018.

Puheenjohtaja Maria Öhman päätti kokouksen klo 13.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Klaukkalassa 21.10.2017

________________________________
Maria Öhman, kokouksen puheenjohtaja

_______________________________
Jenny Haapala, kokouksen sihteeri

________________________________
Kirsi-Maria Pieski, pöytäkirjantarkastaja

_______________________________
Jenni Simpanen, pöytäkirjantarkastaja
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