
Suomen Gerbiiliyhdistys ry.  VUOSIKERTOMUS 2015 
 

 

Vuosikertomus 1.1.–31.12.2015 

 

1. Kokoukset 

Vuonna 2015 järjestettiin kaksi yleiskokousta: kevätkokous Helsingissä 25.4.2015 ja syyskokous Vantaalla 

29.11.2015. 

 

Toimikauden 2014–2015 hallitus kokoontui vuonna 2015 yhteensä seitsemän (7) kertaa: 17.1.2015 (sähköinen 

kokous), 20.2.2015 (sähköinen kokous), 28.2.2015 (Helsinki), 22.3.2015 (sähköinen kokous), 6.4.2015 

(sähköinen kokous), 19.4.2015 (sähköinen kokous) ja 25.4.2015 (Helsinki). 

Toimikauden 2015–2016 hallitus kokoontui vuonna 2015 yhteensä 6 kertaa: 3.5.2015 (sähköinen 

järjestäytymiskokous), 19.5.2015 (sähköinen kokous), 22.7.2015 (sähköinen kokous), 10.8.2015 (sähköinen 

kokous), 25.10.2015 (sähköinen kokous) ja 29.11.2015 (Vantaa). 

 

Kokoustiloista ei aiheutunut vuonna 2015 kuluja yhdistykselle eikä hallituksen kokousmatkakuluja korvattu. 

 

2. Jäsenistö 

Jäsenmäärä oli vuonna 2015 116 jäsentä, joista 60 varsinaista jäsentä, 17 nuorisojäsentä, 7 ainaisjäsentä, 10 

kunniajäsentä, 9 perhejäsentä, 2 kannatusjäsentä ja 11 ulkomaalaista kunniajäsentä. Vuonna 2015 yhdistykseen 

ei kuulunut yhteisöjäseniä. 

 

Jäsenmaksut vuonna 2015 olivat: varsinainen jäsen 15 euroa, nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2 euroa, 

ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 25 euroa. 

 

3. Talous 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä ja tilikirjanpidosta 2015. 

 

4. Toiminta 
4.1. Näyttelyt (4) 
14.2.2015 Ystävänpäivänäyttely, Lahti 

25.4.2015 Spring Winner -näyttely, Helsinki 

3.10.2015 Yhteisnäyttely (SNL ry:n kanssa), Humppila 

29.11.2015 Pikkujoulunäyttely, Vantaa 

4.2. Muu toiminta (5) 

28.2.2015 Gaala, Vuoden Voittaja -palkintojenjakotilaisuus, Helsinki 

30.6.2015 asti videokisa yhdistyksen kotisivuilla 

1.8.2015 SGY:n kesäinen grillijuhla, Nastola 

15.9.2015 asti seinäkalenterikuvakisa yhdistyksen kotisivuilla 

25.10.2015 Pet-tuomarikoulutus, Oulu (SGY & OSJH) 

4.3. Julkaisutoiminta 
Yhdistys julkaisi kaksi (2) kertaa vuodessa painetun jäsenlehden sekä kaksi (2) sähköistä jäsenlehteä 

yhdistyksen kotisivujen jäsensivuilla. Yhdistys ylläpiti kotisivuja Yhdistysavaimen palvelussa, jossa oli myös 

jäsenrekisteri ja keskustelupalsta jäsenille. Yhdistys julkaisi marraskuussa 2015 seinäkalenterin vuodelle 2016. 

Yhdistyksellä oli myös oma Facebook-ryhmä, jossa se julkaisi ajankohtaisia tiedotteita ja tapahtumien mainoksia. 

5. Tiedottaminen 

5.1. Ulkoinen tiedottaminen 

Tapahtumista lähetettiin mainoksia lehtiin, internet-palstoille, sosiaaliseen mediaan ja jaettiin paperimainoksia 

tapahtumavastaavien toimesta. Tapahtumavastaavat tekivät tarvittavat ilmoitukset tapahtumista viranomaisille. 

Hallitus hoiti tiedottamisen kattojärjestöille ja alayhdistyksille. Yhdistys ylläpiti neuvontapuhelinta ja SGY ry:n 

Facebook-ryhmää. 

5.2. Sisäinen tiedottaminen 

Sisäinen tiedotus hoidettiin jäsenlehtien, sähköpostin ja kotisivujen kautta. Sääntömääräisten jäsenkokousten 

kutsut julkaistiin lehdissä 1/2015, 2/2015 (ilman tarkkaa aikaa) ja 3/2015. 

 

6. Jäsentuotteet 

Yhdistys jatkoi jäsentuotteiden postimyyntiä ja myyntiä näyttelyissä. 

 



Suomen Gerbiiliyhdistys ry.  TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS 2016 

Toimintasuunnitelma 1.1.–31.12.2016 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on gerbiili-, hyppymyyrä-ja degutietouden sekä harrastuksen ylläpitäminen ja 

kehittäminen jäsenistönsä keskuudessa. SGY ry on Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n alainen lajia harrastava 

yhdistys. 

 

1. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

1.1. Kokoukset 
Toimikauden aikana järjestetään tarvittava määrä yleiskokouksia, joista kevätkokous on 16.4.2016 Klaukkalassa 

Nurmijärvellä ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä syys–joulukuussa näyttelyn, gerbiilinomistajakurssin 

tai live-kasvattajapäivien yhteydessä. Vuosikokouspaikkojen tulee olla vuokrattomia kokousten osalta. Hallitus 

kokoontuu jatkossa tarvittaessa. Hallituksen kokouskuluja ei makseta. Toimikauden 2015-2016 hallitus on 

kokoontunut vuonna 2016 seuraavasti: pp.kk.vvvv. 

1.2. Jäsenistö 

Jäsenmäärä pyritään pitämään suunnilleen ennallaan vuonna 2016. Jäsenmaksut vuonna 2016 ovat varsinainen 

jäsen 15 euroa, nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2 euroa, ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja 

yhteisöjäsen 25 euroa. 

 

2. Talous 

Taloudellinen tilanne ilmenee tulo- ja menoarviosta 2016. Varallisuuden hoitoon kiinnitetään edelleen suurta 

huomiota. Tapahtumien tuottojen tulisi jatkossa pääsääntöisesti kattaa vähintään tapahtumakulut. Hallituksen 

kokouskuluja ei makseta. 

 

3. Toiminta 

3.1. Tapahtumat 
Yhdistys järjestää tapahtumia tarpeen mukaan. 

3.2. Näyttelyt 

23.1.2016 Gaalanäyttely, Lahti 

16.4.2016 Double Summer Winner, Klaukkala 

18.6.2016 Kesäyönäyttely, Jalasjärvi (yhteistyössä SNL ry) 

1.10.2016 Grand Gala 2016, Hyvinkää (yhteistyössä SKJL ry & alayhdistykset) 

11-12/2016 Pikkujoulunäyttely, Uusimaa 

 

3.3. Muut 

23.1.2016 Gaalajuhla, Vuoden Voittajat 2015 -palkintojenjakotilaisuus 

2016 Virtuaalinäyttely 

Osallistutaan mahdollisesti messuedustukseen syksyllä 2016. Muita tapahtumia järjestetään tarvittaessa. 

 

3.4. Julkaisutoiminta 

Yhdistys julkaisee kaksi (2) kertaa vuodessa painetun jäsenlehden (numerot 1 ja 4) ja kaksi (2) kertaa sähköisen 

jäsenlehden (numerot 2 ja 3) ja ylläpitää kotisivuja. Muuta julkaisutoimintaa tarvittaessa. 

 

4. Tiedottaminen 

4.1. Ulkoinen tiedottaminen 

Tapahtumista lähetetään mainoksia lehtiin, internet-palstoille ja jaetaan mainoksia tapahtumista tarvittaessa. 

Tapahtumista tehdään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille. Hallitus hoitaa tiedottamisen kattojärjestöille ja 

alayhdistyksille. Ylläpidetään neuvontapuhelinta, yhdistyksen Facebook-sivuja ja yhdistyksen palstaa Gerbiili.info-

keskustelufoorumilla. 

4.2. Sisäinen tiedottaminen 

Sisäinen tiedotus hoidetaan jäsenlehden, sähköpostiviestien, kotisivujen ja Gerbiili.info-keskustelufoorumin kautta. 

Sääntömääräisten kokousten kutsut lähetetään jäsenlehtien mukana. 

 

5. Jäsentuotteiden postimyynti ja Torirumpu 

Jatketaan jäsentuotteiden postimyyntiä. Tuotteita myydään myös näyttelyissä ja mahdollisesti messuilla.  



  Suomen Gerbiiliyhdistys ry  Kevätyleiskokous, Klaukkala 16.4.2016 
 

 

 

 

Tulo-/menoarvioehdotus 2016 
 

TULOT ARVIO 2016 

YHTEENSÄ 3750 

Näyttelytulot 
- ilmoittautumismaksut, luettelomaksut 
- silppurikisat 
- buffetti ja info 

1700 

Jäsentulot 
- jäsenmaksut 
- jäsenlehden mainokset 
- Torirumpu/jäsentuotteet 

1500 

Rekisteröintitulot 300 

Sekalaiset tulot 
- Gaala 
- kasvattajakokeet 
- SKJL:n avustukset jne. 

250 

Hallinto-/toimistotulot 0 

 

MENOT ARVIO 2016 

YHTEENSÄ -3750 

Näyttelymenot 
- palkinnot, vuokrat 
- matkat, ruoat 
- kaavakkeet jne. 

-1700 

Jäsenmenot 
- jäsenlehti, verkkosivut 
- Torirumpu/jäsentuotteet 
- kurssit, juhlat, messut 
- SKJL ry:n jäsenmaksu 

-1400 

Rekisteröintimenot -50 

Sekalaiset menot 
- Gaala 
- julkiset kokoukset, teemapäivät 
- eläinten ruumiinavaustuet jne. 

-200 

Hallinto-/toimistomenot 
- pankin palvelumaksut 
- vakuutus 
- neuvontapuhelin 
- toimistotarvikkeet 
- kirjekuoret, postitusmaksut 

-400 

 

 ARVIO 2016 

Yli-/alijäämä 00,00 

 



  Suomen Gerbiiliyhdistys ry  Tulo-/menovertailua  Kevätyleiskokous, Klaukkala 16.4.2016 

Tilinpäätös vuonna 2013 oli +902,23 € ylijäämäinen   Tilinpäätös vuonna 2012 oli +2348,29 € ylijäämäinen    Tilinpäätös vuonna 2011 oli -1224,96 € alijäämäinen 

TULOT ARVIO 2014 TOTEUTUNUT 2014 ARVIO 2015 TOTEUTUNUT 2015 ARVIO 2016 

YHTEENSÄ 3750 2989,10 3300 3867,30 3750 

Näyttelytulot 
- ilmoittautumismaksut, luettelomaksut 
- silppurikisat 
- buffetti ja info 

1600 931,00 1700 1838,50 1700 

Jäsentulot 
- jäsenmaksut 
- mainokset 
- Torirumpu 

1500 1438,60 1200 1629,80 1500 

Rekisteröintitulot 500 219,50 200 399,00 300 

Sekalaiset tulot 
- Gaala 
- kasvattajakokeet 
- SKJL:n avustukset jne. 

150 400,00 200 0,00 250 

Hallinto-/toimistotulot 0 0,00 0 0,00 0 

 

MENOT ARVIO 2014 TOTEUTUNUT 2014 ARVIO 2015 TOTEUTUNUT 2015 ARVIO 2016 

YHTEENSÄ -3750 -3055,28 -3300 -2668,45 -3750 

Näyttelymenot 
- palkinnot, vuokrat 
- matkat, ruoat 
- kaavakkeet jne. 

-1400 -1486,65 -1550 -1149,66 -1700 

Jäsenmenot 
- kurssit, juhlat 
- jäsenlehti, verkkosivut 
- jäsentuotteet 

-1500 -1180,79 -1300 -1120,07 -1400 

Rekisteröintimenot -30 -68,80 -50 -19,58 -50 

Sekalaiset menot 
- julkiset kokoukset, teemapäivät 
- eläinten ruumiinavaustuet jne. 

-320 -0,00 -50 -00,00 -200 

Hallinto-/toimistomenot -500 -319,04 -350 -379,14 -400 

 

 ARVIO 2014 TOTEUTUNUT 2014 ARVIO 2015 TOTEUTUNUT 2015 ARVIO 2016 

Yli-/alijäämä 00,00 -66,18 00,00 +1198,85 00,00 
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