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Tilinpäätös vuonna 2013 oli +902,23 e ylijäämäinen 

Tilinpäätös vuonna 2012 oli +2348,29 e ylijäämäinen 

Tilinpäätös vuonna 2011 oli -1224,96e alijäämäinen  

Tilinpäätös vuonna 2010 -2109,85e alijäämäinen  

 

Tulot: 3750e  

 

Näyttelytulot 1600 (noin 2-5 näyttelyä)  

Jäsentulot 1500 (jäsenmaksut, Aavikkorummun mainokset, Torirumpu)  

Rekisteröintitulot 500  

Sekalaiset tulot 150 (mm. Gaala, kasvattajakoemaksut..)  

Hallinto/toimisto: 0  

 

Menot: 3750e    

 

Näyttelymenot -1400 (sis.ruusukkeet/palkinnot)  

Jäsenmenot -1500 (kotisivut, yhdistysavain, Aavikkorumpu, messut)  

Rekisteröintimenot -30  

Sekalaiset menot -320 (eläinten ruumiinavaus tuet, julkiset kokoukset/päivät, messu-

edustukset jne.)  

Hallinto ja toimistokulut -500 (pankki, puhelin, sekalaiset)  

 

Vuosi 2014: +/- 0 euroa ylijäämä  
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Toimintasuunnitelma 1.1.2014–31.12.2014 

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

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

yhdistys. Tulevana toimintakautena yhdistys jatkaa toimintaansa.  

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset Toimikauden aikana järjestetään tarvittava määrä yleiskokouksia, joista ensimmäinen on: 12.4.2014 Helsingissä, ja 

syyskokous hallituksen määräämänä päivänä.  Hallitus kokoontuu jatkossa tarvittaessa. Hallituksen kokouskuluja ei makseta. 

Toimikauden 2013–2014 hallitus kokoontui:18.1.2014 sähköisesti, 1.2.2014 Helsingissä, 9.3.2014 Helsingissä ja 11.4.2014 sähköisesti.   

Jäsenistö Jäsenmäärä pyritään pitämään suunnilleen ennallaan vuonna 2014. Jäsenmaksu 2014 ovat varsinainen jäsen 15 euroa, 

nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2 euroa, ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 25 euroa. 

TALOUS Taloudellinen tilanne ilmenee tulo/meno-arviosta 2014. Varallisuuden hoitoon kiinnitetään suurta huomiota. Tapahtumien 

tuottojen tulisi jatkossa pääsääntöisesti vähintään kattaa tapahtumakulut. Hallituksen kokouskuluja ei makseta.  

TOIMINTA   

Tapahtumat. Yhdistys järjestää tapahtumia tarpeen mukaan.  

Näyttelyt (3-5): 

2.2.2014 Virtuaalinäyttely, kotisivut  

17.5.2014 SummerWinner-näyttely, Lohja 

12.7.2014 pieni näyttely, Kerava   

21.9.2014 drive in- näyttely, Vantaa 

Muita näyttelyitä järjestetään tarvittaessa.  

MUUT: 

1.2.2014 Gaala – ravintola illallinen (omakustanne), Helsinki  

17.5.2014 Katselmus ,blue ja rex –gerbiilit ,Hyvinkää SW näyttelyssä 

12.7.2014 degu-ja hyyräpäivät, Kerava   

Muita tapahtumia järjestetään tarvittaessa.  

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. 

Tiedottaminen 

Ulkoinen tiedottaminen Tapahtumista lähetetään mainoksia lehtiin ja internet-palstoille ja jaetaan mainoksia tapahtumista 

tarvittaessa. Tapahtumista tehdään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille. Hallitus hoitaa tiedottamisen kattojärjestöille ja ala-

yhdistyksille. Ylläpidetään neuvontapuhelinta ja yhdistyksen facebook-sivuja.  

Sisäinen tiedottaminen Sisäinen tiedotus hoidetaan jäsenlehden, sähköposti-viestien ja kotisivujen kautta. Sääntömääräisten 

kokousten kutsut lähetetään jäsenlehtien mukana, sekä syyskokouskutsu mahdollisesti myös sähköpostitse.  

Jäsentuotteiden postimyynti/Torirumpu 

Jatketaan jäsentuotteiden postimyyntiä. Tuotteita myydään myös näyttelyissä ja messuilla.  


