14.11.2020 Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n sääntömääräinen
vuosikokous
Paikka: Erstan puukoulu, Kärrytie 7, 15540 Villähde.
Aika: lauantai 14.11.2020 klo 13.00

Pöytäkirja
14.11.2020

Osallistujat: Liisa Mikkola, Jenny Kolehmainen, Suvi Björkqvist, Mira Väänänen,
Marianne Virta, Tiina Kääriäinen, Noora Salminen, Pirita Kuokkanen, Mirva
Suominen (ei jäsen)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 13.14
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja
tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
•

Jenny Kolehmaisen esitti, että pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
tehtävät yhdistettäisiin. Esitystä kannatettiin, joten kokoukselle valittiin
puheenjohtajaksi
sihteeriksi
pöytäkirjantarkastajiksi
ja ääntenlaskijoiksi

Jenny Kolehmainen
Tiina Kääriäinen
Noora Salminen sekä Marianne Virta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta: yhdistyksen kotisivuilla
6.9.2020 (päivitetty viimeksi 24.10.2020) sekä sähköisen jäsenrekisterin kautta 25.10.2020 toimitetulla
kutsulla.

•

Kokous on kutsuttu koolle riittävän ajoissa sääntöjen puitteissa. Todettiin kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
•

Hyväksyttiin työjärjestys ja edetään sen mukaisesti.

5. Tilinpäätöksen (2019), vuosikertomuksen (2019) ja toiminnantarkastajan
lausunnon esittäminen
•

Käytiin läpi asiakirjat

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen
•

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelman (2021) ja tulo- ja menoarvion (2021) vahvistaminen
•

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ilman muutoksia.

8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen kaudelle 1.1.2021-31.12.2022 ja
hallituksen jäsenten valitseminen kaudelle 1.1.-31.12.2021
SGY ry:n yhdistyssääntöjen 5 §:n mukaan ”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”.
Hallituksen päätösehdotus: Hallitus esittää puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 1.1.2021–31.12.2022
Noora Salmista. Hallitus esittää hallituksen jäseniksi kaudelle 1.1.2021–31.12.2021 Anni Kulmalaa, Venla
Ulmalaa ja Noora Uolamoa sekä varajäseniksi Minttu Vettenterää sekä Nessa Vettenterää.

•

Pirita Kuokkanen antoi eriävän mielipiteen hallituksen ehdottamalle uudelle
kokoonpanolle.

Hallituksen ehdotuksen mukainen kokoonpano hyväksyttiin muuten, paitsi Anni Kulmalan
kohdalta, koska hallituksesta riippumaton yhdistyksenjäsen antoi eriävän mielipiteen tässä
kohdassa. Eli Anni Kulmala ei ole hallituksessa kaudella 2021.

9. Yhden toiminnantarkastajan ja yhden toiminnantarkastajan varamiehen
valitseminen kalenterivuodelle 2021
SGY ry:n yhdistyssääntöjen 10 §:n mukaan vuosikokouksessa ”valitaan yksi toiminnantarkastaja
kyseiselle kalenterivuodelle ja hänelle yksi varamies”.
Hallituksen päätösehdotus: Hallitus esittää, että yhdistyksen toiminnantarkastajaksi kalenterivuodelle
2021 valitaan Elisa Hurskainen ja hänen varamiehekseen Maria Öhman.

•

Hyväksyttiin Elina Hurskainen yhdistyksen toiminnantarkastajaksi
kalenterivuodelle 2021 ja Maria Öhman hänen varamiehekseen hallituksen
ehdotuksen mukaisesti.

10. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kalenterivuodelle 2021
SGY ry:n yhdistyssääntöjen 4 §:n mukaan ”yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä gerbiileistä kiinnostuneet
henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt maksamalla jäsenmaksun”.
Hallituksen päätösehdotus: Hallitus ehdottaa, että SGY:n jäsenmaksut säilytetään ennallaan vuonna
2021, jolloin jäsenmaksut olisivat seuraavat: varsinainen jäsen 15 euroa/vuosi, nuorisojäsen (alle 15vuotta) 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 1.3.2021.

•

Jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021 päätettiin säilyttää ennallaan.
Liittymismaksuja ei peritä. Jäsenmaksun eräpäivä vanhoilla jäsenillä on
1.3.2021.

11. Muut asiat
11A. Alennuslipukkeen muutoksiin tarvittavien valtuuksien myöntäminen
hallitukselle
Alennuslipukkeiden arvo on ollut vuonna 2019 ja 2020 4€/lipuke, mutta sen käyttö ei ole
toteutunut odotetusti (alennukset ovat kohdistuneet niille, jotka jo ovat muutenkin aktiivisesti
toiminnassa mukana ilman alennuksia) ja lipukkeen arvoa olisi tarpeen arvioida uudelleen.
Hallituksen päätösehdotus: Myönnetään hallitukselle valtuudet muuttaa alennuslipukkeen
arvoa. Näin hallitus voi reagoida nopeastikin mahdollisesti tarvittaviin muutoksiin suuntaan tai
toiseen.

•

Hyväksyttiin hallituksen päätösehdotus. Todettiin, että jatkossa
alennuslipukkeiden markkinointiin ja mainostamiseen tulisi panostaa
enemmän, että tietoisuus lipukkeiden käyttömahdollisuudesta lisääntyy.

11B. Varapuheenjohtaja Jenny Kolehmainen eroaa tehtävästään 31.12.2020
alkaen. Varapuheenjohtajan valinta loppukauden ajaksi 1.1.2021-31.12.2021
Varapuheenjohtaja Jenny Kolehmainen on ilmoittanut luopuvansa varapuheenjohtajan tehtävästä
1.1.2021 alkaen henkilökohtaisista syistä johtuen. SGY ry:n yhdistyssääntöjen 5 §:n mukaan
”Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on kaksi (2)
kalenterivuotta, muilla hallituksen jäsenillä yksi (1) kalenterivuosi.” Varapuheenjohtajan on 2vuotinen kausi päättyisi 31.12.2021.
Jatta Immonen on ilmoittanut halukkuutensa tehtävään 1.1.2021 alkaen.
Hallituksen päätösehdotus: Hallitus esittää Jatta Immosta varapuheenjohtajaksi loppukaudelle
1.1.2021-31.12.2021.

•

Hyväksyttiin Jatta Immonen varapuheenjohtajaksi loppukaudelle 1.1.202131.12.2021

12. Kokouksen päättäminen
•

Päätettiin kokous klo 13.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

___/___/2020 _____________________
Päivämäärä ja paikka

__/__/2020 _______________________
Päivämäärä ja paikka

________________________________
Jenny Kolehmainen, puheenjohtaja

_________________________________
Tiina Kääriäinen, sihteeri

___/___/2020 _____________________

__/__/2020 _______________________

Päivämäärä ja paikka

Päivämäärä ja paikka

________________________________
Noora Salminen, pöytäkirjantarkastaja

_________________________________
Marianne Virta, pöytäkirjantarkastaja
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Vuosikertomus 1.1.–31.12.2019
1. Kokoukset
Vuonna 2019 järjestettiin yksi yleiskokous: sääntömääräinen vuosikokous Riihimäellä 21.9.2019.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä kahdeksan (8) kertaa, joista kaikki olivat
sähköpostikokouksia. Näin ollen kokoustiloista tai kokousmatkakuluista ei aiheutunut vuonna 2019 kuluja
yhdistykselle.
2. Jäsenistö
Jäsenmäärä oli vuoden 2019 loppuun mennessä 95 jäsentä: 46 varsinaista jäsentä, 11 nuorisojäsentä, 8
ainaisjäsentä, 11 kunniajäsentä, 6 perhejäsentä, 0 kannatusjäsen ja 11 ulkomaalaista kunniajäsentä. Vuonna
2019 yhdistykseen ei kuulunut yhteisöjäseniä. Jäsenmaksut vuonna 2019 olivat: varsinainen jäsen 15 euroa,
nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2 euroa, ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 25
euroa.
Vuonna 2019 jäseniä muistettiin yhdistyksen 25-vuotiaan taipaleen kunniaksi Aavikkorumpu-jäsenlehden 1/2019
mukana lähetetyllä heijastimella.
3. Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä ja tilikirjanpidosta 2019.
4. Toiminta
4.1. Näyttelyt
23.3.2019 Kevätnäyttely, Lahti, SGY
27.4.2019 Double Spring Winner, Lievestuore (Laukaa), SGY (yhteistyössä KSKJY ry)
15.6.2019 Kesäyönäyttely, Jalasjärvi, SGY (yhteistyössä SNL ry)
21.9.2019 Syysnäyttely, Riihimäki, SGY (yhteistyössä LeKa ry)
16.11.2019 Pikkujoulunäyttely, Lahti, SGY
4.2. Muu toiminta
23.3.2019 VV- ja VPET-palkintojenjakotilaisuus, Lahti
6.4.2019 Esittelypäivä, Faunatar Myyrmäki, Vantaa (Saana Annala)
18.5.2019 Esittelypäivä, Jatapet Kerava (Saana Annala)
10.8.2019 Esittelypäivä, Musti ja Mirri Kerava (Saana Annala)
7.9.2019 Esittelypäivä, Musti ja Mirri Dixi, Vantaa (Saana Annala)
5.10.2019 Esittelypäivä, Faunatar Jumbo, Vantaa (Saana Annala)
12.10.2019 Esittelypäivä, Rahula Mikkeli (Tiina Kääriäinen)
19.10.2019 Esittelypäivä, Faunatar Koivukylä, Vantaa (Saana Annala)
26.10.2019 Esittelypäivä, Musti ja Mirri Joensuu (Jenny Kolehmainen)
9.11.2019 Esittelypäivä, Faunatar Mikkeli (Tiina Kääriäinen)
7.12.2019 Esittelypäivä, Musti ja Mirri Kaakkuri Oulu (Marjaana Rantakallio)
21.12.2019 Esittelypäivä, Musti ja Mirri Kerava (Saana Annala)
4.3. Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisi kaksi (2) kertaa painetun Aavikkorumpu-jäsenlehden, jonka ilmestymiskuukaudet olivat huhtikuu
ja lokakuu. Yhdistys ylläpiti uudistuneita kotisivuja ja jäsenrekisteriä Yhdistysavaimen palvelussa. Vuonna 2019
yhdistyksellä oli myös yhdistyksen nimeä kantava Facebook-sivu yhtenä tiedotusväylänä. Yhdistys piti
Aavikkorummutuksia-nettiblogia Wordpress-palvelussa ja palstaa Gerbiili.info-keskustelufoorumilla, mutta näistä
molemmat olivat epäaktiivisia eikä kummassakaan ollut julkaisuja vuoden 2019 aikana.
5. Tiedottaminen
5.1. Ulkoinen tiedottaminen
Tapahtumista lähetettiin mainoksia internet-palstoille ja sosiaaliseen mediaan. Hallitus hoiti tiedottamisen
kattojärjestöille ja alayhdistyksille. Yhdistys ylläpiti neuvontapuhelinta, Facebook-sivua, nettiblogia sekä omaa
palstaa Gerbiili.info-keskustelufoorumilla.
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5.2. Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedotus hoidettiin jäsenlehtien, jäsenrekisterin, sähköpostin ja kotisivujen kautta. Vuosikokouksen
kokouskutsu julkaistiin kotisivujen kalenterissa yhdistyssääntöjen mukaisesti.
6. Jäsentuotteet
Yhdistystuotteita myytiin verkkokaupan kautta sekä näyttelyiden ja tapahtumien yhteydessä.
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Toimintasuunnitelma 1.1.–31.12.2021
Yhdistyksen tarkoituksena on vuonna 2021 gerbiili-, degu- ja hyppymyyrätietouden ja näiden lajien harrastuksen
ylläpitäminen ja kehittäminen sekä edustamiensa lajien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. SGY ry säilyy
Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n alaisena yhdistyksenä vuonna 2021.
1. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
1.1. Kokoukset
Toimikauden 2021 aikana järjestetään tarvittava määrä yleiskokouksia, joista sääntömääräinen vuosikokous
järjestetään hallituksen määräämänä päivänä syys–joulukuussa näyttelyn tai muun yhdistyksen järjestämän
toiminnan yhteydessä. Kokouksien tulee olla yhdistykselle kuluttomia. Yhdistyksen hallitus kokoontuu
toimikauden aikana tarvittaessa, mutta hallituksen kokouksista ei saa koitua yhdistykselle kuluja.
1.2. Jäsenistö
Jäsenmäärä pyritään pitämään ennallaan tai hiukan nostamaan vuonna 2021. Jäsenmaksut vuonna 2021
pysyvät muuttumattomina vuoteen 2020 nähden: varsinainen jäsen 15 euroa, nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen
2 euroa, ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 25 euroa.
2. Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne ilmenee tulo- ja menoarvion liitteenä olevasta tulo- ja menovertailusta vuosilta
2018-2020. Varallisuuden hoitoon ja taloudellisen tasapainon säilymiseen kiinnitetään kuluvana kautena edelleen
tarkasti huomiota pyrkien erityisesti suitsimaan toiminnasta koituvia menoja. Tapahtumia järjestettäessä pyritään
pääsääntöisesti kattamaan tapahtumasta koituvat kulut tapahtumasta saatavilla tuotoilla. Yhdistyksen kokouksista ei
tule koitua menoja yhdistykselle. Yhdistys jatkaa alennuslipukkeiden myöntämistä näyttelyiden järjestämiseen ja
jäsenlehden toimitukseen osallistuville tietyin edellytyksin.
3. Toiminta
3.1. Tapahtumat
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2021aikana tapahtumia jäsentensä toiveiden ja tarpeiden mukaisesti
huomioiden huolellisesti toiminnan järjestämiseen vaadittavat resurssit.
3.2. Näyttelyt
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2021 aikana 1–4 näyttelyä toiveiden, tarpeiden ja
järjestämismahdollisuuksien mukaisesti. Näyttelyt pyritään järjestämään ensisijaisesti yhteisnäyttelyinä
yhteistyössä muiden kani- ja jyrsijäyhdistysten kanssa sekä kiinnittämään muutoinkin huomiota näyttelyiden
taloudelliseen kannattavuuteen. Yhdistys maksaa vuonna 2021 anomuksen perusteella paikallisyhdistyksille
näyttelyavustusta SGY ry:n alaisten lajien näyttelyluokkien järjestämisestä.
3.3. Muut
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2021 aikana myös muita tilaisuuksia, esimerkiksi kasvattaja- ja
tuomaripäiviä, kursseja, koulutuksia, tapaamisia ja messuedustuksia joko sähköisinä tai live-tapaamisina
toiveiden, tarpeiden ja järjestämismahdollisuuksien mukaan.
3.4. Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee kaksi (2) kertaa vuodessa painetun Aavikkorumpu-jäsenlehden (numerot 1 ja 2) sekä ylläpitää
yhdistyksen kotisivuja, Facebook-sivua ja Instagram-sivua. Muuta julkaisutoimintaa yhdistys ylläpitää tarpeen
mukaan.
4. Tiedottaminen
4.1. Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys pyrkii vuonna 2021 panostamaan yhdistyksen näkyvyyteen. Tapahtumia pyritään mainostamaan
ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa, internet-palstoilla ja jakamaan paperimainoksia tarvittaessa. Hallitus hoitaa
tiedottamisen kattojärjestöille ja alayhdistyksille. Yhdistys ylläpitää neuvontapuhelinta, yhdistyksen Facebooksivua ja muita ulkoisen tiedottamisen välineitä tarpeiden mukaan.
4.2. Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedotus hoidetaan vuonna 2021 jäsenlehden, jäsenrekisterin, sähköpostiviestien ja kotisivujen kautta.
Sääntömääräisen vuosikokouksen kutsu julkaistaan yhdistyssääntöjen edellyttämällä tavalla.
5. Yhdistystuotteet
Torirumpu-yhdistystuotteiden kannatusmyyntiä pyritään jatkamaan vuonna 2021 verkkokaupassa sekä näyttelyissä
ja muissa yhdistyksen tapahtumissa yhdistyksen toiminnan kulujen kattamiseksi.
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Tulo- ja menoarvioehdotus 2021
TULOT
YHTEENSÄ
Näyttelytulot
- ilmoittautumismaksut, luettelomaksut
- oheiskisat (silppurit, kuulantyöntö)
- buffet, info
Jäsentulot
- jäsenmaksut, jäsentuotteiden myynti
- jäsenlehden mainokset
Rekisteröintitulot
Sekalaiset tulot
Hallinto-/toimistotulot

ARVIO 2021
2350
800

MENOT
YHTEENSÄ
Näyttelymenot
- palkinnot, ruusukkeet, vuokrat
- matkakulut, ruoat
- kaavakkeet, palkintokortit jne.
Jäsenmenot
- jäsenlehden postitus, verkkosivujen ylläpito
- kurssit, juhlat, messut, vuoden voittajat
- SKJL ry:n jäsenmaksu
- neuvontapuhelin
Rekisteröintimenot
- mustekasetit, toimistotarvikkeet
Sekalaiset menot
- teemapäivät
- eläinten ruumiinavaustuet jne.
Hallinto-/toimistomenot
- pankin palvelumaksut
- vakuutus
- toimistotarvikkeet
- kirjekuoret, postitusmaksut
- kirjanpidon ja toiminnantarkastuksen kulut

ARVIO 2021
-2350
-800

Yli-/alijäämä

1300

250
0
0

-1200

-50
-0

-300

ARVIO 2021
-0,00
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Tulo-/menovertailu 2018–2021

Tilinpäätös vuonna 2016 oli +1514,86 € ylijäämäinen
TULOT

ARVIO 2018

YHTEENSÄ
Näyttelytulot
- ilmoittautumismaksut, luettelot,
silppurit
- buffet-myynti
Jäsentulot
- jäsenmaksut
- mainokset
- yhdistystuotteiden myynti
Rekisteröintimaksutulot
Sekalaiset tulot
- kasvattajakokeet
- SKJL:n avustukset jne.
Hallinto-/toimistotulot

Vuosikokous 2020

Tilinpäätös vuonna 2017 oli -696,22 alijäämäinen
ARVIO 2019

2900
1200

TOTEUTUNUT
2018
2473,30
1198,00

ARVIO 2020

3150
1500

TOTEUTUNUT
2019
3300,35
1920,50

ARVIO 2021

2400
1100

TOTEUTUNUT
30.9.2020
2169,36
513,51

1250

1002,30

1250

1076,85

1050

1382,35

1300

450
0

263,00
10,00

400
0

303,00
0,00

250
0

273,50
0,00

250
0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

MENOT

ARVIO 2018

TOTEUTUNUT
2018
-3072,05
-1196,31

ARVIO 2019

TOTEUTUNUT
2019
-4322,00
-2380,25

ARVIO 2020

ARVIO 2021

-2400
-1000

TOTEUTUNUT
2020
-1631,63
-477,10

YHTEENSÄ
Näyttelymenot
- ruusukkeet ym. palkinnot, vuokrat
- matka- ja ruokakulut, tuomarilahjat
- kaavakkeet jne. muut kulut

-4800
-1450

-950

-936,47

-1200

-3150
-1450

2350
800

-2350
-800

ruusuketilaus 549,26
näyttelyavustus
100,00

- näyttelyavustukset
paikallisyhdistyksille
Jäsenmenot
- kurssit, juhlat
- jäsenlehti, verkkosivut,
neuvontapuhelin
- jäsentuotteiden hankinta

-2000

-1309,19

-1300

(jäsenlahja 1000,00)

- 1446,66
jäsenlahja 380,68

- SKJL:n jäsenmaksu
Rekisteröintimenot

-550 (sähk.

-35,60

-50

-73,93

-50

-0,00

-50

-130,51

-50

-0,00

-0

-0,00

-0

rekisteröinti 500,00)

Sekalaiset menot
- kokoukset, teemapäivät
- eläinten ruumiinavaustuet jne.

-450

Hallinto-/toimistomenot
- pankin palvelumaksut, vakuutus
- toimistotarvikkeet, postitukset
- PRH:n ilmoitukset
- toiminnantarkastuksen kulut

-350

-400,44

-300

-421,16

-400

-218,06

-300

ARVIO 2018

TOTEUTUNUT
2018
-598,75

ARVIO 2019

TOTEUTUNUT
2019
-1021,65

ARVIO 2020

TOTEUTUNUT
30.9.2020
+537,73

ARVIO 2021

Yli-/alijäämä

(eläinten
ruumiinavauskustannukset 400,00)

-1900,00

0,00

0,00

0,00

