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Laskelmia Aavikkorummusta
Sovatekin tarjous Aavikkorummun painosta:
- värilliset kannet 120g, mustavalkoiset sivut 80g = 136,24 € (110 kpl) = n. 1,25 € / kpl
- mustavalkoiset kannet 120g, mustavalkoiset sivut 80g = 83,25 € (110 kpl) = 0,75 € / kpl
+ postituskulut 2 € / lehti
Mikäli Aavikkorumpu ilmestyisi 4 kertaa vuodessa painettuna, sen kulut olisivat:
- värillisillä kansilla 13 € / jäsen / vuosi
- mustavalkoisilla kansilla 11 € / jäsen / vuosi
Aavikkorummun kokonaiskulut yhdistykselle / vuosi
(mikäli lehti lähetetään varsinaisille, nuoriso-, ainais- ja kunniajäsenille = vuosittain noin 80-90
jäsentä)
80 jäsentä
- värillisillä kansilla 1040 € / vuosi
- mustavalkoisilla kansilla 880 € / vuosi
90 jäsentä
- värillisillä kansilla 1170 € / vuosi
- mustavalkoisilla kansilla 990 € / vuosi
Jäsenmäärät ja niistä kertyvät maksut tällä hetkellä
- varsinaiset jäsenet 55 hlöä = jäsenmaksu 15 € / hlö = jäsentulot 825 € / vuosi
- nuorisojäsenet 7 hlöä = jäsenmaksu 12 € /hlö = jäsentulot 84 € / vuosi
- perhejäsenet 4 hlöä = jäsenmaksu 2 € / hlö = jäsentulot 8 € / vuosi
yht. 917 € / vuosi
Jäsenmenot arviolta / vuosi 2018 (mikäli lehti julkaistaan painettuna 4 krt / vuodessa)
Kotisivut = n. 400 € / vuosi
Jäsentuotteiden hankinta = 0 €
SKJL ry:n jäsenmaksut (0,75 € / hlö) = 82,50 € (110 hlöä)
Kurssit, juhlat (gaalan ruokailut), messuedustukset = 120 €
Jäsenlehti = 880 €–1170 € / vuosi
yht. 1482,50–1772,50 € / vuosi
Jäsentulot arviolta / vuosi 2018 (mikäli jäsenmaksu pysyy ennallaan)
Jäsentuotteet = n. 200 €
Jäsenmaksut = n. 917 € / vuosi (kts. jäsenmäärät ja niistä kertyvät maksut tällä hetkellä)
Kurssit, juhlat (gaalan ruokailut) = 120 €
yht. 1237,00 €
Ali-/ylijäämä = -245,50 €–535,50 € (mustavalkoisella-värillisellä jäsenlehden kannella)
Päätelmä:
Mikäli lehti halutaan julkaista 4 kertaa vuodessa painettuna, tulisi jäsenmaksuja nostaa.
Jäsentulojen tulee kattaa vähintään jäsenmenot eli jäsenlehden, kotisivujen, jäsentuotteiden
hankinnan ja SKJL ry:n jäsenmaksujen aiheuttamat menot, mutta myös mahdolliset kurssit, juhlat
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(mm. Gaala) ja messuedustukset.
Jäsenmaksun korotus
Esimerkkejä:
varsinainen jäsen 17 € = 55 hlöä, jäsentulot yhdistykselle 935 € / vuosi
nuorisojäsen 14 € = 7 hlöä, jäsentulot yhdistykselle 98 € / vuosi
perhejäsen 3 € = 4 hlöä, jäsentulot yhdistykselle 12 € / vuosi
yht. 1045 € / vuosi
Jäsentulot 1045 € + 200 € + 120 € = yht. 1365 €
Jäsenmenot yht. 1482,50–1772,50 € / vuosi
Alijäämä = -117,50 €
varsinainen jäsen 18 € = 55 hlöä, jäsentulot yhdistykselle 990 € / vuosi
nuorisojäsen 15 € = 7 hlöä, jäsentulot yhdistykselle 105 € / vuosi
perhejäsen 3 € = 4 hlöä, jäsentulot yhdistykselle 12 € / vuosi
yht. 1107 € / vuosi
jäsentulot 1107 € + 200 € + 120 € = yht. 1427 €
Jäsenmenot yht. 1482,50–1772,50 € / vuosi
Alijäämä = -55,50 €

Loppupäätelmä: Lehden julkaiseminen 4 kertaa vuodessa painettuna korotetuilla jäsenmaksuilla
halvimpana mustavalkoisenakaan versiona ei ole taloudellisesti kannattavaa yhdistykselle.
Mikäli jäsenlehti julkaistaan kahdesti vuodessa painettuna, olisivat kulut -50% pienemmät eikä
jäsenmaksun korotusta tarvita, sillä kulut pysyisivät ennallaan.
80-90 jäsentä, joille lehti postitetaan 2 krt/vuosi (sis. postituksen)
- värilliset kannet = 520–585 € / vuosi
- mustavalkoiset kannet = 440–495 € / vuosi
Jäsentulot 917 € + 200 € + 120 € = 1237,00 € / vuosi
Jäsenmenot 440–585 € + 400 € + 82,50 € + 120 € = 1082,50–1187,50 € / vuosi
Ali-/ylijäämä = 49,50–154,50 € (värillisellä-mustavalkoisella jäsenlehden kannella)
Jäsenlehti kannattaa julkaista 2 kertaa vuodessa. Mikäli jäsenlehti julkaistaan mustavalkoisena, se
antaa enemmän mahdollisuuksia esim. osallistua messuille, järjestää kursseja sekä hankkia
jäsentuotteita myyntiin. Lisäksi se mahdollistaa pienet SGY:stä riippumattomat maksujen
muutokset esim. kotisivuissa ja jäsenlehden postituksessa.
Muuta:
Postitusmaksut kannattaa tarkistaa. Yhdistyksellä saattaa olla edullisempi yrityssopimus, jolloin
postittaminen on edullisempaa kuin postimerkeillä.

Aavikkorummun kyselyn tulokset

Yhteenveto:
Yhdistyksen jäseniä tällä hetkellä 100, vastauksia kyselyyn tuli 9.8. mennessä 21 kappaletta. Kyselyyn otti
siis osaa 21% yhdistyksen jäsenistä.
Jäsenlehden julkaiseminen koetaan pääsääntöisesti tärkeäksi tai hyvin tärkeäksi. Kuitenkin valtaosa
vastanneista (91%) on eri mieltä tai täysin eri mieltä siitä, että kuuluisi yhdistykseen vain saadakseen
jäsenlehden.
Noin 67% on sitä mieltä, että lehdessä tärkeintä on monipuolinen sisältö.
Paperista jäsenlehteä luetaan enemmän. Paperisen jäsenlehden lukee aina n. 95% ja usein n. 5%
vastanneista. Sähköisen jäsenlehden lukee aina tai usein n. 66% vastanneista ja n. 33% eli kolmasosa
vastaajista lukee sähköistä lehteä vain joskus tai ei koskaan.
Suurin osa haluaisi kaikki numerot painettuina (n. 62% vastanneista). 14%:lle nykyinen järjestely on sopiva,
että osa lehdistä julkaistaan painettuina ja osa sähköisenä. Noin 24%:lle asialla ei ole merkitystä.
Valtaosa (71%) on valmis maksamaan siitä, että saisi jäsenlehtensä painettuna.
Lehden julkaisutahti ja paksuus jakoivat mielipiteet täysin. Yhtä moni haluaisi saada lehden kaksi kertaa
vuodessa paksumpana (n. 38%) kuin neljä kertaa vuodessa, mutta ohuempana (n. 38%). Noin 24%:lle
vastaajista asialla ei ollut merkitystä.

Aavikkorumpuun kaivataan eniten virikevinkkejä, kertomuksia näyttelyistä, kasvattajahaastatteluja sekä
jalostusartikkeleita. Suurimman osan (14 vastaajaa) mielestä Aavikkorummussa ei ole liikaa mitään.
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Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n yhdistyssäännöt
Viimeisimmät sääntömuutokset on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 31.5.2016
1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Gerbiiliyhdistys ry., epävirallinen lyhenne SGY ja kotipaikka on
Helsinki.
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on gerbiili-, hyppymyyrä-ja degutietouden sekä harrastuksen
ylläpitäminen ja kehittäminen jäsenistönsä keskuudessa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää
alaistensa lajien terveyttä ja hyvinvointia.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää gerbiileille, hyppymyyrille ja deguille näyttelyitä ja
kilpailuja, julkaisee lehteä, pitää gerbiilin, hyppymyyrän ja degun omistajille, kasvattajille sekä
gerbiileistä, hyppymyyristä ja deguista kiinnostuneille henkilöille koulutustilaisuuksia sekä erilaisia
huvitilaisuuksia mahdollisesti tarvittavan asianomaisen luvan saatuaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan
saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen toiminta kattaa koko maan.
3§ ALAJAOSTOT
Yhdistyksen alaisuuteen voidaan perustaa paikallisia rekisteröimättömiä alajaostoja gerbiileille,
hyppymyyrille ja deguille tai lajikohtaisia rekisteröimättömiä alajaostoja hyppymyyrille tai deguille
hallituksen päätöksellä. Lajikohtaisilla alajaostoilla on mahdollisuus halutessaan eriytyä omaksi
lajiyhdistykseksi, ei kuitenkaan kesken kalenterivuoden. Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti
Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hallitukselle vähintään kuusi (6) kuukautta ennen kalenterivuoden
loppumista.
4§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä gerbiileistä kiinnostuneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt
maksamalla jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsenryhmiä ovat nuorisojäsen, varsinainen jäsen,
perhejäsen, yhteisöjäsen, ainaisjäsen, kannattajajäsen, henkilökunniajäsen ja yhteisökunniajäsen
Nuorisojäsen on henkilö, joka on iältään alle 15 vuotta. Nuorisojäsen maksaa pienempää
jäsenmaksua kuin varsinainen jäsen. Nuorisojäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.
Varsinainen jäsen on henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta. Varsinainen jäsen voi tulla valituksi
yhdistyksen hallituksen jäseneksi.
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Perhejäsen voi olla henkilö, jos samassa taloudessa on jo varsinainen jäsen, nuorisojäsen,
ainaisjäsen tai henkilökunniajäsen. Perhejäsen maksaa pienempää jäsenmaksua kuin varsinainen
jäsen. Perhejäsen voi tulla valituksi yhdistyksen hallituksen jäseneksi, jos hän on iältään 15 vuotta
tai vanhempi.
Yhteisöjäsen voi olla rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa vuosittaisen
yhteisöjäsenmaksun. Uuden yhteisöjäsenen hyväksyy Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n hallitus
kirjallisen hakemuksen perusteella. Yhteisöjäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.
Ainaisjäsen on henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta. Ainaisjäseneltä perittävä maksu on kymmenen
kertaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruinen. Ainaisjäsen voi tulla valituksi hallitukseen.
Kannattajajäsen voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa vuosittaisen
kannatusjäsenmaksun. Kannattajajäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallituksen jäseneksi.
Henkilökunniajäsenen arvon voi yhdistyksen hallitus antaa erittäin ansioituneelle henkilölle.
Henkilökunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Henkilökunniajäsen voi tulla valituksi yhdistyksen
hallitukseen.
Yhteisökunniajäsenen arvon voi yhdistyksen hallitus antaa erittäin ansioituneelle oikeuskelpoiselle
yhteisölle. Yhteisökunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Yhteisökunniajäsen ei voi tulla valituksi
yhdistyksen hallituksen jäseneksi.
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.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan
erottaa, jos hän jättää vuotuisen jäsenmaksun maksamatta. Jäsenmaksu on maksettava
viimeistään kyseisen vuoden helmikuun viimeisenä päivänä tai jos kyseinen päivä osuu
viikonlopulle, sitä seuraavana arkipäivänä.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle
päättää edellisen kalenterivuoden syyskokous.
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.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin
arpa.
6§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.
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.
8§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
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.
9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä Uudenmaan alueella.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä, ainaisjäsenellä,
perhejäsenellä tai henkilökunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Kannatusjäsenellä, yhteisökunniajäsenellä tai yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta. Läsnä oleva
äänioikeutettu jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kahta (2) kokouksesta poissa olevaa jäsentä.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen
puheenjohtajan kannattama mielipide.
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Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisesti teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen
järjestelyistä, tekniikasta ja sen toimimisesta sekä kustannuksista vastaa osallistuja itse.
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.
11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta 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 tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samalla tavalla.

