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Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
 
Paikka: SPR:n Syke-tila, Toijala, Valtatie 9, 37800 Akaa 
Aika: lauantai 27.11.2021 klo 13.00 
 
 
 

 

Pöytäkirja 27.11.2021 
 
Paikalla: Noora Salminen, Minttu Vettenterä, Nessa Vettenterä, Mira Mykkälä, Viivi 
Välimäki, Marica Toppari, Noora Uolamo, Suvi Björkqvist, Jenna Lehtimäki (alaikäisen 
jäsenen Miro Lehtimäen huoltaja) sekä ei jäsen Lauri Eskola. 
 
Etänä: Tiina Kääriäinen ja Anni Kulmala 
 

1. Kokouksen avaus 
 
 Avattiin kokous klo 13.12 
 Anni Kulmala liittyi kokoukseen klo 13.26 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja 
tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta 
 

• Minttu Vettenterä esitti, että pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden tehtävät 
yhdistettäisiin. Esitystä kannatettiin, joten kokoukselle valittiin 

 
 
Valittiin puheenjohtajaksi  Minttu Vettenterä 
  sihteeriksi   Tiina Kääriäinen 
  pöytäkirjantarkastajiksi ja Viivi Välimäki  
  ääntenlaskijoiksi  Noora Salminen 
 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokouskutsu on julkaistu viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta: yhdistyksen kotisivuilla 
6.10.2021 (päivitetty viimeksi 24.10.2020) sekä sähköisen jäsenrekisterin kautta 17.10.2021 toimitetulla 
kutsulla. 
 

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

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

• Hyväksyttiin työjärjestys ja edetään sen mukaisesti. 
 
5. Tilinpäätöksen (2020), vuosikertomuksen (2020) ja toiminnantarkastajan 
lausunnon esittäminen 
 

• Käytiin läpi asiakirjat 
 

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen 
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• Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. 
 

 

7. Toimintasuunnitelman (2022) ja tulo- ja menoarvion (2022) vahvistaminen 
 

• Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ilman muutoksia. 
 
 

8. Hallituksen varapuheenjohtajan ja sihteerin valitseminen kaudelle 1.1.2022-
31.12.2023 sekä hallituksen jäsenten valitseminen kaudelle 1.1.-31.12.2022 
 
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 varapuheenjohtajaksi Nessa Vettenterää ja sihteeriksi 
Tiina Kääriäistä kaksivuotiskaudelle 1.1.2022–31.12.2023. Hallituksen jäseniksi kaudelle 1.1.2022 – 
31.12.2022 hallitus esittää Noora Uolamoa ja Suvi Björkqvistiä ja sekä varajäseniksi Minttu Vettenterää 
ja Katja Klemolaa. 
 

• Hallituksen ehdotuksen mukainen kokoonpano hyväksyttiin 
 
 

9. Yhden toiminnantarkastajan ja yhden toiminnantarkastajan varamiehen 
valitseminen kalenterivuodelle 2022 
 

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 
2022 valitaan Elisa Hurskainen ja hänen varamiehekseen Maria Öhman. 
 

• Hyväksyttiin Elisa Hurskainen yhdistyksen toiminnantarkastajaksi 

kalenterivuodelle 2022 ja Maria Öhman hänen varamiehekseen hallituksen 

ehdotuksen mukaisesti. 

 
 

10. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kalenterivuodelle 2022 
 
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 
2022, 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 28.2.2022. 
 

• Jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2022 päätettiin säilyttää ennallaan. 

Liittymismaksuja ei peritä. Jäsenmaksun eräpäivä vanhoilla jäsenillä on 

28.2.2022. 

 

11. Muut asiat 
 

11A. Kasvattaja- ja jalostusluokkamaksu 
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Jäsenistöltä on tullut pyyntö lisätä kokoukseen uudelleen käsiteltäväksi kasvattajaluokkamaksu. 
Kokouksessa 23.2.2020, hallitus on tehnyt päätöksen, että kasvattaja- ja jalostusluokan esittäminen 
näyttelyissä maksaa 3€/ryhmä. Perusteluna mm. ruusuke kulujen kattaminen. Nyt toivotaan 
käsiteltäväksi luokkamaksun poistaminen kokonaan. Perusteluina esitetään mm. kasvattajien tekemä 
työ gerbiiliharrastuksen eteen sekä lisääntynyt näyttelyinnostus jolloin näyttelyiden tuotto on lisääntynyt 
ja kattaa näin ollen kuluja paremmin. 
 

• Keskusteltiin siitä, että kasvattajaluokan pitäminen päivän päätteeksi pidentää 
päivää. Kun luokka on maksullinen, osallistuvat siihen sellaiset, jotka kokevat 
luokan tarpeelliseksi itselleen. 

• Keskusteltiin myös kustannuksista ja niiden kattamisesta. 

• Maksua vastustavia ei ollut kokouksessa läsnä, jolloin todettiin että kasvattaja- 
ja jalostusluokkamaksu säilytetään ennallaan. 

• Todettiin myös, että asia voidaan tarvittaessa nostaa uudelleen käsiteltäväksi. 

• Päätettiin pitää kasvattaja- ja jalostusluokkamaksu ennallaan 
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

• Päätettiin kokous klo 13.37 
 
 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
___/___/2021_____________________  __/__/2021_______________________ 
Päivämäärä ja paikka    Päivämäärä ja paikka 
 

 

________________________________ _________________________________ 

Minttu Vettenterä, puheenjohtaja  Tiina Kääriäinen, sihteeri 

 
 
 
 
 
___/___/2021 _____________________  __/__/2021 _______________________ 

Päivämäärä ja paikka   Päivämäärä ja paikka 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Noora Salminen, pöytäkirjantarkastaja Viivi Välimäki, pöytäkirjantarkastaja 



Suomen Gerbiiliyhdistys ry.  VUOSIKERTOMUS 2020 
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Vuosikertomus 1.1.–31.12.2020 

 
 
1. Kokoukset 
 
Vuonna 2020 järjestettiin yksi yleiskokous: sääntömääräinen vuosikokous Villähteellä 14.11.2020. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä seitsemän (7) kertaa, joista kuusi (6) oli Google Driven 
kautta järjestettyjä sähköisiä kokouksia ja yksi (1) sähköpostitse järjestetty pikakokous. Näin ollen kokoustiloista 
tai kokousmatkakuluista ei aiheutunut vuonna 2020 kuluja yhdistykselle. 
 
2. Jäsenistö 
 
Jäsenmäärä oli vuoden 2020 loppuun mennessä 131 jäsentä: 65 varsinaista jäsentä, 28 nuorisojäsentä, 9 
ainaisjäsentä, 11 kunniajäsentä, 7 perhejäsentä ja 11 ulkomaalaista kunniajäsentä. Vuonna 2020 yhdistykseen ei 
kuulunut yhteisö- eikä kannatusjäseniä. Jäsenmaksut vuonna 2020 olivat: varsinainen jäsen 15 euroa, 
nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2 euroa, ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 25 
euroa. Liittymismaksua ei kerätty. 
 
3. Talous 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja tilikirjanpidosta. 
 
4. Toiminta 
 
4.1. Näyttelyt 
22.2.2020 Gerbiilinäyttely, Oulu, SGY 
6.6.2020 Kesäyönäyttely, Jalasjärvi, SGY (yhteistyössä SNL ry) 
14.11.2020 Gerbiilinäyttely, Villähde, SGY 
 
4.2. Muu toiminta 
15.5.2020 Virtuaalinäyttely, SGY 
6.6.2020 VV- ja VPET-palkintojenjakotilaisuus, Jalasjärvi 
14.11.2020 Tuomariominaisuuksien arviointikoe (TOA), Villähde 
 
4.3. Julkaisutoiminta 
Yhdistys julkaisi kaksi (2) kertaa painetun Aavikkorumpu-jäsenlehden, jonka ilmestymiskuukaudet olivat huhtikuu 
ja lokakuu. Yhdistys ylläpiti kotisivuja ja jäsenrekisteriä Yhdistysavaimen palvelussa. Vuonna 2020 yhdistyksellä 
oli myös yhdistyksen nimeä kantava Facebook-sivu yhtenä tiedotusväylänä. Yhdistys piti Aavikkorummutuksia-
nettiblogia Wordpress-palvelussa ja palstaa Gerbiili.info-keskustelufoorumilla, mutta näistä jälkimmäinen oli 
epäaktiivinen. 
 
5. Tiedottaminen 
 
5.1. Ulkoinen tiedottaminen 
Tapahtumista tiedotettiin ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa. Yhdistys käytti ulkoisessa tiedottamisessa 
hyväkseen sosiaalisen median tilejä (Facebook, Instagram, Snapchat) sekä kotisivujen Uutiset- ja Hallitus 
tiedottaa -osioita. Hallitus vastasi tiedottamisesta kattojärjestöille ja alayhdistyksille.  

5.2. Sisäinen tiedottaminen 
Sisäinen tiedotus yhdistyksen toimihenkilöille ja jäsenille toteutettiin jäsenlehtien, jäsenrekisterin, sähköpostin ja 
kotisivujen kautta. Vuosikokouksen kokouskutsu julkaistiin kotisivujen kalenterissa yhdistyssääntöjen mukaisesti. 
 
6. Jäsentuotteet 
Yhdistystuotteita myytiin verkkokaupan kautta postimyyntinä sekä Villähteen näyttelyn yhteydessä. 

 





Suomen Gerbiiliyhdistys ry.  TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 

Toimintasuunnitelma 1.1.–31.12.2022 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on vuonna 2022 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 2022. 
 
1. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

1.1. Kokoukset 
Toimikauden 2022 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 2022. Jäsenmaksut vuonna 2022 
pysyvät muuttumattomina vuoteen 2021 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 
2019-2022. 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 2022 aikana tapahtumia jäsentensä toiveiden ja tarpeiden mukaisesti 
huomioiden huolellisesti toiminnan järjestämiseen vaadittavat resurssit. 

3.2. Näyttelyt 
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2022 aikana 1–4 näyttelyä toiveiden, tarpeiden ja 
järjestämismahdollisuuksien mukaisesti, ottaen huomioon mahdolliset rajoitukset ja suositukset, joita THL ja 
paikallinen AVI antaa. Näyttelyt pyritään järjestämään ensisijaisesti yhteisnäyttelyinä yhteistyössä muiden kani- ja 
jyrsijäyhdistysten kanssa sekä kiinnittämään muutoinkin huomiota näyttelyiden taloudelliseen kannattavuuteen. 
Yhdistys maksaa vuonna 2022 anomuksen perusteella paikallisyhdistyksille näyttelyavustusta SGY ry:n alaisten 
lajien näyttelyluokkien järjestämisestä. 
 
3.3. Muut 
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2022 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 2022 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 Facebook-
sivua 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 2022 verkkokaupassa sekä näyttelyissä 
ja muissa yhdistyksen tapahtumissa yhdistyksen toiminnan kulujen kattamiseksi. 



  Suomen Gerbiiliyhdistys ry  Vuosikokous 27.11.2021 
 

 

 
 

Tulo- ja menoarvioehdotus 2022 
 

TULOT ARVIO 2022 

YHTEENSÄ 2400 

Näyttelytulot 
- ilmoittautumismaksut, luettelomaksut 
- oheiskisat (silppurit, kuulantyöntö) 
- buffet, info 

800 

Jäsentulot 
- jäsenmaksut, jäsentuotteiden myynti 
- jäsenlehden mainokset 

1400 

Rekisteröintitulot 200 

Sekalaiset tulot 0 

Hallinto-/toimistotulot 0 

 

MENOT ARVIO 2022 

YHTEENSÄ -2400 

Näyttelymenot 
- palkinnot, ruusukkeet, vuokrat 
- matkakulut, ruoat 
- kaavakkeet, palkintokortit jne. 

-800 

Jäsenmenot 
- jäsenlehden postitus, verkkosivujen ylläpito 
- kurssit, juhlat, messut, vuoden voittajat 
- SKJL ry:n jäsenmaksu 
- neuvontapuhelin 

-1350 

Rekisteröintimenot 
- mustekasetit, toimistotarvikkeet 

-0 

Sekalaiset menot 
- teemapäivät 
- eläinten ruumiinavaustuet jne. 

-0 

Hallinto-/toimistomenot 
- pankin palvelumaksut 
- vakuutus 
- toimistotarvikkeet 
- kirjekuoret, postitusmaksut 
- kirjanpidon ja toiminnantarkastuksen kulut 

-250 

 

 ARVIO 2022 

Yli-/alijäämä -0,00 

 
 



  Suomen Gerbiiliyhdistys ry  Tulo-/menovertailu 2019–2022  Vuosikokous 27.11.2021 
Tilinpäätös vuonna 2017 oli -696,22 € alijäämäinen Tilinpäätös vuonna 2017 oli -598,75€ alijäämäinen   

TULOT ARVIO 2019 TOTEUTUNUT 
2019 

ARVIO 2020 TOTEUTUNUT 
2020 

ARVIO 2021 TOTEUTUNUT 
30.6.2021 

ARVIO 2022 

YHTEENSÄ 3150 +3300,35 2400 +2745,06 2350 +1375,94 2400 

Näyttelytulot 
- ilmoittautumismaksut, luettelot, 
silppurit 
- buffet-myynti 

1500 +1920,50 1100 +876,01 800 +0,00 800 

Jäsentulot 
- jäsenmaksut 
- mainokset 
- yhdistystuotteiden myynti 

1250 +1076,85 1050 +1558,05 1300 +1237,94 1400 

Rekisteröintimaksutulot 400 +303,00 250 +311,00 250 +138,00 200 

Sekalaiset tulot 
- kasvattajakokeet 
- SKJL:n avustukset jne. 

0 +0,00 0 +0,00 0 +0,00 0 

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

        

MENOT ARVIO 2019 TOTEUTUNUT 
2019 

ARVIO 2020 TOTEUTUNUT 
2020 

ARVIO 2021 TOTEUTUNUT 
30.6.2021 

ARVIO 2022 

YHTEENSÄ -3150 -4322,00 -2400 -2653,03 -2350 -1150,56 2400 

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

- näyttelyavustukset 
paikallisyhdistyksille 

-1450 -2380,25 
ruusuketilaus 
549,26 
näyttelyavustus 
100,00 

-1000 -706,07 -800 -29,52 800 

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

- SKJL:n jäsenmaksu 

-1300 -1446,66 
jäsenlahja 380,68 

-950 -1483,24 -1200 -1047,73 1350 

Rekisteröintimenot -50 -73,93 -50 -0,00 -50 -0,00 0 

Sekalaiset menot 
- kokoukset, teemapäivät 
- eläinten ruumiinavaustuet jne. 

-50 -0,00 -0 -0,00 -0 -0,00 0 

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

-300 -421,16 -400 -463,72 -300 -73,31 250 

 ARVIO 2019 TOTEUTUNUT 
2019 

ARVIO 2020 TOTEUTUNUT 
2020 

ARVIO 2021 TOTEUTUNUT 
30.6.2021 

ARVIO 2022 

Yli-/alijäämä 0,00 -1021,65 0,00 +92,03 0,00 +225,38 0,00 
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