PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUS 2015

Aika ja paikka:

25.4. 2015, Malmin VPK-talo, Helsinki

Läsnä:

Merja Hosio-Forsten
Beatrice Harling
Sunni Krug
Pirita Hahtonen
Jenny Haapala
Minttu Vettenterä
Kim Söderström
Anni Kulmala
Pirita Laine
Saana Annala
Hanne Jokinen
Jenni Simpanen
Sanna Simpanen
Maria Öhman
Venla Ulmala
Kirsi-Maria Pieski

Suomen Gerbiiliyhdistys ry

1. Kokouksen avaus
Saana Annala avasi kokouksen klo 10.13.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirita Laine, sihteeriksi Saana Annala ja pöytäkirjantarkastajiksi
sekä ääntenlaskijoiksi Minttu Vettenterä ja Kim Söderström.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu julkaistiin Aavikkorumpu-jäsenlehdessä 4/2014 ja 1/2015. Todettiin kokous laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouskutsussa ollut työjärjestys.
5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2014
Esitettiin tilinpäätös vuodelle 2014, vuosikertomus 2014 (ehdotus ollut Aavikkorumpu-jäsenlehdessä
1/2015) sekä toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2014.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelle 2014 sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle toimikaudesta
2014-2015.
7. Toimintasuunnitelma sekä tulo. ja menoarvio vuodelle 2015
Esitettiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2015
(ehdotukset olleet Aavikkorumpu-jäsenlehdessä 1/2015). Todettiin, että huomiota on kiinnitettävä
siihen, että arvioituihin lukemiin päästään.

8. Hallituksen jäsenten valinta
Valittiin erovuorossa olevien tilalle hallituksen varapuheenjohtaja ja sihteeri toimikaudelle kevät 2015kevät 2017 sekä muut hallituksen jäsenet toimikaudelle kevät 2015-kevät 2016. Varapuheenjohtajaksi
nyt päättyneen toimikauden hallitus esitti Venla Ulmalaa ja hänet valittiin, muita ehdokkaita ei ollut.
Sihteeriksi hallitus esitti kahta ehdokasta: Jenny Haapala ja Marica Toppari. Suljetulla
lippuäänestyksellä sihteeriksi valittiin Jenny Haapala äänin 11-2.
Hallituksen muiksi jäseniksi esitettiin toimikautensa päättäneen hallituksen toimesta seuraavia: Sanna
Simpanen, Jenni Simpanen, Marica Toppari, Kati Ojatalo, Mira Väänänen, Liisa Mikkola ja Merja
Hosio-Forsten, joka kuitenkin kieltäytyi ehdokkuudesta. Kokouspaikalla ehdolle asettui lisäksi Maria
Öhman. Suljetulla lippuäänestyksellä toimitetun vaalin tulos oli seuraava:
Maria Öhman
Sanna Simpanen
Jenni Simpanen
Marica Toppari
Kati Ojatalo
Mira Väänänen
Liisa Mikkola

10 ääntä
3 ääntä
5 ääntä
13 ääntä
12 ääntä
13 ääntä
8 ääntä

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin näin ollen Marica Toppari, Mira Väänänen, Kati Ojatalo ja
Maria Öhman ja varajäseniksi Liisa Mikkola ja Jenni Simpanen.
9. Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Gungerd Carlström ja Tina Grabber sekä
varatoiminnantarkastajiksi Minna ja Lauri Koivu.
10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
10A) Muutos/lisäys kasvattajasitoumukseen
Kasvattajasitoumuksen kohtaan 2 ”Kasvattamisen säännöt” ehdotettiin lisäystä: ”Kasvattajanimen
hakijan tulee olla osoittanut olevansa kypsä kasvattajaksi, käytökseltään asiallinen ja hyvänä
esimerkkinä muille harrastajille.”
Asiasta keskusteltiin. Esiin tuotiin, että ”kypsä” on tulkinnanvarainen termi – kuka sen määrittelee?
Beatrice Harling poistui kokouksesta klo 11.25.
Saana Annala poistui kokouksesta klo 11.26. Sihteerinä jatkoi Sunni Krug.
Päätettiin poistaa maininta kypsyydestä ja lisätä kohtaan 2 lause: ”Kasvattajanimen hakijan tulee olla
käytökseltään asiallinen ja hyvänä esimerkkinä muille harrastajille”. Keskusteltiin siitä, tuleeko
hyvän käytöksen koskea vain gerbiilitoimintaa vai muitakin elämänalueita. Päätettiin, ettei
kasvattajasitoumukseen lisätä rajausta ”gerbiilitoiminnan parissa”. Kirjataan pöytäkirjaan Anni
Kulmalan eriävä mielipide tästä: hänen mielestään ihmisen toiminta muussa elämässään ei saa vaikuttaa
kasvattajanimen hakuun. Lisäksi A. Kulmala toi esiin, että ihmisen käytöstä määriteltäessä ns.
”pärstäkerroinkin” vaikuttaa.
Keskusteltiin myös kasvattajasitoumuksen voimaantulosta takautuvasti. Todettiin etteivät säännöt voi
tulla voimaan takautuvasti, joten sitoumuskasvattajien on ilmoitettava suostumuksestaan edellä
mainittuun uuteen lisäykseen. Suostumuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti (kirjeitse/sähköpostitse)
kasvattajanimivastaavalle. Mikäli kasvattaja ei hyväksy sitoumusta omalta osaltaan, SIT-merkintä
poistuu kasvattajalistalta hänen kohdaltaan.

Keskusteltiin myös siitä, miksei kasvattajasitoumus koske niitä kasvattajia, jotka ovat saaneet
kasvattajanimensä ennen vaatimusta sitoumuksen allekirjoittamisesta. Tuotiin esiin, että olisi reilua jos
sitoumus koskisi kaikkia kasvattajia. Todettiin kuitenkin, että koska sääntöjä ei voi ottaa käyttöön
takautuvasti, asiantila jatkuu ennallaan.

10B) Keskusteltiin myös Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n tiedotussähköpostista koskien SKJL:n
hallituksen kokousta 19.4. (Tämä asia ei ollut esityslistalla, joten mitään varsinaista päätöstä siitä ei
voitu tehdä.)
Keskustelua herätti kasvattajalistan uudistus, jossa listalle ei enää hyväksytä ns. tauolla olevia
kasvattajia – listalla joko ollaan tai ei olla. Todettiin, että SKJLn hallituksen tulisi selvittää ensi tilassa,
mitä tämä tarkoittaa. Putoavatko ”taukoilijat” pois SKJLn kasvattajalistalta (ts. menettävät
kasvattajanimensä), mikäli SGY toimittaa omalta osaltaan eteenpäin vain aktiivisten kasvattajien
tiedot? Voiko SGY pitää omaa listaa tauolla olevista kasvattajista? Pohdittiin myös, miten asia toimii
toiseen suuntaan: jos kasvattaja on SKJLn listalla aktiivisena, mutta SGYn listalla tauolla? Tuleeko
listojen olla identtiset? Keskusteltiin siitä, että mikäli SGYn kasvattajalistalla kasvatustauolle merkityt
kasvattajat ovat SKJLn päätöksen takia vaarassa pudota pois kasvattajalistalta, niin SGYn toimesta
poistetaan ”kasvatustauolla”-merkinnät kasvattajalistalta ja jokainen kasvattaja saa itse päättää
haluavatko, että nimi otetaan pois listalta.
Tuotiin esiin, että kaikkien SKJL:n joskus myöntämien kasvattajanimien tulisi olla jossain näkyvissä
tulevia kasvattajanimen hakijoita varten, jotta kukaan ei turhaan ano jo käytössä ollutta nimeä.
Grand Galasta todettiin, että se jää nyt valitun uuden hallituksen asiaksi.
11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja Pirita Laine päätti kokouksen klo 11.48.
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