Suomen Gerbiiliyhdistys ry.

VUOSIKERTOMUS 2018

Vuosikertomus 1.1.–31.12.2018
1. Kokoukset
Vuonna 2018 järjestettiin kaksi yleiskokousta: ylimääräinen kokous Vantaalla 21.4.2018 ja sääntömääräinen
vuosikokous Jyväskylässä 15.9.2018.
Toimikauden 2017–2018 hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä seitsemän (7) kertaa, joista kotisivujen
hallitussivuilla järjestettiin kuusi (6) sähköistä kokousta ja live-kokouksena yksi (1) kokous. Kokoustiloista ei
aiheutunut vuonna 2018 kuluja yhdistykselle eikä hallituksen kokousmatkakuluja korvattu.
2. Jäsenistö
Jäsenmäärä oli vuoden 2018 loppuun mennessä 100 jäsentä: 50 varsinaista jäsentä, 11 nuorisojäsentä, 9
ainaisjäsentä, 11 kunniajäsentä, 7 perhejäsentä, 1 kannatusjäsen ja 11 ulkomaalaista kunniajäsentä. Vuonna
2018 yhdistykseen ei kuulunut yhteisöjäseniä. Jäsenmaksut vuonna 2018 olivat: varsinainen jäsen 15 euroa,
nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2 euroa, ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 25
euroa.
3. Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä ja tilikirjanpidosta 2018.
4. Toiminta
4.1. Näyttelyt
21.4.2018 Spring Winner -juhlanäyttely, Vantaa (yhteistyössä SNL:n kanssa)
30.6.2018 Kesäyönäyttely, Jalasjärvi (yhteistyössä SNL:n kanssa)
15.9.2018 Syysnäyttely, Jyväskylä, SGY (yhteistyössä KSKJY:n kanssa)
4.2. Muu toiminta
21.4.2018 VV- ja VPET-palkintojenjakotilaisuus, Vantaa
2.6.2018 Esittelypäivä, Musti & Mirri Kerava, Kerava
15.9.2018 Pet-tuomarikurssi, Jyväskylä
27.10.2018 Esittelypäivä, Faunatar Koivukylä, Vantaa
4.3. Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisi kaksi (2) kertaa painetun Aavikkorumpu-jäsenlehden, jonka ilmestymiskuukaudet olivat toukokuu
ja joulukuu. Yhdistys ylläpiti kotisivuja ja jäsenrekisteriä Yhdistysavaimen palvelussa. Vuoden 2018 kotisivut
uudistettiin ja uudistetut kotisivut julkaistiin marraskuussa. Yhdistyksellä oli myös yhdistyksen nimeä kantava
Facebook-sivu yhtenä tiedotusväylänä. Yhdistys piti omaa nettiblogia Wordpress-palvelussa ja palstaa
Gerbiili.info-keskustelufoorumilla, mutta julkaisuja näissä ei ole vuoden 2018 aika ole tehty.
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.
5.2. Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedotus hoidettiin jäsenlehtien, jäsenrekisterin, sähköpostin ja kotisivujen kautta. Ylimääräisen
kokouksen kutsu julkaistiin jäsenlehdessä 1/2018 ja sääntömääräisen vuosikokouksen jäsenkutsu jäsenlehdessä
3/2018.
6. Jäsentuotteet
Yhdistyksen tuotteita myyvä verkkokauppa perustettiin marraskuussa 2018. Yhdistystuotteita myytiin
verkkokaupan kautta sekä näyttelyiden ja tapahtumien yhteydessä.
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TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS 2020

Toimintasuunnitelma 1.1.–31.12.2020
Yhdistyksen tarkoituksena on vuonna 2020 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 2020.
1. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
1.1. Kokoukset
Toimikauden 2020 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 2020. Jäsenmaksut vuonna 2020
pysyvät muuttumattomina vuoteen 2019 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 2020 aikana tapahtumia jäsentensä toiveiden ja tarpeiden mukaisesti
huomioiden huolellisesti toiminnan järjestämiseen vaadittavat resurssit.
3.2. Näyttelyt
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2020 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 2020 anomuksen perusteella paikallisyhdistyksille
näyttelyavustusta SGY ry:n alaisten lajien näyttelyluokkien järjestämisestä.
3.3. Muut
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2020 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 2020 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 2020 jäsenlehden, jäsenrekisterin, sähköpostiviestien ja kotisivujen kautta.
Sääntömääräisen vuosikokouksen kutsu julkaistaan yhdistyssääntöjen edellyttämällä tavalla.
5. Yhdistystuotteet
Torirumpu-yhdistystuotteiden kannatusmyyntiä pyritään jatkamaan vuonna 2020 verkkokaupassa sekä näyttelyissä
ja muissa yhdistyksen tapahtumissa yhdistyksen toiminnan kulujen kattamiseksi.

Suomen Gerbiiliyhdistys ry

Vuosikokous, Riihimäki 21.9.2019

Tulo- ja menoarvioehdotus 2020
TULOT
YHTEENSÄ
Näyttelytulot
- ilmoittautumismaksut, luettelomaksut
- oheiskisat (silppurit, kuulantyöntö)
- buffet, info
Jäsentulot
- jäsenmaksut, jäsentuotteiden myynti
- jäsenlehden mainokset
Rekisteröintitulot
Sekalaiset tulot
Hallinto-/toimistotulot

ARVIO 2020
2400
1100

MENOT
YHTEENSÄ
Näyttelymenot
- palkinnot, ruusukkeet, vuokrat
- matkakulut, ruoat
- kaavakkeet, palkintokortit jne.
Jäsenmenot
- jäsenlehden postitus, verkkosivujen ylläpito
- kurssit, juhlat, messut
- 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 2020
-2400
-1000

Yli-/alijäämä

1050

250
0
0

-950

-50
-0

-400

ARVIO 2020
-0,00
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Tulo-/menovertailu 2018–2020
ARVIO 2019

TOTEUTUNUT
30.6.2019
2080,15
1047,50

1050

2400
1100
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TOTEUTUNUT 2018
3150
1500

823,15

250
0

Tilinpäätös vuonna 2017 oli -696,22 alijäämäinen

ARVIO 2018
2473,30
1198,00

1250

209,50
0,00

Tilinpäätös vuonna 2016 oli +1514,86 € ylijäämäinen

2900
1200

1002,30

400
0

0

ARVIO 2020

1250

263,00
10,00

0,00

TULOT

450
0

0

0

ARVIO 2020

0,00

YHTEENSÄ
Näyttelytulot
- ilmoittautumismaksut, luettelomaksut
- silppurikisat
- buffetti ja info
Jäsentulot
- jäsenmaksut
- mainokset
- Torirumpu
Rekisteröintitulot
Sekalaiset tulot
- Gaala
- kasvattajakokeet
- SKJL:n avustukset jne.
Hallinto-/toimistotulot
TOTEUTUNUT 2018

ARVIO 2019

ARVIO 2018

-2400
-1000

MENOT

TOTEUTUNUT
30.6.2019
-3015,45
-1769,09
-3150
-1450

ruusuketilaus 549,26
näyttelyavustus 50,00

-950

-50

-1021,56

-1300

-0,00

-0

jäsenlahja 380,68

-1309,19

-50

-0,00

-3072,05
-1196,31

-2000
(jäsenlahja 1000,00)

-35,60

-50

-550 (sähk. rekisteröinti
500,00)

-400
ARVIO 2020

-130,51

-450
(eläinten ruumiinavauskustannukset 400,00)

-400,44
TOTEUTUNUT 2018

0,00

-300
ARVIO 2019

-350
ARVIO 2018

-598,75

0,00

-1900,00

-224,80
TOTEUTUNUT
30.6.2019
-935,30

-4800
-1450

YHTEENSÄ
Näyttelymenot
- palkinnot, vuokrat
- matkat, ruoat
- kaavakkeet jne.
Jäsenmenot
- kurssit, juhlat
- jäsenlehti, verkkosivut
- jäsentuotteet
Rekisteröintimenot
Sekalaiset menot
- julkiset kokoukset, teemapäivät
- eläinten ruumiinavaustuet jne.
Hallinto-/toimistomenot

Yli-/alijäämä

