Hallitus tiedottaa (syyskuu-marraskuu)
Uusia yhteistyökumppaneita
Tierran Lemmikkipuoti ja Tintin Lemmikki ovat uusia yhteistyökumppaneitamme! Tierran
Lemmikkipuoti tarjoaa tarvikkeista ja palveluista SGY:n jäsenille -10% alennuksen
jäsenkorttia näyttämällä (tai verkkokaupan http://www.tierranlemmikkipuoti.fi/ kautta
toimittamalla jäsennumeron tai kuvan jäsenkortista) ja joensuulainen kivijalkaliike Tintin
Lemmikki -10% alennuksen jyrsijätarvikkeista ja -5% jyrsijänruoista jäsenkorttia
näyttämällä.
Alustavasti anottujen tapahtumien alustavat tiedot kalenteriin
Hallitukselle tuli toivomus, että alustavasti anotut näyttelypäivät näkyisivät kotisivujen
kalenterissa. SGY:n kalenteri päätettiin jakaa kolmeen osaan, jotka ovat näyttelykalenteri,
muut tapahtumat (Aavikkorummun deadlinet, kuvauskilpailut, virtuaalinäyttelyt,
tuomaripäivät yms.) sekä alustavat tapahtumat (jotka ovat suunnitteilla tai anottu ja johon
tulisi vain tyyliin mitä, missä ja milloin tapahtuma olisi alustavasti).
SGY:n sääntöjen keventäminen / päivittäminen
Jäsenistöltä ja yhdistyksen toimihenkilöiltä on kesän 2017 aikana pyydetty ehdotuksia
yhdistyksen sääntöjen tai ohjeiden keventämiseksi. Hallitus totesi, ettei jäsenistöltä tai
toimihenkilöiltä saapunut ehdotuksia yhdistyksen sääntöjen tai ohjeiden päivittämiseksi tai
keventämiseksi määräaikaan mennessä. Hallitus päätti esittää mm. tuomarisääntöjen,
näyttelysääntöjen ja kasvattajanimiasioiden mahdollisia päivityksiä käsiteltäväksi
sähköisillä kasvattaja- ja pet-tuomaripäivillä loppuvuodesta 2017.
DW-tittelit / Limingan näyttely
Limingan Double Winner -näyttelyn (5.8.2017) virallisissa tuplaluokissa korkeimpaan VVpistemäärään päätyi yhteensä kolme eläintä: MVA Ch CV-16 Anturajalka, om. Leena Siira,
MVA Ch SW-17 CV-16 VPET-16 OSJH VPET-16 GP Aquatulio, om. Viivi Välimäki sekä
Cherry-Berry's Fiance Noir, om. Kirsi-Maria Pieski. Näyttelyssä oli tarkoitus jakaa DW-17 titteli parhaalle gerbiilille, joita virallisessa oli siis poikkeuksellisesti kolme yhtä parasta,
samaan pistemäärään yltänyttä eläintä. Hallitus päätti, että kaikki kolme eläintä saavat
DW-17 -tittelin, mutta että vastaavaa tilannetta varten voitaisiin yrittää luoda jonkinlainen
laskukaava yhden eläimen nimittämiseksi Double Winneriksi, mikäli päädytään
tasatulokseen.
VV- ja VPET-pistelaskusääntöjen muutos: SGY:n näyttelyiden pistelisäyksen
poistaminen
1.1.2018 alkaen SGY:n näyttelyistä ei enää saa VV- tai VPET-pisteissä aiemmin
määriteltyä +2 lisäpistettä. Muutoksen taustalla on halu tasapuolistaa SGY:n ja
paikallisyhdistysten järjestämien SGY:n alaisten lajien näyttelyluokkien

pistelaskukäytäntöä. Hallitus toivookin paikallisyhdistysten ottavan jatkossa enemmän
vastuuta näyttelyiden järjestämisestä. Lisäksi paikallisyhdistysten näyttelyissä tuomarit
ovat samoja SGY:n hyväksymiä, päteviä tuomareita kuin SGY:n omissakin näyttelyissä.
Uuden tittelin käyttöönottaminen pet-luokassa: Supreme Pet
Tulosvastaavan ehdotuksen mukaisesti otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen uusi titteli
Supreme Pet. 1.1.2018 jälkeen aiemmin GP:ksi valmistunut eläin saa kolmen 1.1. jälkeen
saadun PET-sijan jälkeen anoa Supreme Pet -titteliä. Tittelin lyhenne on SP ja se ei korvaa
aiemmin ansaittua GP-titteliä. Titteli otetaan käyttöön kaikilla yhdistyksen alaisilla lajeilla
niin, että gerbiileillä titteliä voi anoa kuuden PET1-PET5 -sijoituksen jälkeen ja deguilla ja
hyyrillä kuuden PET1-sijoituksen jälkeen (eli nykyisiä GP-sääntöjä vastaavasti). Ennen
1.1.2018 Grand Petiksi valmistunut eläin saa kolmen 1.1.2018 jälkeen saadun PET-sijan
jälkeen anoa Supreme Pet -titteliä. Tittelin ansainnut eläin saa titteliruusukkeen.

SGY osallistui Suomen Kani- ja jyrsijäliitto ry:n (SKJL:n) syyskokoukseen
SKJL:n syyskokous järjestettiin 1.10. Forssan Autokeitaalla. Anni Kulmala paikalla SGY:n
kokousedustajana ja ottamassa eritoten kantaa SKJL:n hallituksen esittämään
jäsenmaksun korotukseen, jota SGY:n hallitus ei hyväksynyt. Jo viime vuonna liitto esitti
jäsenmaksujen korottamista ja jo tuolloin jäsenyhdistykset olivat korotusta vastaan.
Ehdotus 200 jäsenen maksukatosta nähtiin epäreiluna SGY:tä ja muita sellaisia
jäsenyhdistyksiä kohtaan, joiden jäsenmäärät ovat kookkaisiin kaniyhdistyksiin verraten
pieniä – varsinkin, mikäli jäsenmaksutuloilla on nimenomaan tarkoitus kattaa kanien
asioita ajavaan Eurooppa-yhdistykseen liittyviä matkakustannuksia. SGY:n hallitus oli
valmis pohtimaan eroa liitosta, mikäli jäsenmaksukorotus astuisi voimaan syyskokouksen
päätöksellä ja SKJL:n mahdollisesti käyttäessä suurehkon osan budjetistaan kaneja ja
kaniyhdistyksiä hyödyntävään toimintaan. SGY:n edustajana toimineen Kulmalan mukaan
esitetty jäsenmaksukorotus ei kuitenkaan astunut voimaan. Anni Kulmala on valittu SKJL:n
hallituksen jäseneksi seuraavan hallituskauden ajaksi.

Näyttelyiden anomukset 15.1.2017 mennessä
Hallitus haluaa muistuttaa, että 1.4.-30.6. välillä järjestettävien näyttelyiden viimeinen
anomisaika päättyy 15.1.2017. Näyttelyiden anomukset tulee toimittaa hallitukselle
osoitteeseen hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi. Ohjeita onnistuneen näyttelyanomuksen
tekemiseen löytyy SGY:n sivuilta. Näytteilleasettajien puolestaan kannattaa pitää silmällä
kalenteria loppukevään osalta, sillä sinne saattaa ilmestyä vielä lukuisia näyttelyitä ja
muita tapahtumia kyseisen deadlinen jälkeen.

Kysyttävää, palautetta, ideoita? Tavoitat hallituksen osoitteesta
hallitus@gerbiiliyhdistys.fi!

