
Hallitus tiedottaa 

 
SGY:n avoimet toimet 

 

Haluatko mukaan yhdistyksen toimintaan? Yhdistyksessä avoimena olevat toimet on nyt 

listattu omalle sivulleen ja ne löytyvät nyt helposti ylävalikon kohdasta Avoimet toimet, 

jonka kautta pystyt hakeutumaan toimihenkilöksi avoinna oleviin yhdistystehtäviin. 

Kannattaa vilkaista, sillä tälläkin hetkellä sivulla on muutamia tehtäviä vailla innokasta 

tekijää! 

 

 

Spring Winner ja kevätkokous tänä vuonna Helsingissä 

 

Perinteinen Spring Winner -näyttely järjestetään tänä vuonna Helsingissä Malmin 

työväentalolla 22. huhtikuuta. Näyttelyssä järjestetään viralliset luokat gerbiileille sekä pet-

luokat tuplana kaikille yhdistyksen alaisille lajeille. Paikalla on myös Suomen 

Kesyrottayhdistys ry omine näyttelyineen. SW-näyttelyn yhteydessä järjestetään 

yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous, jonka virallisen kokouskutsun löydät 

Aavikkorumpu-jäsenlehden 1/2017 sivuilta sekä yhdistyksen kotisivujen kalenterista. 

Tervetuloa! 

 

 

Muut kevään ja kesän näyttelyt 

 

Näyttelyitä myönnettiin hallituksen 23.1.2017 päättyneessä sähköisessä kokouksessa liki 

ennätyksellinen määrä. SGY järjestääkin tänä keväänä vielä SW-näyttelyn lisäksi 

yhteisnäyttelyt ensiksi KKJ:n kanssa Lappeenrannassa 12. maaliskuuta ja sen jälkeen 

KSKJY:n ja SNL:n kanssa Jyväskylässä 13. toukokuuta. Toiveuusintana viime kesältä 

järjestetään kesäyönäyttely Jalasjärven Seuralalla 17. kesäkuuta samalla kaavalla kuin 

viimeksikin yhteistyössä SNL:n kanssa. Lisäksi SGY on myöntänyt näyttelyluokkia SGY:n 

alaisille lajeille 8. huhtikuuta pidettävään PPKJY:n 10-vuotisjuhlanäyttelyyn Ylivieskassa ja 

6. toukokuuta pidettävään OSJH:n kani- ja jyrsijänäyttelyyn Limingassa. Näyttelykalenteri 

näyttääkin gerbiiliharrastuksen silmin oikein mukavalta – kannattaakin siis seurailla 

kalenteria ja tarkastaa sieltä, mitä, missä ja milloin oikein tapahtuu! 

 

 

Näyttelyalennuskokeilu 

 

Lappeenrannan näyttelyssä kokeillaan näyttelymaksualennusta näyttelyharrastuksen 

kannustimena. SGY on päättänyt tarjota Lappeenrannan näyttelyssä halvimman 

https://www.gerbiiliyhdistys.fi/avoimet-toimet/


ilmoittautumisen ilmaiseksi, kunhan sama omistaja ilmoittaa vähintään 2 eläintä. Alennus 

koskee virallista, koestandardi- ja pet-luokkaa ja alennuksen voi käyttää samalla kertaa 

molemmissa. Alennus on kertaluontoinen: mikäli ilmoitat myöhemmin lisää eläimiä 

samaan näyttelyyn, ei alennus ole enää käytettävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

maksettavien eläinten määrä on yhtä kuin ilmoitettujen eläinten määrä vähennettynä 

yhdellä. Mikäli alennus osoittautuu toimivaksi, alennusta voidaan tarvittaessa harkita 

annettavaksi myös muissa SGY:n näyttelyissä. Mahdollisesta alennuksesta ilmoitetaan 

näyttelykutsussa. 

 

 

Syksyn näyttelyiden anomukset 15.4.2017 mennessä  

 

Hallitus muistuttaa jälleen näyttelyiden anomisajoista. 1.7.-30.9. välillä järjestettävien 

näyttelyiden viimeinen anomispäivämäärä on 15.4.2017. Ohjeita onnistuneen 

näyttelyanomuksen tekemiseen löytyy SGY:n sivuilta. Näyttelyiden anomukset tulee 

toimittaa hallitukselle osoitteeseen hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi. 

https://gerbiiliyhdistys-fi.directo.fi/toimintaa/nayttelyt/yleista/ohjeita-nayttelyn-jarjestamisest/

