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Hei SGY:n jäsen! 

 

Tämä viesti on lähetetty kaikille jäsenille SGY:n sähköisen jäsenrekisterin kautta ja sisältää ajankohtaisia 

tiedotteita loppuvuoden osalta. Vietämme tänä vuonna (ja vähän ensi vuonnakin) SGY:n 25-

vuotisjuhlavuotta, jonka vuoksi jäseniä pyritään huomioimaan erilaisin tavoin. Tällä kertaa meillä onkin 

paljon tiedotettavaa teille jäsenille! 

 

SGY:n verkkokauppa on avattu 

SGY:n yhdistystuotteiden myyntiä varten on juuri avattu verkkokauppa osoitteessa 

http://gerbiili.mycashflow.fi/ ! Verkkokaupasta saat kaikki ihanat yhdistystuotteet helposti ja vaivattomasti 

ja ostamalla tuet tietenkin yhdistyksen toimintaa. Tilaamalla viimeistään 9.12. gerbiilimäiset tuotteet 

ehtivät vielä varmuudella pukinkonttiinkin. 

 

Kotisivujen uudistus 

Kotisivujen uudistus on loppusuoralla ja kotisivut päivittyvät uusiin vielä tämän vuoden puolella, kunhan 

viimeiset loppusilaukset on saatu tehtyä. Kotisivujen osoite pysyy samana, mutta koska sivujen rakenne 

uudistuu selkeämmäksi, myös vanhat linkitykset lakkaavat toimimasta, joten tämänkään tiedotteen 

osoitteet eivät välttämättä enää myöhemmin löydä perille oikeisiin kohteisiin. Siitä ei kuitenkaan kannata 

välittää, sillä luvassa on näyttävämmät, nykyaikaisemmat ja toivottavasti myös huomattavasti selkeämmät 

sivut! 

 

Ylimääräinen kokous 

SGY:n ylimääräinen kokous pidettiin 21.4.2018 Vantaalla. Ylimääräisessä kokouksessa päätettiin 

vuosibudjetista vuodelle 2018, ja viime tilivuosilta kertyneiden ylijäämien käyttämistä jäsenten hyväksi. 

Ylimääräisen kokouksen päätöksellä jäsenten lahjaan päätettiin osoittaa 1000 euroa, eläinten sähköisen 

rekisteröintimahdollisuuden kehittämiseen 500 euroa ja kasvattajien toiveesta eläinten 

ruumiinavauskustannuksiin 400 euroa vuodelle 2018. 

Jäsensivut: https://www.gerbiiliyhdistys.fi/yhdistys/jasensivut/ 

 

Jäsenlahja 

Jäsenlahjan hankinta on valitettavasti viivästynyt, mutta jäseniltä on tarkoitus kerätä toiveita jäsenlahjasta 

sisällöstä vielä tämän vuoden puolella. Jäsenlahja toimitetaan näillä näkymin jäsenille yhdessä 

Aavikkorumpu-jäsenlehden kanssa. Ylimääräisen kokouksen pöytäkirja lisätään lähipäivinä kotisivujen 

jäsensivuille, joilta kiinnostuneet voivat käydä siihen tutustumassa. 

 

Sähköinen rekisteröinti / uusi rekisteröintikaavake 

Uusi rekisterikaavake on julkaistu tällä viikolla ja se löytyy ohjeineen SGY:n kotisivuilta. Uuden kaavakkeen 

on tarkoitus toimia väliaikaisena sähköisen rekiströinnin mahdollistajana, mutta sähköinen rekisteröinti on 

vielä testivaiheessa ja sen käyttöönotosta tiedotetaan erikseen myöhemmin. Sähköisen rekisteröinnin 

käyttöönottamista esimerkiksi kotisivupohjaisena kartoitetaan vielä. Uusi pdf-pohjainen 

rekisteröintikaavake on täysin käytettävissä eläinten rekisteröintiin postitse ja sen toivotaan helpottavan 

eläimiään rekisteröivien työtä mm. sillä, ettei sukutaulua tarvitse enää täyttää kahteen kertaan poikuetta 

rekisteröidessä. 

Rekisteröintiohjeet: https://www.gerbiiliyhdistys.fi/palvelut/rekisterointi/ 

Rekisteröintikaavakkeet: https://www.gerbiiliyhdistys.fi/palvelut/lomakkeet/ 
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Uuden kaavakkeen täyttämiseen käytettävä ohjelmisto Adobe Acrobat Reader on saatavilla ilmaiseksi: 

https://get.adobe.com/fi/reader/ 

 

Eläinten ruumiinavauskustannukset 

Hallitus myöntää anomuksen perusteella 50% tukea eläinten ruumiinavauskustannuksista, kun 

ruumiinavaus on osoittautunut tarpeelliseksi kuolinsyyn selvityksessä esimerkiksi kasvatustyössä tai 

tartuntatauteja epäillessä. Yhdistyksen vastuuhenkilölle tulee tällöin toimittaa ruumiinavausraportti ja 

kuitti maksusta. Tälle vuodelle budjetoidusta 400 eurosta on käytettävissä vielä noin 270 euroa. 

Lisätietoa korvauksista: https://www.gerbiiliyhdistys.fi/toimintaa/yhdistystoimintaa/saannot/korvaukset-

elaimen-ruumiinavauks/ 

 

Vuosikokous 

SGY:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.9.2018 Jyväskylässä, jossa paikalla oli pari kourallista 

jäseniä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi myös näyttelyavustuksia ja 

alennuslipukkeita koskevia asioita. Vuosikokouksen pöytäkirja lisätään lähipäivinä kotisivujen Jäsensivuille, 

joilta kiinnostuneet voivat käydä siihen tutustumassa. 

Jäsensivut: https://www.gerbiiliyhdistys.fi/yhdistys/jasensivut/ 

 

Hallitus 2019 

Vuosikokous valitsi myös hallituksen vuodelle 2019. Hallituksessa kaudella 2019 toimii puheenjohtajana 

Liisa Mikkola (Korpilahti), varapuheenjohtajana Saana Annala (Kerava), sihteerinä Jenny Haapala 

(Kontiolahti), hallituksen jäseninä Leena Siira (Oulu), Anni Kulmala (Turku) ja Outi Partiainen (Kouvola) sekä 

hallituksen varajäseninä Suvi Björkqvist (Jyväskylä) ja Kirsi-Maria Pieski (Orimattila). Uusi hallitus aloittaa 

toimintansa 1.1.2019, jolloin myös yhteystiedot päivitetään kotisivuille ja hallituksen sähköposti ohjataan 

uusille hallituksen jäsenille. 

Toimihenkilöiden yhteystiedot: https://www.gerbiiliyhdistys.fi/yhteystiedot/toimihenkilot/ 

 

Jäsenmaksut 2019 

Kokouksen päätöksellä myös jäsenmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2019: 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. Säilyttääkseen jäsenetunsa vanhan jäsenen on suoritettava jäsenmaksu 

viimeistään 28.2.2019. 

Lisätietoa jäsenyydestä: https://www.gerbiiliyhdistys.fi/liity-jaseneksi/ 

 

Näyttelyavustukset 

SGY:n hallitus myöntää paikallisyhdistyksille näyttelyavustuksia SGY:n alaisten luokkien järjestämisestä. 

Avustusta anotaan näyttelyanomuksen yhteydessä ja se maksetaan takautuvasti luokkien toteuduttua. 

Lisätietoa tästä on tulossa myöhemmin kotisivuille, mutta toistaiseksi asiasta kerrotaan tarkemmin 

uutisessa: https://www.gerbiiliyhdistys.fi/?x118281=329090 

 

Alennuslipukkeet näyttelynjärjestäjille & artikkelin kirjoittajille 

SGY:n vuosikokouksessa päätettiin ottaa käyttöön SGY:n näyttelyjärjestäjille sekä Aavikkorummun artikkelin 

kirjoittajille myönnettävät alennuslipukkeet. SGY:n näyttelyn järjestämiseen osallistumisesta saa jatkossa 
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sähköisen lipukkeen, joka oikeuttaa 4 €:n arvoiseen alennukseen esim. ilmoittautumisista, jäsenmaksuista, 

yhdistystuotteista ym. 

Lisätietoa tästä on tulossa myöhemmin kotisivuille, mutta toistaiseksi asiasta kerrotaan tarkemmin 

uutisessa: https://www.gerbiiliyhdistys.fi/?x118281=329094 

 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä tiedottajaan (sihteeri@gerbiili.fi) tai koko 

hallitukseen (hallitus@gerbiiliyhdistys.fi!). 

 

Tämän tiedotteen myötä SGY:n hallitus toivottaa sinulle mukavaa loppuvuotta yhdistyksen parissa! 

 

Terveisin 

SGY ry:n hallitus 
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