
Hallitus tiedottaa 

 

 

Tervehdys jälleen yhdistyksen jäsenet! 

 

Tällä erää hallituksen tiedotteita tuleekin melkoinen määrä. Meillä on ilo kertoa teille mm. 

jäsenetuna tarjottavasta ilmaisesta näyttelyilmoittautumisesta ja muista tulossa olevista jutuista. 

Lisäksi muistuttelemme teitä mm. Aavikkorumpu-kyselyyn vastaamisesta. 

 

Koska yhdistyksen aktiivit ja toimihenkilöt koostuvat pitkälti samoista henkilöistä, on hallitus 

pohtinut keinoja toimihenkilöiden vastuun ja tehtävien keventämiseksi mahdollistaen täten sen, että 

toiminnan järjestäminen jäsenistölle ei muodostuisi toimihenkilöille liian raskaaksi, vaan toimintaa 

järjestettäisiin jatkossa yhä enemmän kysyntään ja järjestämismahdollisuuksiin perustuen 

keventäen niistä asioista ja toiminnoista, joille ei enää ole niin kysyntää ja jotka siten työllistävät ns. 

suotta toimihenkilöitä. 

 

Koska SGY:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhdistyksen aktiivit ja toimihenkilöt viettävät 

kesällä aikaa lomaillen kuka missäkin päin maailmaa, yhdistyskin viettää kesällä hiljaisempaa 

aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että toimihenkilöiden tavoitettavuudessa ja palveluissa saattaa ilmetä 

viiveitä. Sähköposti kuitenkin kulkee normaaliin tapaan ja hallituksen tavoitat tutusta osoitteesta 

hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi. Kunkin toimihenkilön yhteystiedot löytyvät Toimihenkilöt -sivulta. 

 

 

Yhdistyksen kevätkokous & hallituskokoonpano vuodelle 2017-2018 

 

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin Helsingissä 22.4.2017 pidetyn Spring Winner -näyttelyn 

yhteydessä. Yhdistyksen kevätkokouksen pöytäkirja löytyy Jäsensivuilta ja Aavikkorummusta 

kokouksessa hyväksyttyine liitteineen. 

 

Hallituksen jäseninä ovat toimikaudella 2017-2018 puheenjohtaja Leena Siira (Oulu), 

varapuheenjohtaja Liisa Mikkola (Korpilahti), sihteeri Jenny Haapala (Kontiolahti), hallituksen 

jäsenet Saana Annala (Kerava), Marica Toppari (Seinäjoki), Venla Ulmala (Espoo), Maria Öhman 

(Espoo) ja hallituksen varajäsenet Anni Kulmala (Turku) ja Viivi Välimäki (Oulu). Hallitukselle ja 

puheenjohtajalle osoitettu sähköposti on ohjattu sihteerin/webmasterin toimesta uudelle 

hallituskokoonpanolle 23.4.2017 alkaen. 

 

 

Jäsenkortti 

 

SGY:n jäsenkortti on päätetty käyttöönottaa uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Tämän 

vuoden jäsenkortti löytyy jo aiemmin ilmestyneen Aavikkorumpu-jäsenlehden 1/2017 takakannen 

sisäpuolelta, josta voit leikata sen talteen esimerkiksi lompakkoon. Jäsenkortin takana on jäsenen 

nimi ja jäsennumero, sekä osoite (niillä, joille lehti on postitettu vuoden alussa). Jäsenkorttia 

näyttämällä on mahdollista hyödyntää jäsenetuja, joita yhdistys parhaillaan kehittelee tai 

neuvottelee eri yhteistyötahojen kanssa. 

 

 

Jäsenetu: yksi ilmainen näyttelyilmoittautuminen 

 

Hallitus on päättänyt, että SGY tarjoaa vuonna 2017 (ja toistaiseksi jatkossakin) jäsenetuna yhden 

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


ilmaisen näyttelyilmoittautumisen joko viralliseen tai pet-luokkaan.  

 

Näyttelymaksuetu käytännössä: 

- Voit valita, haluatko käyttää edun virallisessa vai pet-luokassa. 

- Edun voi käyttää vain kerran kalenterivuoden aikana SGY:n järjestämissä näyttelyissä (kts. 

Kalenteri, näyttelyn järjestävä yhdistys lukee tapahtuman otsikon lopussa). 

- SGY tarjoaa halvimman eläimen ennakkoilmoittautumisen ilmaiseksi (etua ei voi hyödyntää jälki-

ilmoittautuessa). Tämä tarkoittaa sitä, että maksettavien eläinten määrä on yhtä kuin ilmoitettujen 

eläinten määrä vähennettynä yhdellä. Esim. ilmoittaessasi 6 gerbiiliä viralliseen luokkaan, maksat 

5 eläimen ilmoittautumismaksut (ilman etua 6+6+6+4+4+4= 30 €, edun kanssa 6+6+6+4+4= 26 €). 

- Muista mainita näyttelymaksuedun käyttämisestä näyttelyilmoittautumisten vastaanottajalle! 

- Edun käyttämiseksi sinun tulee olla joko varsinainen, nuoriso-, ainais-, kunnia- tai kannatusjäsen 

SGY:ssä. 

 

Lisätietoja maksuedun hyödyntämisestä osoitteesta jasensihteeri(a)gerbiiliyhdistys.fi. Myös 

muita jäsenetuja on suunnitteilla. Lisätietoa jäseneduista liittymisohjeestamme. 

 

 

Aavikkorumpu-kysely 

 

SGY kerää jäseniltä palautetta Aavikkorumpu-jäsenlehteen liittyen, joten autathan meitä 

kehittämään Aavikkorumpua vastaamaan jäsenten toiveita jäsenlehden suhteen. Jäsenlehteä 

koskevia asioita on tarkoitus käsitellä yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 

myöhemmin tänä vuonna. 

 

Kyselyyn osallistuminen vie aikaa vain pienen hetken. Yhteystietonsa vastanneiden jäsenten 

kesken arvotaan pieni yllätyspalkinto! Kiitämme vastauksestasi. 

 

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä: https://tinyurl.com/SGYAR 

 

 

SGY:n jäsenistölle ja kasvattajille ei enää tarjota kotisivuja 

SGY on tarjonnut muutaman vuoden ajan jäsenistölleen ja kasvattajilleen kotisivutilaa 20 euron 

vuosihintaan. Kyseisellä palvelulla ei kuitenkaan ole ollut käyttäjiä, joten kyseisen palvelun 

tarjoaminen päätettiin lakkauttaa kysynnän puuttuessa. 

 

 

Näyttelyiden posti-ilmoittautumismahdollisuudesta luopuminen 

 

Hallitus päätti luopua näyttelyiden posti-ilmoittautumismahdollisuudesta. Ensi syksystä lähtien 

SGY:n näyttelyiden näyttelykutsuissa tarjotaan ilmoittautumisvaihtoehtona ainoastaan sähköposti-

ilmoittautumista. Perusteina luopumiselle olivat mm. se, ettei posti-ilmoittautumisia ole tullut enää 

aikoihin eikä muilla jyrsijäyhdistyksilläkään ole enää kaikilla posti-ilmoittautumismahdollisuutta. 

Posti on nykyisin myös epävarma tapa ja moni kuluttaja kokee sähköposti-ilmoittautumisen 

varmemmaksi, koska siihen saa kohtuullisessa ajassa myös kuittauksen ilmoittautumisten 

vastaanottajalta. 

 

 

VV- ja VPET-kiertopokaaleista luopuminen ja siirtyminen omaksi jaettaviin pokaaleihin 

 

https://gerbiiliyhdistys-fi.directo.fi/kalenteri/
https://gerbiiliyhdistys-fi.directo.fi/toimintaa/jasenasiat/liity-jaseneksi/
https://tinyurl.com/SGYAR


Hallitus päätti luopua asteittain Gaalassa jaettavista VV- ja VPET-kiertopokaaleista pokaaleiden 

palautuksesta ja säilytyksestä koituvien epäselvyyksien ja vaivan takia. Lisäksi VV-pokaalit ovat 

isoja, painavia ja vuosien saatossa naarmuttuneita. Ikäluokka- ja hyyräpokaaleista on luovuttu jo 

aikaisemmin. Jatkossa hankitaan vuosittain uudet VV- ja VPET-pokaalit, jotka siis jaetaan omaksi. 

Hallitus voi lisätä tai vähentää jaettavien pokaalien määrää vuosikohtaisesti yhdistyksen 

taloudellisen tilanteen tai jäseniltä tai hallituslaisilta tuleen ehdotuksien perusteella. 

 

 

Suomenmestari-silppurikisoista luopuminen 

 

Hallitus päätti muuttaa SW-näyttelyissä järjestettävän Suomenmestari-silppurikilpailun tavalliseksi 

silppurikilpailuksi ja luopua SW-silppuritittelistä. Viime vuosina silppurikilpailuissa on ollut 

vähänlaisesti osallistujia. SM-kilpailuun on hankittu voittajille jaettavat mitalit, mutta mitalien 

kustannukset ja hankkimisvaiva muutaman osallistujan vuoksi on koettu melko suureksi. Tästedes 

vuoden tärkein silppuripalkinto olisi gaalassa vuosittain jaettava VV-silppuripokaali. 

 

 

Degujen koestandardiluokkaa ei avata toistaiseksi 

 

SKJL ry on ehdottanut SGY ry:n hallitukselle, tulisiko deguille avata koestandardiluokka, jolloin 

kasvattajanimiprosessi ja siihen liittyvät käytännöt olisivat yhtenäiset degujen ja gerbiilien 

kasvattajanimeä anoville. Koestandardiluokan avaaminen tarkoittaisi käytännössä jonkin tai 

joidenkin degujen värien siirtämistä ei-standardista koestandardiin, josta on olemassa omat 

sääntönsä. Virallinen tuomaristo on käsitellyt asiaa virallisilla tuomaripäivillä ja todennut, että 

uusien ja harvinaisten värien siirtymisessä on kasvattajan omalla aktiivisuudella suuri merkitys ja 

kasvattajan on itse edistettävä värien siirtymistä standardien välillä ahkeralla kasvatustyöllä ja 

näyttelyttämällä eläimiään usein, jolloin tuomareille voisi syntyä jonkinlainen käsitys uudesta 

värimuunnoksesta ja sille luotavasta rotumääritelmästä. Koestandardiluokan avaamiselle ei 

toistaiseksi nähty riittäviä perusteita, eivätkä tuomarit nähneet perusteltua yhteyttä degujen 

koestandardiluokan avaamisen ja kasvattajanimisääntöjen muuttamisen välillä. Hallitus kannatti 

tuomaripäivien ehdotusta sekä sitä, että ei-standardideguille järjestettäisiin tarvittaessa katselmus, 

mikäli kasvattajat sitä toivovat ja näkevät sen tarpeellisena. 

 

 

Degujen ei-standardivärit 

 

Degujen ei-standardivärien yhteyteen SGY:n kotisivuille päätettiin lisätä maininta ”Ei-

standardivärejä, -kuvioita ja -turkkimuunnoksia ovat kaikki ne värit, kuviot ja turkkimuunnokset, 

jotka eivät kuulu rotumääritelmään eli eivät ole standardi- tai koestandardissa.”. Ennen uusien ei-

standardivärien tarkempaa listaamista kotisivuille koettiin tarpeelliseksi selvittää, mitä nimityksiä 

lisättäväksi ehdotetuista deguvärityksistä (mm. sand, blue, champagne) käytetään muualla sekä 

vertailemalla uusia värejä mahdollisesti muiden jyrsijöiden ja kanien vastaaviin värinimityksiin. 

 

 

Virallisten deguluokkien järjestäminen SGY:n näyttelyissä 

 

Degujen virallisia luokkia pyritään jatkossa järjestämään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Koska 

kasvattajanimen saamiseksi deguille tulee kasvattajanimianomuksen jalostussuunnitelmassa olla 

nimettynä kaksi L1-palkittua degua, voidaan kasvattajanimisäännöissä näyttelyluokkien puuttuessa 

joustaa mm. hyväksymällä L1-maininnan sijaan harrastajan tai kasvattajan lausunto hakijan 

jalostuseläimistä, mutta myönnytyksiä tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Kasvattajanimen hakija 



toimittaisi tällöin hakemuksen yhteydessä selvityksen, miksei ole päässyt osallistumaan degujen 

virallisiin luokkiin, mikäli L1-vaatimuksen tilalla esitetään harrastajan tai kasvattajan lausuntoa 

kasvatuseläimistä. 

 

 

Virallisten luokkien arvostelukaavakkeisiin tulossa päivityksiä 

 

Viralliset tuomarit ovat ehdottaneet kaavakkeisiin päivityksiä, jotka hallitus on hyväksynyt. 

Päivitykset toisivat kaavakkeeseen enemmän vaihtoehtoja eläimen koon, tyypin tai värin 

kuvailemiseksi. Arvostelukaavakkeiden päivityksien käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin. 

Kaavakkeiden muutokset eivät aiheuta muutoksia rotumääritelmiin. 

 

 

Uusia tuomariharjoittelijoita 

 

Viralliset tuomaripäivät ovat myöntäneet harjoitteluoikeudet Mira Väänäselle (viralliset gerbiilit, 

degut ja perpallidukset) sekä Anni Kulmalalle (viralliset degut). 

 

 

Syksyn näyttelyt 

 

SGY järjestää alkusyksystä, tarkemmin 5. elokuuta, tuplanäyttelyn Limingassa Oulun kupeessa. 

Näyttelyssä on tuplaluokat ainakin virallisille gerbiileille ja pet-gerbiileille sekä yksinkertainen pet-

luokka deguille ja harvinaisille hyppymyyrille, mahdolliset muut luokat ovat toistaiseksi suunnittelun 

alla. SGY:llä on lisäksi suunnitteilla Syysnäyttely tutuksi tulleeseen Klaukkalaan 21. lokakuuta. 

Syysnäyttelyn yhteydessä olisi tarkoitus pitää sääntömääräinen syyskokous. Seuraile siis 

kotisivujemme Kalenteria! 

 

Alkusyksylle SGY:n alaisten lajien näyttelyluokkia on lisäksi myönnetty 26. elokuuta Limingassa ja 

30.9. Kajaanissa järjestettäviin OSJH ry:n kani- ja jyrsijänäyttelyihin. 

 

 

Näyttelyluokkien anomukset 15.7. mennessä 

 

SGY:n alaisten näyttelyiden, jotka järjestetään 1.10.-31.12.2016 välisenä aikana, viimeinen 

näyttelysääntöjen mukainen anomispäivämäärä on 15.7.2016. Mikäli olet siis esim. 

paikallisyhdistyksesi kanssa aikeissa järjestää edellä mainittuna aikana alueellanne SGY:n alaisille 

lajeille tarkoitettuja näyttelyluokkia, joista lasketaan VV- tai VPET-pisteet, niin muistattehan 

toimittaa näyttelyanomukset 15.7. mennessä SGY:n hallitukselle. SGY:n hallitus käsittelee 

saapuneet näyttelyanomukset seuraavassa kokouksessaan viimeistään syksyn alussa. Ohjeita 

näyttelyanomuksen tekemiseen löytää tältä sivulta kohdasta Näyttelyiden anominen. 

 

 

Muutoksia toimihenkilöissä: rekisteröijä ja rahastonhoitaja ovat vaihtuneet 1.6. alkaen 

 

Gerbiilien, degujen ja harvinaisten hyppymyyrien rekisteröinnistä vastaa 1.6. alkaen Anni Kulmala 

ja rahastonhoidosta Maria Öhman (kts. kyseisten toimihenkilöiden yhteystiedot Toimihenkilöt-

sivulta). Sähköpostiosoitteet on käännetty vanhoilta toimihenkilöiltä uusille 1.6. alkaen. 

Vaihdoksesta johtuen palveluissa voi esiintyä viiveitä, joten olettehan kärsivällisiä. 

 

 

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


Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Yhdistyksen tilillä olevat varat 22.3.2017 mennessä 

olivat 5439,14 euroa ja käteiskassassa 422,00 euroa, yhteensä 5649,01 euroa. 

 

 

Matkakulukorvauksien maksu 

 

Tuomareiden ja muiden mahdollisten yhdistykseltä matkakulukorvauksia perivien tulee jatkossa 

laskuttaa esim. tuomaroinneista aiheutuneet matkakulukorvaukset SGY:ltä vähintään 2 kuukauden 

kuluessa kulujen aiheutumisesta ja viimeistään 31.12. mennessä, mikäli korvaukseen oikeuttava 

kulu on aiheutunut marras-joulukuun aikana. Matkakulukorvausta maksetaan 0,20 € / km 

pääsääntöisesti tuomareille (tai tuomareita kuljettaville). Tällöin matkakulukorvaukset tulevat 

maksetuksi ajallaan, eivätkä jää roikkumaan esimerkiksi seuraavan vuoden puolelle aiheuttaen 

mahdollisesti vääristymiä kirjanpitoon. 

 

 

Jäsenyyden maksajan nimi jäsenrekisteriin 

 

SGY:n jäsenrekisteriin on lisätty pakollisena kohtana tieto jäsenyyden maksajan nimestä. Siihen on tarkoitus 

kirjata, kenen tililtä jäsenyys maksetaan, ts. kuka näkyy jäsenyyden maksajana yhdistyksen tilitapahtumissa 

(mikäli maksat jäsenyyden itse, kirjaat tällöin tietoihin oman nimesi). Tämä on oleellinen tieto 

jäsensihteerille silloin, kun tarkistetaan maksettuja jäsenyyksiä ja jäsen on eri henkilö kuin jäsenyyden 

maksaja. Maksajan nimen perusteella osataan tällöin yhdistää suoritettu maksu oikeaan jäseneen.  

 

 

Vuoden Pet-kasvattaja -tittelin käyttöönottaminen 

 

Yhdistys haluaa kannustaa näytteilleasettajia ilmoittamaan eläimiään myös pet-luokkaan. Siksi SGY 

palkitsee jatkossa myös Vuoden Pet-kasvattajan, kuten se on palkinnut Vuoden kasvattajan vuosittaisessa 

Gaalajuhlassa. Ohjeistus tittelin pistelaskusta ym. päivitetään kotisivuille myöhemmin. 

 

 

SKJL:n syysnäyttely 

 

Hallitus on päättänyt, ettei SGY osallistu tänä vuonna SKJL:n järjestämään syysnäyttelyyn resurssipulan ja 

vähäisten näyttelyosallistujien vuoksi. SGY on 15.10.2016 järjestänyt Salossa näyttelyn, joka jäi 

osallistujamäärältään hyvin niukaksi ja näin ollen tulot odotettua alhaisemmiksi. Lisäksi alkuvuoden 2017 

näyttelyt ovat osoittaneet, ettei näyttelyihin riitä näytteilleasettajia entiseen malliin. Lisäksi SGY:llä on ollut 

suunnitteilla syysnäyttely Klaukkalaan 21.10.2017, jossa SGY:n näyttelyjärjestäjäresurssit ovat jo alustavasti 

kiinnitettyinä. 

 

 

Tässä kaikki tällä erää. SGY:n hallitus toivottaa jäsenistölle oikein mukavaa kesäaikaa :) 

 

 

 


