
Hallitus tiedottaa 

 

Hyvää alkanutta kesää jokaiselle tupsuhännälle ja tupsuhäntien omistajalle!  
 
SGY:n kevätkokous pidettiin Klaukkalassa Double Spring Winner –näyttelyn yhteydessä 
lauantaina 16.4.2016. Kyseisessä kokouksessa valittiin mm. hallituskokoonpano 
seuraavalle kaudelle. Erovuorossa tänä vuonna olivat puheenjohtaja sekä neljä hallituksen 
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Leena Siira (Oulu) ja hallituksen 
jäseninä jatkavat Kati Ojatalo (Marinkainen), Marica Toppari (Seinäjoki), Mira Väänänen 
(Nastola), Maria Öhman (Espoo) ja varajäseninä Liisa Mikkola (Jyväskylä) ja Saana 
Annala (Kerava). 
 
Uudella hallituskokoonpanolla on ollut kevätkokouksen jälkeen kaksi kokousta. 
 
 
Toimihenkilömuutoksia 
 
Yhdistyksessä on vaihtunut tänän keväänä useampi toimihenkilö aiempien 
toimihenkilöiden luovuttua tehtävistään. Aavikkorumpu-jäsenlehden päätoimittajana aloitti 
10.4.2016 alkaen Jenny Haapala ja taittajana Maria Öhman. Rahastonhoitajana aloitti 
24.4.2016 Saana Annala, jäsensihteerinä Marica Toppari, muistokiertopalkintovastaavana 
Mira Väänänen ja tuomaripalautteen vastaanottajana Liisa Mikkola. Tarkemmat 
yhteystiedot löytyvät Toimihenkilöt-sivuilta. 
 
 
Silppurivastaavan tehtävän lakkauttaminen 
 
SGY:n hallitus päätti lakkauttaa silppurivastaavan tehtävän huhtikuussa. Silppurikilpailujen 
tuloksista ja pistelaskusta vastaa jatkossa tulosvastaava, kts. yhteystiedot Toimihenkilöt-
sivulta. 
 
 
SGY:n osallistuminen SKJL:n syysnäyttelyyn peruuntui 
 
SGY on päättänyt vetäytyä 1.10.2016 Hyvinkäällä järjestettävän SKJL:n Syysnäyttelyn 
(aiemmin Grand Gala) järjestämisestä. SGY ry oli mukana suunnittelemassa Suomen 
Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n ja sen alaisten lajiyhdistysten kanssa järjestettävää juhlanäyttelyä. 
SGY:n oli tarkoitus järjestää näyttelyluokat kaikille yhdistyksen alaisille lajeilleen. 
 
Hallitus päätti kuitenkin vetäytyä SKJL:n Syysnäyttelyn järjestämisestä ja perua 
osallistumisensa näyttelyyn sen ollessa vielä suunnitteluvaiheessa. Näyttelyyn 
osallistumisesta luovuttiin, kun alkoi näyttää siltä, ettei SGY:stä riippumattomien 
järjestelyiden takia voitu taata näyttelyn tappiottomuutta yhdistykselle. Tilalle on 
suunnitteilla toinen, pienempimuotoinen eri lajien välinen yhteisnäyttely lokakuulle 2016 
(tiedotamme yhteisnäyttelystä kalenterissamme näyttelyyn liittyvien asioiden varmistuttua). 
SGY:n hallitus pahoittelee suuresti SGY:n näyttelyluokkien peruuntumista! Hallitus antaa 
tarvittaessa lisätietoja päätöksestä. 
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Tulossa olevat näyttelyt syksyllä 2016 
 
Hallitus on hyväksynyt paikallisyhdistysten anomukset SGY:n alaisten lajien 
näyttelyluokkien järjestämisestä kani- ja jyrsijänäyttelyissä, jotka pidetään 13.8. Jurvassa 
(EPJY ry), 13.8. Limingassa (OSJH ry) ja 17.9. Ylivieskassa (PPKJY ry). Katso 
järjestettävät näyttelyluokat ja muut tarkemmat tiedot kalenterista! Syksyn näyttelyitä 
päivitetään kalenteriin sitä mukaa, kun anomuksia saapuu ja niitä hyväksytään 
hallituksessa. 
 
 
Gerbiilipäivät syksyllä 
 
Hallitus suunnittelee gerbiilipäivien järjestämistä Uudenmaan seudulla marras-
joulukuussa. Päivien ajankohtaa selvitetään parhaillaan. Lauantaille on suunnitteilla 
alustavasti gerbiilien pet-tuomaripäivät, kasvattajapäivät, syyskokous ja mahdollisesti 
jotain muutakin ohjelmaa. Sunnuntaille taas on suunnitteilla näyttely. Hallitus tiedottaa 
tapahtumasta tarkemmin kalenterissa suunnittelujen edetessä! 

 
Loppusyksyn näyttelyiden anomukset 15.7. mennessä 
 
Hallitus haluaa muistuttaa, että 1.10.–31.12.2016 välillä järjestettävien näyttelyiden 
anomukset tulee toimittaa hallitukselle 15.7. mennessä. Anomusten toimitusosoite on 
hallitus@gerbiiliyhdistys.fi. Ohjeita näyttelyanomuksen tekemiseen löytyy SGY:n sivuilta. 
Näytteilleasettajille tämä tarkoittaa sitä, että kannattaa taas tarkkailla yhdistyksen 
kalenteria sinne mahdollisesti ilmaantuvien näyttelyiden ja muidenkin tapahtumien osalta! 
 
 
 
Kesäaika yhdistyksessä 
 
SGY on lemmikkiyhdistys, joka toimii täysin vapaaehtoisvoimin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
etenkin kesäaikaan yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt saattavat viettää lomiaan ja olla 
jonkin aikaa tavoittamattomissa. Pyydämme jäseniltä kärsivällisyyttä, sillä yhdistyksen 
palveluissa ja toimihenkilöiden tavoittamisessa saattaa olla näin kesäaikaan viiveitä. 
Hallitus kokoontuu kesäaikana harvemmin kuin muulloin, mutta pikaisia päätöksiä 
vaativissa asioissa kokoonnumme tarvittaessa nopeallakin aikataululla. 
 
Hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen ja Aavikkorummun lukijoille hyvää ja aurinkoista 
kesää! 
 
Terveisin 
 
SGY ry:n hallitus, hallitus@gerbiiliyhdistys.fi 
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