Hallitus tiedottaa
Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille jäsenille. Toivottavasti olette tehneet kasan
positiivisesti elämänlaatuun vaikuttaneita uudenvuodenlupauksia ja vielä pitäneet
lupauksenne. Hallitus ainakin lupaa yrittää tehdä tästä(kin) vuodesta oikein riemastuttavan
kaikille gerbiili-, degu- ja hyyräharrastajille. Toivottavasti olette jokainen mukana tässä
juonessa omalta osaltanne ja autatte lupauksen lunastamisessa ;)
Tiedotettavia asioita onkin taas päässyt kertymään alkuvuonna melkoinen kasa!

Ahkerat jäsenet
Lahdessa 23.1.2016 järjestetyssä Gaalajuhlassa palkittiin viime vuoden ahkerina jäseninä
Sanna Simpanen (kultainen mitali), Merja Hosio-Forsten (hopeinen mitali) sekä Kirsi-Maria
Pieski ja Elina Ruha (pronssinen mitali). Hallitus kiittää kyseisiä henkilöitä ahkeruudesta
vuonna 2015!
Etkö ole saanut vielä mitaliasi? Osa mitaleista jäi jakamatta Gaalassa. Mitalien perään voit
kysyä sähköpostitse hallitus@gerbiiliyhdistys.fi.
Aluevastaava Hämeen alueelle
Hallitus on valinnut tammikuussa pitämässään kokouksessa Hämeen alueelle uudeksi
aluevastaavaksi Elina Ruhan. Hämäläiset gerbiiliyhdistyksen jäsenet, nyt kannattaa olla
jatkossa yhteydessä Elinaan, mikäli toivotte paikallisia gerbiili-, degu- tai hyyräaiheisia
tapahtumia. Elinan yhteystiedot löytyvät kotisivujen Toimihenkilöt-sivulta.

Uusi pet-degutuomari
Hallitus on hyväksynyt tammikuussa Venla Ulmalan tuomariksi pet-deguille. Venlan
yhteystiedot löytyvät tuomarilistalta. Onnea Venla!

Tuomariharjoittelija gerbiilien virallisille luokille
Viralliset tuomarit ja hallitus ovat tammikuussa hyväksyneet Jenny Haapalan anomuksen
virallisten luokkien tuomariharjoittelun jatkamisesta. Jenny on nyt palannut viisi vuotta
kestäneeltä harjoittelutauolta ja toivoo kovasti valmistuvansa tuomariksi lähivuosien
aikana.
Kiinnostuitko sinäkin virallisen tuomarin harjoittelusta? Harjoittelun aloittamiseksi tarvitaan
tuomariominaisuuksien arviointikokeen (TOA:n) suorittamista hyväksytysti. TOA
järjestetään aina kysynnän mukaan, eli mikäli haluat päästä kokeeseen, olethan
yhteydessä hallitukseen kokeen järjestämisestä. Lisätietoja tuomariksi valmistumisesta
löydät SGY:n kotisivuilta Tuomarisäännöt-sivulta.

Tuomariharjoittelija pet-deguille ja pet-harvinaisille hyppymyyrille
Hallitus on hyväksynyt helmikuussa pitämässään kokouksessa Leena Siiran anomuksen
pet-degujen ja pet-hyyrien tuomariharjoittelun aloittamisesta. Leenalla on ennestään petgerbiilien tuomarioikeudet.
Kiinnostuitko sinäkin pet-tuomariharjoitteluista? Pet-tuomariksi pääset opiskelemaan joko
osallistumalla pet-tuomarikurssille (mikäli sellainen löytyy juuri silloin kalenterista) tai
anomalla harjoitteluoikeuksia hallitukselta tuomarivastaavan kautta. Lisätietoja pettuomariksi valmistumisesta löydät SGY:n kotisivuilta Tuomarisäännöt-sivulta.
Tuomaritutoreista luovutaan
Hallitus hyväksyi tammikuun kokouksessaan virallisten tuomaripäivien ehdotuksen
tuomaritutoreista luopumisesta. Enää tuomariharjoittelijoilta ei siis vaadita tuomaritutorin
nimeämistä, mutta mikäli harjoittelua tukeva tuomari löytyy, se katsotaan ainoastaan
positiiviseksi asiaksi tuomariharjoittelijan kannalta.
Kevätkokous 2016
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tänä vuonna 16.4. Double Spring
Winner –näyttelyn yhteydessä Klaukkalassa Nurmijärvellä klo 13. Kokouksessa käsitellään
mm. viime kauden tilinpäätös, ensi vuoden toimintasuunnitelma ja valitaan hallituksen
jäseniä tulevalle toimikaudelle. Kevätkokouskutsun löydät tästä lehdestä sekä yhdistyksen
kalenterista. Kaikki SGY ry:n jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kokoukseen ja
vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja tulevaisuuteen. Yhdistyssäännöissä sanotaan, että
mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti jollekin hallituksen jäsenelle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouskutsu julkaistaan tässä
Aavikkorummun numerossa, joten tämän jälkeen jäsenkokouksissa käsiteltäväksi
ehdotettavat asiat siirtyvät käsiteltäväksi syyskokoukseen 2016.

Kevään ja kesän näyttelyt
Hallitus hyväksyi tammikuussa pidetyssä kokouksessaan kasan näyttelyanomuksia ja on
itse päättänyt järjestää kevätkaudella kaksi näyttelyä.
Double Spring Winner –nimeä kantava näyttely järjestetään Klaukkalassa 16.4.2016.
Näyttelyssä järjestetään suurin osa näyttelyluokista tuplina, mikä tarkoittaa sitä, että
näytteilleasettaja voi ilmoittaa saman eläimen kahteen kertaan kahdelle tuomareille. SWnäyttelyssä järjestetään ikään kuin kaksi näyttelyä. Näyttelyyn on saatu tänä vuonna
kotimaiset tuomarit. Näyttelyssä jaetaan tuttuun tapaan tittelit näyttelyn parhaille eläimille
sekä jaetaan useita muistokiertopalkintoja. Näyttelykutsun löydät tämän lehden sivuilta.
Kesäyönäyttely järjestetään historiassa nyt ensimmäistä kertaa, joten se kannattaa tänä
vuonna tulla näkemään ja kokemaan! Näyttely pidetään 18.6.2016 Jalasjärvellä ja se
järjestetään yhteistyössä Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n kanssa. Näyttelyssä on
nyyttäritarjoilu, joten näytteilleasettajana tai toimihenkilönä otathan ajoissa yhteyttä
näyttelyvastaavaan sopiaksesi tarjoiluista (yhteystiedot löydät näyttelykutsusta, joka on

julkaistu SGY:n kotisivujen kalenterissa). Arvosteluiden on tarkoitus alkaa klo 19 illalla ja
jatkua niin pitkälle yöhön, kuin arvosteltavia eläimiä suinkin riittää.
Näiden lisäksi hallitus myönsi yhdistyksensä alaisten lajien näyttelyluokkia näyttelyihin,
jotka järjestetään 14.5. Limingassa, 22.5. Jämsässä ja 18.6. Lapualla. Vilkaise tarkemmat
tiedot tapahtumista kotisivujen kalenterista ja tule mukaan toimintaamme!

Näyttelyiden anomukset 15.4. mennessä
Hallitus muistuttaa näyttelyjärjestäjiä siitä, että 1.7.-30.9. välillä järjestettävien näyttelyiden
viimeinen anomisaika päättyy huhtikuun puolessa välissä. Näyttelyiden anomukset tulee
toimittaa hallitukselle 15.4. mennessä osoitteeseen hallitus(a)gerbiiliyhdistys.fi. Ohjeita
onnistuneen näyttelyanomuksen tekemiseen löytyy SGY:n sivuilta. Hallitus käsittelee
anomukset mahdollisimman pian anomisajan päättymisen jälkeen ja anotut tapahtumat
lisätään yhdistyksen kalenteriin hallituksen kokouksen päätyttyä.

Muutos ei-jäsenten näyttelyilmoittautumismaksuihin
Hallitus päätti alentaa ei-jäsenten ennakkoilmoittautumismaksuja. 22.1.2016 alkaen eijäsen voi ilmoittaa eläimensä SGY:n näyttelyihin hintaan 8 euroa / eläin. Hinnan
alentamista perusteltiin sillä, että tämänhetkiset ilmoittautumishinnat eivät riittävästi
kannusta ei-jäseniä ilmoittamaan eläimiään ennakkoon, joka olisi näyttelynjärjestäjille
helpompaa kuin jälki-ilmoittautuminen aamulla näyttelypaikalla, sillä jälki-ilmoittautuminen
näyttelypaikalla oli 21.1.2016 asti saman suuruinen kuin ei-jäsenen
ennakkoilmoittautuminen. Lisäksi näyttelyn kannattavuutta ja näyttelypäivän kestoa on
helpompi arvioida ennakkoon ilmoitettujen eläinten määrän perusteella.

Muutos smoken rotumääritelmään
Viralliset tuomaripäivät esittivät hallitukselle, että smoken rotumääritelmää korjattaisiin. Nyt
rotumääritelmässä sallitaan joko harmahtava tai rusehtava pohjaväri, mutta tippauksessa
tulee aina olla ruskea vivahde. Smokeja on kuitenkin olemassa kahta tyyppiä,
harmahtavaa ja rusehtavaa. Siksi tuomaristo ehdotti hallitukselle seuraavaa muutosta
smoken rotumääritelmään: "Selkä ja kyljet ovat tipatut tasaisesti harmaalla, jossa voi olla
ruskea vivahde." Hallitus hyväksyi tuomariston ehdotuksen ja muutos on päivitetty SGY:n
sivuille smoken rotumääritelmään 25.1.2016. Muutos astui voimaan samoin tein.

Jäsenetujen voimassaolosta ja jäsenmaksusta
Gaalanäyttelyn näytteilleasettajat ovat ihmetelleet vaatimusta jäsenmaksun
suorittamisesta ennen näyttelyilmoittautumisia. Kuluvan vuoden jäsenmaksu on vaadittu
suoritettavaksi ennen näyttelymaksujen hyväksymistä, vaikka jäsenmaksujen eräpäivä
onkin vasta 29.2.2016. Hallitus on päättänyt, että jäsenetuja (kuten
näyttelymaksualennuksia) käyttääkseen jäsenen tulee olla suorittanut kuluvan vuoden
jäsenmaksu. Asia on kirjattu myös liittymisohjeisiin.

Lisäys kasvattajasitoumukseen

25.4.2015 pidetyssä kevätkokouksessa päätettiin, että gerbiilien, degujen ja perpallidusten
kasvattajasitoumuksen 2. kohtaan ”kasvattamisen säännöt” lisätään lause
”Kasvattajanimen hakijan tulee olla käytökseltään asiallinen ja hyvänä esimerkkinä muille
harrastajille.”. Kasvattajasitoumus on nyt päivitetty kevätkokouksessa 2015 päätytyn asian
osalta.

Uudet rekisteripaperit
Hallitus on hyväksynyt ehdotuksen uusista rekisteripapereista ja niiden käyttöönotosta.
Uudet paperit tulevat ensin koekäyttöön ja niistä kerätään palautetta. Vanhojen papereiden
käyttämiseen on mahdollista palata, mikäli uusia papereita ei todeta toimiviksi. Vanhoja
papereita saa myös käyttää siirtymäajan eli vuoden 2016 loppuun. Hallitus tiedottaa
uusien rekisteripapereiden käyttöönoton ajankohdasta kotisivuilla.

Yhdistykselle oma Aavikkorummutuksia-blogi
Yhdistykselle on perustettu oma Aavikkorummutuksia-blogin wordpress.comblogipalveluun. Blogiin sisältöä tuottavat ensi alkuun hallituksen jäsenet, mutta
myöhemmin myös muilla on mahdollisuus tuottaa sinne sisältöä. Aihepiirit vaihtelevat
näyttelyistä ja kasvatuksesta yleiseen gerbiilihöpinään sekä saattaapa joukkoon joskus
livahtaa jokin tylsä yhdistystoiminnan byrokratiasta kertova kirjoitus. Tervetuloa
seuraamaan blogia osoitteessa https://gerbiiliyhdistys.wordpress.com/.
Blogi ja Aavikkorumpu-jäsenlehti täydentävät toisiaan niin, että parhaita paloja blogista
voidaan julkaista myös Aavikkorummussa ja Aavikkorummun artikkeleja voidaan julkaista
myös blogissa – tosin osa päällekkäisistä artikkeleista tulee blogiin vain lyhennettyinä
versioina ja pitkä version lukeakseen pitää joko liittyä jäseneksi tai ostaa Aavikkorummun
irtonumero (jos niitä on) jälkikäteen.

Yhdistyksen omat palstat ja toimihenkilötunnukset Gerbiili.infossa
SGY:n yhteistyö Gerbiili.info-keskustelufoorumin kanssa on päässyt alkuun ja
keskustelufoorumille on lisätty SGY:n oma osio. Osio sisältää Jäsenpalstan (joka on
sallittu vain jäsenille tunnistautumisen jälkeen, ohjeet tunnistautumiseen löydät
gerbiili.infosta), Tiedotteet, SGY:n näyttelyt ja tapahtumat -palstan sekä Palaute ja
kysymykset -palstan, jolla saa esittää kysymyksiä hallitukselle ja muille toimihenkilöille.
Gerbiili.infoon pääset osoitteessa http://gerbiili.info. Foorumi on päivitetty nyt siten, että
sitä voi käyttää helposti nyt myös mobiililaitteella!
Hallituksen jäsenten ja toimihenkilön olisi nyt tarkoitus luoda tiedottamista ja
toimihenkilöille osoitettuja kysymyksiä varten oma tunnus Gerbiili.infoon. Tunnus koostuu
omasta etu- ja sukunimestä, jonka yhteyteen ylläpitäjä Anne Jonasson lisää
toimihenkilöstatuksen ja allekirjoituksen. Tunnusta käytetään vain tiedottamisessa ja
käyttäjille vastaamisessa SGY:n omilla palstoilla, muualla gerbiili.infossa käytetään muuta
omaa nimimerkkiä. Tunnusta ei ole pakko luoda, ellei tunne tarvetta vastata tai tiedottaa
jäseniä SGY:n omalla osiolla. Kun henkilön pesti yhdistyksessä loppuu, tunnus poistuu
käytöstä.

Keskustelualue poistuu yhdistyksen jäsensivuilta
Yhdistyksellä on kotisivujen jäsensivuilla jäsenten väliseen keskusteluun tarkoitettu
keskustelupalsta. Palstan koettiin olevan hyvin hiljainen sekä päällekkäinen gerbiili.infon
palstojen kanssa, joten jäsensivuilla oleva keskustelualue poistuu käytöstä lähiaikoina.
Keskustelu pyritään ohjaamaan kaikille avoimeen Gerbiili.infoon.

Tässä kaikki tärkeimmät tällä erää. Seurailemalla yhdistyksen kotisivuja ja erityisesti
etusivulla julkaistavia ajankohtaisia uutisia, pysyt parhaiten kärryllä siitä, mitä
yhdistyksessä tapahtuu. Kaikenlaisissa asioissa saa ottaa yhteyttä tietenkin SGY:n
hallitukseen, mikä tapahtuu helpoiten kirjoittamalla sähköpostia mihinkäs muualle kuin
osoitteeseen hallitus@gerbiiliyhdistys.fi!

Aurinkoisin kevätrummutuksin,

SGY:n hallitus

