Hallitus tiedottaa
Kesä on edennyt syksyyn ja hallitus jälleen aloittanut toimensa lyhyen kesätauon
jälkeen. Käsiteltäviä asioita oli tauon jäljiltä kertynyt jonkin verran ja tässä seuraa
lyhyesti hallituksen tiedotteita yleisten asioiden osalta.

Näyttelyiden ennakkoilmoittautumisajan muutos
Hallitus on päättänyt 18.6.2017 Jalasjärvellä pitämässään kokouksessa, että
ennakkoilmoittautuminen SGY:n näyttelyihin päättyy jatkossa näyttelyä edeltävän viikon
keskiviikkona. Käytäntö astuu voimaan heti ja se tarkoittaa, että viimeinen
ilmoittautumispäivä on jatkossa lähempänä näyttelyn ajankohtaa kuin aiemmin. Hallitus on
päättänyt jo aiemmin keväällä luopua postitse tehtävästä
ennakkoilmoittautumismahdollisuudesta ja että jatkossa kaikki ennakkoilmoittautumiset
SGY:n näyttelyihin otetaan vastaan ainoastaan sähköpostitse.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä
Yhdistyksen tilillä on 29.9.2017 +6 288,68 euroa ja käteiskassassa 186,00 euroa.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa. Ylijäämää on kertynyt suurissa määrin
tilikausilta 2015 ja 2016, ja niitä on päätetty käyttää ainakin osin yhdistyksen jäsenten
hyväksi SGY:n 25-vuotisjuhlavuonna 2019.

Loppuvuoden näyttelyt
SGY järjestää loppuvuonna Syysnäyttelyn Klaukkalassa 21. lokakuuta. Kyseiseen
näyttelyyn on suunnitteilla kaikki SGY:n alaisten lajien näyttelyluokat, mutta lopulliset tiedot
luokista varmistuvat tuomareiden varmistuessa. Kannattaa vilkaista yhdistyksen kotisivuilla
olevaan Kalenteriin!
Myös Kainuussa tapahtuu, sillä Syysnäyttelyn lisäksi SGY on myöntänyt pet-luokat
gerbiileille Kajaanissa 30. syyskuuta pidettävään kani- ja jyrsijänäyttelyyn, jonka järjestää
OSJH ry yhteistyössä Kajaanin 4H-yhdistyksen kanssa. Tapahtuman tiedot löytyvät niin
ikään Kalenteristamme.

Syyskokous
SGY:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään Klaukkalan Syysnäyttelyn yhteydessä
21. lokakuuta klo 13.00 näyttelyn lounastauolla. Syyskokouksen asialistalla onkin tänä
vuonna paljon asioita koskien yhdistyssääntöjen muutoksia, joilla pyritään helpottamaan ja
keventämään yhdistyksen toiminnan järjestämistä ja hallinnollisia asioita.

Syyskokouskutsu on julkaistu aiemmin kotisivujen Kalenterissa, mutta lopullisen kutsun
löydät myös tämän lehden sivuilta. Lämpimästi tervetuloa!

Kasvattaja- ja pet-tuomaripäivät suunnitteilla loppuvuodelle
Hallitus esittää, että kasvattaja- ja pet-tuomaripäivät järjestettäisiin tänä vuonna
sähköisesti (vuorovuosina livetapaamisena) loppuvuodesta. Teemapäivien ajankohdasta
tiedotetaan myöhemmin!

Seinäkalentereita ei tule myyntiin tänä vuonna
Hallitus on päättänyt, ettei yhdistys julkaise ensi vuodelle seinäkalenteria niiden pienestä
kysynnästä, taloudellisesta kannattamattomuudesta ja kausituote-tyyppisyydestä johtuen.

Gaalan VV-palkintojenjako järjestetään SW-näyttelyn yhteydessä
Näillä näkymin SGY ei järjestä ensi vuonna erikseen Gaalajuhlaa, vaan VV-palkintojenjako
järjestetään Summer Winner-näyttelyn yhteydessä keväällä. Gaalajuhlan jättämistä väliin
perusteltiin vähäisillä järjestäjäresursseilla ja juhlan suurehkolla työmäärällä. Gaalan
huipennuksen eli VV-palkintojenjaon yhdistäminen SW-näyttelyn kanssa vähentäisi
huomattavasti Gaalasta ja sen yhteydessä perinteisesti järjestetystä Gaalanäyttelystä
aiheutuvaa työtä ja kustannuksia. Jatkossa VV-palkintojenjako on mahdollista palauttaa
Gaalajuhlaksi, mikäli Gaalalle saadaan innokkaita järjestäjiä ja osallistujia.
Summerin Winnerin eli tutummin SW:n järjestämispäivämäärä ei ole vielä selvillä, mutta
tapahtumapaikka tulee olemaan tuttuun tapaan Uudenmaan alueella ja näyttelyyn on
suunniteltu kutsuttavaksi ulkomaalaisia virallisia tuomareita. SW-näyttelystä tiedotetaan
myöhemmin!

Valitus päätöksestä: Vuoden PET-kasvattajan tittelin käyttöönottaminen
Hallitus on aiemmassa kokouksessaan päättänyt käyttöönottaa uuden ”Vuoden PETkasvattaja” -tittelin, jolla palkitaan se virallinen kasvattaja, jonka kasvatit ovat menestyneet
parhaiten pet-luokassa vuoden aikana. Hallitus on käsitellyt 31.7.2017 sille toimitetun
valituksen, jolla halutaan kumota kyseisen tittelin käyttöönottaminen yhdistyksessä. Asiaa
perusteltiin mm. sillä, että titteli saattaisi houkuttaa virallisia kasvattajia kisaamaan petluokissa virallisten luokkien sijaan. Valituksessa kyseisen tittelin ei nähty palvelevan juuri
harrastuksen aloittavia lemmikinomistajia, jotka saattaisivat jäädä pet-luokissa alakynteen
kokeneiden harrastajien rinnalla.
Hallitus päätti, ettei tittelin käyttöönottamista kumota. Asiaa perusteltiin siten, että tittelin
tarkoituksena on kannustaa viralliset kasvattajat kannustamaan kasvattiensa omistajia
näyttelyttämään kasvattejaan myös pet-luokissa kyseisten luokkien hiipumisen

estämiseksi ja kenties uusien harrastajien houkuttelemiseksi yhdistyksen toimintaan.
Kokouksessa otettiin esille, että elokuussa Limingassa järjestetyssä näyttelyssä ei ollut
toistaiseksi huomattavissa pet-luokan yleisöryntäystä virallisten kasvattajien kesken,
vaikka paikalla oli useampi virallinen kasvattaja ja tittelin käyttöönottamisesta oli jo
tiedotettu. Hallitus totesi, että näyttelyensikertalaisten eläimillä on usein yhtä hyvät
mahdollisuudet pärjätä pet-luokassa kuin konkareiden eläimilläkin.

Muutos kotisivuille: FAQ / Usein kysytyt kysymykset
Hallitus päätti poistaa kotisivuilta (FAQ / Usein kysytyt kysymykset) maininnan koskien
sitä, kuinka 2,5-vuotiaan naarasta voi asuttaa uroksen kanssa. Hallituksessa koettiin, ettei
kyseinen väite ole niin yksioikoinen, vaan naaraan ja uroksen asuttamiseen yhdessä
vaikuttavat monet muutkin asiat kuin naaraan veteraani-ikä, joka ei ole automaattisesti
este lisääntymiselle. Lisäksi päätettiin muuttaa samalla sivulla väliverkko ensisijaiseksi
totutusmenetelmäksi kuitenkaan poistamatta mainintaa totutushäkistä.

Näyttelyiden anomukset 15.10. mennessä
Hallitus haluaa muistuttaa, että ensi vuonna 1.1.-31.3. välillä järjestettävien näyttelyiden
anomukset tulee toimittaa hallitukselle 15.10. mennessä. Anomusten toimitusosoite on
hallitus@gerbiiliyhdistys.fi. Ohjeita näyttelyanomuksen tekemiseen löytyy SGY:n sivuilta.
Näytteilleasettajille tämä tarkoittaa sitä, tapahtumakalenteriin tulee mahdollisesti
täydennystä ensi kevään osalta vielä lokakuun puolen välin jälkeenkin!

Hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen ja Aavikkorummun lukijoille ihanaa alkavaa
syksyä! Mikäli joku asia mietityttää tai sinulla on palautetta, ideoita tai mitä tahansa,
posti kulkee hallitukselle osoitteeseen hallitus@gerbiiliyhdistys.fi.
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