
Hallitus tiedottaa 

 
 
Jäseniä koskevat yleiset asiat hallituksen kokouksista joulu-tammikuun ajalta: 
 
 
Uudet yhdistyssäännöt voimaan 
 
SGY ry:n yhdistyssääntöjen muutokset on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 
5.2.2018. Muutoksia tuli syyskokouksen päätöksellä pykäliin 4§, 5§, 7§, 8§, 9§ ja 10§. 
Sääntömuutosten taustalla oli tavoite keventää yhdistyksen hallinnollisia asioita ja 
byrokratiaa. Merkittävin muutoksista on siirtyminen yhden vuosikokouksen käytäntöön. 
Sääntömuutoksien sisällöt ja vaikutukset on esitelty tarkemmin viimeisimmässä 
jäsenlehden numerossa (4/2017) ja niistä voi tarvittaessa pyytää lisätietoa myös 
hallitukselta. Yhdistyssäännöt ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilta Toimintaa-otsikon 
alta. 
 
Ylimääräinen kokous 
 
Yhden kokouksen käytäntöön siirtymisestä johtuen SGY:llä ei ole voimassa hyväksyttyä 
toimintasuunnitelmaa vuodelle 2018 ja sitä varten yhdistyksen tulee järjestää ylimääräinen 
kokous. Ylimääräinen kokous järjestetään Spring Winner -näyttelyn yhteydessä Vantaalla 
21.4. klo 13.00. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsu löytyy yhdistyksen kotisivujen 
kalenterista sekä tästä Aavikkorummun numerosta. 
 
Vuosikokous 2018 
 
Sääntömääräisen vuosikokouksen suunnittelu on järjestämispaikan ja -ajan osalta alkanut. 
Kokouksen ajankohdaksi on esitetty syys-lokakuuta ja paikaksi Keski-Suomea. Lisäksi 
vuosikokousta on esitetty järjestettäväksi jonkin näyttelyn yhteydessä. Vuosikokouksen 
kokouskutsu ja asialista julkaistaan myöhemmin. 
 
Kasvattaja- ja pet-tuomaripäivien asiat 
 
Kasvattaja- ja pet-tuomaripäivät järjestettiin sähköisinä SGY:n kotisivuilla loppuvuodesta 
2017. Hallitus on antanut omat kommenttinsa teemapäivillä käsiteltyihin asioihin ja 
kommentit on toimitettu teemapäiville osallistuneille henkilöille. Kasvattaja- ja pet-
tuomaripäiviltä täytäntöön johtavista asioista tiedotetaan tarvittaessa erikseen. 
 
Näyttelyanomuksia 
 
Hallitus on hyväksynyt tammikuussa 2018 liudan paikallisyhdistykisen näyttelyhakemuksia 
kevään ja kesän osalta. Lisäksi SGY:n omat näyttelyt, Spring Winner 21.4. Vantaalla ja 
Kesäyönäyttely Jalasjärvellä 30.6. tai 7.7., on käsitelty hallituksen kokouksissa. Näyttelyt 
vaikuttaisivat vuoden 2018 osalta sijoittuvan suurimmaksi osaksi Etelä- ja Pohjois-
Pohjanmaan alueille. Tarkemmat tiedot järjestettävistä näyttelyistä löytyvät SGY:n 
kotisivujen kalenterista. 
 
SGY:n kotisivut uudistuvat 
 



SGY:n kotisivujen palveluntarjoaja on luvannut, että kotisivujen ulkoasujen 
muokkausmahdollisuudet ovat uudistumassa kevään 2018 aikana. Hallitus on keskustellut 
tarpeesta päivittää SGY:n kotisivujen sisältöjä ja selkiyttää kotisivujen rakennetta. Ei siis 
kannata kummastella, mikäli sivut kokevat kevään aikana muodonmuutoksen, näyttävät 
hassuilta tai jos linkitykset eivät täysin toimi. 
 
 
Mikäli joku asia mietityttää tai sinulla on palautetta, ideoita tai mitä tahansa, posti 
kulkee hallitukselle osoitteeseen hallitus@gerbiiliyhdistys.fi. 
 
Terveisin 
SGY ry:n hallitus 
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