
Hallitus tiedottaa 
 
Syksy saapuu ja arkinen aherrus yhdistyksessä jatkuu! Hallitus on pitänyt kesän jälkeen 
vasta yhden kokouksen, joten tiedotettavaa ei ole päässyt kertymään kovinkaan paljoa, 
mutta tässä lyhykäisyydessään yhdistyksen ajankohtaisia asioita. Muistattehan, että 
hallitukselle posti kulkee osoitteeseen: hallitus@gerbiiliyhdistys.fi. 

 

Kysely jäsenkokousten järjestämisestä jäsensivuilla 

 

Kysely oli avoinna 5.6.–15.7.2016 välisen ajan jäsensivuilla. Vastaajia oli 13, jolloin 

jäsenistön vastausprosentti oli 12,6%. Kysymys oli toteutettu niin, että vastaajalla oli 

mahdollisuus valita vastauksista useampi vaihtoehto. Kyselyssä kysyttiin, kuinka jäsenistö 

toivoisi jäsenkokoukset järjestettävän jatkossa. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: 

jäsenkokousten järjestäminen näyttelyn yhteydessä (esim. ruokatauolla) sai 8 ääntä, 

muiden tapahtumien (esim. kasvattaja-, pet-tuomaripäivät tai muut teemapäivät) 

yhteydessä 7 ääntä, näyttelyn yhteydessä ennen näyttelyn alkamista 5 ääntä, näyttelyn 

yhteydessä näyttelyn jälkeen 2 ääntä ja omana erillisenä tapahtumaan 2 ääntä. Hallitus 

päätti, että pyritään jäsenistön toiveiden mukaisesti järjestämään jäsenkokoukset 

jatkossakin näyttelyiden ruokatauon sekä muiden yhdistyksen tapahtumien yhteydessä. 

 

 

Gerbiiliviikonloppu Klaukkalassa 19.–20.11.2016 

 

Päätettiin järjestää Gerbiiliviikonloppu-nimeä kantava tapahtumaviikonloppu Klaukkalan 

työväentalolla marraskuun loppupuolella. Gerbiiliviikonloppuun kuuluu lauantaina 19.11. 

järjestettävä Pikkujoulunäyttely ja sunnuntaina 20.11. järjestettävät kasvattaja- ja pet-

tuomaripäivät sekä yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Lauantaille on 

suunnitelmissa myös TOAn järjestäminen, pikkujouluohjelmaa sekä jonkinlaista 

kasvatusteemaa. Seuraa ilmoittelua SGY:n kotisivujen kalenterista! 

 

 

Saapuneet näyttelyanomukset 

 

Hallitus myönsi pet-luokat gerbiileille, deguille ja hyyrille 11.12.2016 Oulussa 

järjestettävään OSJH:n näyttelyyn. Lisäksi SGY:llä on alustavasti suunnitteilla 

yhteisnäyttely KSKJY:n ja SNL:n kanssa Jyväskylän seudulle 13.5.2017. Kannattaa pitää 

silmällä SGY:n kotisivujen kalenteria! 

 

 

Syyskokous 2016 

 

Syyskokous järjestetään Gerbiiliviikonlopun yhteydessä Klaukkalan työväentalolla 

20.11.2016 klo 12.00. Syyskokouskutsun esityslistoineen löydät tämän jäsenlehden 

sivuilta sekä SGY:n kotisivujen kalenterista. Tervetuloa vaikuttamaan syyskokoukseen! 

Ensimmäistä kertaa jäsenkokoukseen voi osallistua myös etänä sekä valtakirjoin. 
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Uusi pet-tuomari 

 

Marica Toppari on valmistunut pet-tuomariksi gerbiileille. Onnittelut tuomariuran 

urkenemisesta Maricalle! 

 

 

Uusi kasvattajanimi 

 

SGY ja SKJL ovat hyväksyneet uuden kasvattajanimen: Suvi Björkqvist kasvattaa 

Jakarandan gerbiilejä Jyväskylässä. Onnea tuoreesta kasvattajanimestä Suville! 

 

 

Tuomareiden kunniajäsenyydet 

 

Hallitus on päättänyt myöntää erään virallisen tuomarin ehdotuksesta kunniajäsenyydet 

Pirita Laineelle ja Sari Kumpulaiselle kiitoksena pitkästä tuomariurasta yhdistyksen 

parissa. Päätöksellä haluttiin myös turvata yhdistyksen tuomaritilannetta jatkossa. 

 

 

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, että kannattaa taas tarkkailla yhdistyksen 

kalenteria sinne mahdollisesti ilmaantuvien näyttelyiden ja muidenkin tapahtumien osalta! 

 

 
SGY:n hallitus toivottaa yhdistyksen jäsenille kaunista syksyä gerbiilien ja gerbiiliharrastuksen 

parissa! Rummutellaan toisillemme! 

 

Terveisin, SGY:n hallitus 
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