
Suomen Marsuyhdistys ry on
marsun asialla.

Suomen Marsuyhdistys ry (SMY) on perustettu
vuonna 1989 edistämään puhdasrotuisten
marsujen kasvatusta ja marsuharrastusta
Suomessa. 
Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa
ilmestyvää Marsu Magazine – jäsenlehteä.

www.marsuyhdistys.net

Suomen Marsuyhdistys ry. järjestää vuosittain
useita marsunäyttelyitä rekisteröidyille – ja ei-
rekisteröidyille lemmikkimarsuille. 

Näyttelyiden ja lehden julkaisemisen lisäksi SMY
mm. rekisteröi puhdasrotuisia marsuja, järjestää
koulutustilaisuuksia, kouluttaa marsutuomareita ja
neuvoo jäseniä. 
SMY:n opastaa harrastajia oikeaan tietoon
marsuista ja niiden hoidosta.

Suomen Marsuyhdistys ry on yhteydessä
Pohjoismaisten marsuyhdistysten kanssa ja näin
päivittää kuulumissa ja tapahtumia 

Marsuharrastus on nopeasti leviävää ja innostavaa
toimintaa niin aikuisille kuin nuorillekin.

Suomen Marsuyhdistys ry:hyn voi liittyä kaikki
marsunomistajat sekä marsuista kiinnostuneet! 

Yhdistyksen jäsen saa neljä kertaa vuodessa
ilmestyvän jäsenlehden, Marsu Magazinen.
Lehti ilmestyy Maaliskuussa, Kesäkuussa,
Syyskuussa ja Joulukuussa.

Jäsenmaksut

Aina silloisen vuoden jäsenmaksut voit tarkistaa
SMY:n kotisivuilta www.marsuyhdistys.net
taikka ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin
joiden yhteystiedot löytävät kätevästi yhdistyksen
kotisivuilta. Liittyminen jäseneksi on helppoa ja
nopeaa yhdistyksen kotisivuilla olevan
kaavakkeen avulla. Sivuilla on selkeät ohjeet.

Mikäli liittymistapa on jokin muu kuin Internet,
niin yhteydenotto jäsenrekisterin hoitajalle ja hän
opastaa asiassa eteenpäin.

SMY:n jäsen on myös samalla Suomen Kani- ja
Jyrsijäliiton jäsen, joten kuuluessasi SMY:een,
kuulut automaattisesti myös SKJL joka toimii

kattojärjestönä näille harraste-eläimille.

SMY:n tilinumero: NORDEA 146930-26506

Jäsenyys tulee uusia joka vuosi aina vuoden
alussa. Jäsenmaksu maksetaan aina vuoden
ensimmäisen kuukauden aikana. 
SMY ei toimita erillistä ilmoitusta asiasta. 

Jos jäsenlehtesi jostain syystä ei ole saapunut,
kannattaa tarkastaa onko jäsenmaksu hoidettu.
Taikka ottaa yhteyttä silloiseen jäsenrekisterin
pitäjään. Tiedot aina silloisesta jäsenasioiden
hoitajasta löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Suomen Marsuyhdistys toivottaa tervetulleiksi
kaikki marsuharrastajat omaan yhdistykseen,
jossa jokaisella on sama yhteinen päämäärä.
Marsun hyvinvointi ja sen mukana tuoma
näyttelytoiminta.

TERVETULOA! 

Miksi marsu rekisteröidään?

Puhdasrotuinen marsu rekisteröidään Suomen
Marsuyhdistyksen hyväksymänä sekä sen
säännöillä.

Osallistuakseen näyttelyyn ulkomuotoluokkiin,
tulee marsulla olla rekisteritodistuksessa (marsun
sukupuu ja esivanhempien tiedot) SMY:n
hyväksymä ja leimalla varustettu juokseva
numero.

Rekisteritodistus seuraa marsun mukana koko sen
eliniän ajan. 

http://www.marsuyhdistys.net
http://www.marsuyhdistys.net


Ostettaessa marsu tunnolliselta kasvattajalta, uusi
omistaja saa mukaansa kasvattajan täyttämän
rekisteritodistuksen (sukutaulu). 

Rekisteritodistus on joko valmiiksi rekisteröity,
taikka kasvattaja antaa kaksi marsun tiedoilla ja
suvulla täytettyä rekisterikaavaketta omalla
allekirjoituksella vahvistettuna.  
Tällöin uusi omistaja voi rekisteröidä  marsun, jos
aikomuksena on eläimen näyttelyttäminen
ulkomuotoluokissa. Muutoin sitä ei tarvitse tehdä.

PET (lemmikki/risteytys) – marsuja ei
rekisteröidä.

Voit kysyä yhdistyksestämme lisää:

suomen.marsuyhdistys@gmail.com

Yhdistystoimintaan jokainen voi osallistua omien
halujensa mukaan. 
Yhdistyksen yleiskokouksissa kaikilla jäsenillä on
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja kokouksissa
voi tarjoutua eri toimikuntiin. Myös ottamalla
yhteyttä hallituksen jäseneen/jäseniin, voi
ilmoittaa halukkuutensa yhdistyksen eri
toimintoihin. Edellytyksenä on, että hakija on
SMY:n jäsen.
Yhdistyksessä tehdyistä töistä ei makseta
korvauksia. Kaikki, mitä yhdistyksen eteen
tehdään, on puhtaasti vapaaehtoista.

Yhdistyksessä toimivalla tulee olla oma vakuutus
joka kattaa madolliset vahingot.
Jokainen voi halutessaan osallistua myös
näyttelyiden järjestämiseen. Ne, jotka ovat
valmiita auttamaan, voivat ottaa yhteyttä
puheenjohtajaan taikka näyttelyvastaavaan.

Näyttelyssä tarvitaan monta reipasta sihteeriä
kirjaamaan tuomareiden kommentit.
Aktiiviharrastajalle se on oiva paikka oppia uutta
ja huomionarvoista asiaa kansainvälisten
tuomareiden opastuksella.

Pienikin apu on aina tervetullutta. Näyttelypaikan
siivoaminen on kaikkien näytteilleasettajien
vastuulla. 

Aktiiviharrastajille järjestetään koulutusta PET
tuomariksi pientä korvausta vastaan. 
Näyttelytoiminta on hauska ja leppoisa harrastus.
Se antaa paljon uusia ideoita ja suo
mahdollisuuden tutustua muihin harrastajiin.
Mielipiteiden vaihto on virikkeiden antaja.

Pet-toimikunta on yhdistyksen PET- marsujen
ääni. 
Suurin osa marsuharrastajista aloittaa
harrastuksensa juuri PET – näyttelyistä. Pet –
toimikunta on sekä risteytysmarsuille että
puhdasrotuisille marsuille ja niiden harrastajille
tarkoitettu aktiivien ryhmä, joka pyörittää
näyttelyissä lemmikkiluokan ja väliaikakisojen
toimintaa.. 
Järjestämme myös näyttelyissä erilaisia
väliaikakisoja, kuten kurkunsyöntikisa ja yleisön
suosikkimarsu äänestys. Toimikunta julkaisee
myös jäsenlehdessämme Marsu Magazinessa
palstaa PET- nurkkaus, ja huolehtii muutoinkin
yhdistyksen PET – marsujen asemasta 

Postia tulemaan!

Pet – toimikunta on halukas kuulemaan
jäsentemme ideoita ja ajatuksia näyttelyistä,
väliaikakisoista, lehtijutuista ja muusta
marsumaisesta toiminnasta.

Vastaamme myös mielellämme PET –
marsuaiheisiin kysymyksiin. Myös materiaali
lehtemme PET – nurkkaukseen on erittäin
tervetullutta. Mm. piirrokset, valokuvat sekä
tekstit ovat erittäin odotettuja!

Mailaa ideasi ja ajatuksesi PET – toimikunnan
omaan sähköpostiosoitteeseen
smy.pet@gmail.com

Yhteystietoja
www.marsuyhdistys.net

sähköposti:
suomen.marsuyhdistys@gmail.com

SMY on jokaisen
marsunomistajan oma

yhdistys.
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