Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen su 27.4.2014 klo.13.00
Kokouspaikka: Forssan ABC, Matkailijankatu 2, 30100 Forssa
Paikalla (valtakirjoin):
Annukka Juntunen (Raisa Ristimäki)
Katja Kivipuro (Hanna Lahtinen, Pia Ilmasti)
Susanna Piili (Johanna Hiekkamies)
Elise Feodoroff

SMY:n sääntöjen edellyttämät asiat:
1 . Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 13:00
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta.
Puheenjohtaja: Katja Kivipuro
Sihteeri: Annukka Juntunen
Pöytäkirjantarkastajat: Elise Feodoroff, Susanna Piili
Ääntenlaskijat: Elise Feodoroff, Susanna Piili
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu, joten päätösvaltainen
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksytty
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen
taloudellisesta tilasta
Elise Feodoroff teki selostuksen
6. Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Vastuuvapauden
myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille
vastuuvelvollisille.
Vastuuvapaus myönnetty
7. Hallituksen korvaus
Siirretään syyskokoukseen
8. Sertiruusukkeet
Kumotaan päätös ruusukkeiden poistosta äänin 5/3
9. Tuomaritakit – PET ja UML
Valmistuneiden tuomareiden takeista korvataan 20€. Hyväksytty äänin 5/3
10. Standardimuutokset – Baldwin ja Agoutit/argentet .
Baldwin: Hyväksyttiin Standardikomitean mukainen esitys standardimuutosehdotus äänin
6/2 muutokset voimaan heti:

Toimikunta esittää IHO- otsikon muuttamista IHO JA IHOPOIMUT –otsikoksi.
Toimikunta lisäsi ihon ominaisuuksiin ”karvaton”.
Toimikunta keskusteli Baldwinin viiksikarvoista ja lisäsi kohtaan IHO maininnan
”Viiksikarvat sallitaan”. Viikset ovat marsun tuntoelin, eikä niitä voida pitää virheenä, kuten
standardin muutosesityksessä ehdotettiin.
Viikset tai ilman viiksiä – kumpikaan vaihtoehto ei ole Baldwinilla virhe.
Toimikunta poisti Arvet yleisimmistä virheistä, koska ne mainitaan kohdassa Kunto.
Toimikunta ei nähnyt tarpeelliseksi yleisimpien virheiden ja hylkäämiseen johtavien
virheiden kohdalla määritellä, missä karvojen tulee sijaita. Kaikki karvat viiksiä
lukuunottamatta ovat joko yleinen tai hylkäämiseen johtava virhe.

Agoutit/argentet: Hyväksyttiin esitys äänin 8/0 Muutokset voimaan heti:
Standarditoimikunta esittää vuosikokoukselle, että kaikki agoutit/argentet, joiden värit ovat
hyväksyttyjä, siirretään standardiin. Muutos koskee tällä hetkellä koestandardissa olevia:
buff agouti, saffron agouti, cream agouti, buff argente, saffron argente, cream argente.
Lisäksi esitetään poistettavaksi standardista grey cinnamon argente ja grey orange argente,
koska niiden tyvi ja kärki eivät ole väriltään beige vaan carob, joka ei ole hyväksytty väri .

11. Muotovalio- ja EliittiPet –anominen
Siirretään hallituksen käsittelyyn
12. Rekisteröintisääntömuutokset
KATJA KIVIPURO:
1) luvallista yhdistää vain skinny+skinny.
kantajissa hyväksytään 1/4 poikkeama kuten muillakin roduilla.
Perustelut: nyt ei ole lueteltu mikä on skinny-kantaja. lakelandia
emme tunne ollenkaan.
skinnyjä maailmalla kasvattavat käyttävät harvoin kantajia ja koot
ovat siellä todella massiiviset. kantajia toki hyväksytään jatkossakin
esim. tyypin parantamiseen mutta vain 1/4 isovanhemmista (sama
sääntöpoikkeama kuin muillakin). nykyään skinnykantajaksi on kutsuttu
mitä tahansa risteytystä (käytetty mm. rex ja peruaani).
PÄÄTÖS: hyväksyttiin äänin 8/0. Muutos voimaan 1.9.2014 alkaen

2) luvallista yhdistää vain amerikancrest + amerikancrest
Perustelut; samaan tapaan kuin dutch+dutch. ss-geeni saattaa putkahtaa
ei toivottuna selfiin ja englannincrestiin ja näille roduille on vaan
haitaksi yhdistää eläin jolla on ss.
1/4 sääntö voimassa kuten muillakin.
PÄÄTÖS: Hyäksyttiin äänin 8/0. Muutos Voimaan 1.9.2014
SUSANNA PIILI

Hinnat
Nykyään hinnat menevät näin:
SMY:n myöntämille kasvattajanimellisille marsuille 2 €/marsu
Jäsenille 3 € / marsu
Ei-jäsenille 5 €/marsu.
Mielestäni yhdistys ei voi rokottaa SMY:n hyväksymiä kasvattajia siitä että esim. tuovat
ulkomailta uutta verta jalostukseensa perimällä sellaisilta marsuilta suurempaa
rekisteröintimaksua. Yhdistyksenhän päinvastoin pitäisi tukea tällaista toimintaa.
Nykyisten hintaohjeiden mukaan ei-jäsen joka ostaa marsun SMY:n hyväksymältä
kasvattajalta, saa rekisteröityä sen 2€, ei mielestäni ole järkeen käypää varsinkaan kun ottaa
huomioon edellä mainitsemani esimerkin ulkomaantuonneista.
Ehdotukseni on seuraava:
SMY:n myöntämille kasvattajanimellisille marsuille sekä SMY:n hyväksymien kasvattajien
kaikkille marsuille kasvattajasta riippumatta 2 €/marsu
Jäsenille 3 € / marsu
Ei-jäsenille 5 €/marsu, marsun kasvattajasta riippumatta
PÄÄTÖS: Äänin 6/2 rekisteröintihinnat pysyvät ennallaan
Lipareet
Ehdotan että lipareet otetaan takaisin käyttöön seuraavasti:
Kasvattajille vaaleanpunainen lipare, 2€ kpl
Jäsenille vihreä lipare, 3€ kpl
Lipareihin ei paljousalennuksia.
PÄÄTÖS: Esitys hylättiin äänin 6/2
13. Näyttelysääntömuutokset
KATJA KIVIPURO:
1) jatkossa rop ja rop2 jaetaan vain kuman ja sertifikaatin saaneille
(ei koske koe- ja ei-standardia)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin äänin 6/2. Päätös voimaan heti
2) näyttelysäännöistä poistetaan väliaikakisojen kohta.
jatkossa nämä ovat epävirallisia lisäohjelmia.
PÄÄTÖS: Poistetaan tämä kohta, äänin 4/4, jolloin puheenjohtajan ääni
ratkaisee.
3) näyttelysääntöihin lisätään kohta joka tarkentaa 2-6kk ikäisten
marsujen näyttelyluokkia.
eli aina kun näille roduille on oma
kilpailu, koskee se kaikkia luokkia (paitsi klipatut) eli on kokonaan
erillinen näyttely kasvattajaluokkineen kaikilta osin (myös maksut).
PÄÄTÖS: Kohta lisätään sääntöihin äänin 7/0 (1tyhjä). Voimaan 25v
Juhlanäyttelyn jälkeen
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Näyttelyyn ilmoittautuminen
Säännöissä lukee: Näyttelyilmoittautumisen ajankohta katsotaan postileiman tai sähköpostin
lähetysajan mukaan. Poistetaan kohta postileiman tai ja lähetysajan, eli tilalle:
Näyttelyilmoittautumisen ajankohta katsotaan sähköpostin saapumisajan mukaan.
PÄÄTÖS:Hyväksytty äänin 8/0. Muutetaan ”Näyttelyilmoittautumisen
ajankohta katsotaan sähköpostin lähetysajan mukaan. ”
Klipattu luokka
Klipatuille sama palkitsemissääntö kuin koe- ja ei-standardeilla.
Eli pois: Klipatussa luokassa palkitaan osallistujamäärän mukaan seuraavasti:
1-3 osallistujaa palkitaan 1
4-6 palkitaan 2
7 tai enemmän palkitaan 3
Tilalle: Tuomari voi halutessaan jakaa parhaalle Paras Klipattu ja toiseksi parhaalle Paras
Klipattu 2 palkinnot.
Paras Klipattu 8p. puna/keltainen
2.Paras Klipattu 6p. vihreä/valkoinen
Päätös: Hyväksytty 6/2
Ehdotan myös että otetaan takaisin klipattujen sertit ja Klipattu Muotovalio-titteli. Klipattu
Muotovalio edellyttäisi 2 sertiä ulkomuotoluokasta turkissaan (Eli siis ei klipatusta luokasta)
ja toisen sertin tulisi olla avoimesta luokasta. Vasta kolmas serti siis voisi olla klipatusta
luokasta.
Päätös: Äänin 2/6 ei hyväksytty
Satiinien näyttelyttäminen
Satiinien näyttelyttäminen kokonaan kiellettiin syyskokouksessa 2008 ja päätös tuli voimaan
1.1.2009.
Päätös pitää sisällään sekä ulkomuotoluoka, että pet-luokan, mutta näyttelysäännöissä
asiasta ei ole mainintaa ollenkaan.
Ehdotan että näyttelysääntöihin laitetaan ulkomuotopuolella mainittujen hyväksyttyjen
rotujen lisäksi maininta ettei satiinia minään muunnoksena saa näyttelyttää ja sama lisätään
pet-luokan sääntöihin
Päätös: Päätettiin äänin 8/0 kirjata vuonna 2008 tehty vastaava päätös
näyttelysääntöihin ylös.
AIDA DEPNER
Pet-toimikunnan esitys
Päätös: Asioita ei voi käsitellä koska ei ole asioiden edustajaa paikalla
Kriteerien löysentämistä ilmoittautumismäärien kasvun toivossa.
Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka on tarkoitettu kasvattajanimellisille kasvattajille, jotka esittävät 2-4 samaa

muunnosta olevaa, vähintään kahdesta poikueesta olevaa kasvattiaan ryhmänä. Kasvattajaluokkaan
saa osallistua SMY:n hyväksymien kasvattajien lisäksi ulkomailla asuva, omassa kotimaassaan
hyväksytyn kasvattajanimen omaava kasvattaja.
Kasvattajaluokan kaikkien eläinten on oltava kasvattajanimeltään samoja.
Kasvattajan tulee olla tapahtumassa paikalla. Kasvattajaluokassa kasvattien ei tarvitse olla kasvattajan
omistuksessa. Näytteilleasettaja on velvollinen tuomaan marsunsa kasvattajaluokkaan, jos marsun
kasvattaja niin vaatii.
Kasvattaja saa esittää yhden ryhmän / muunnos / näyttely.
Poistettaisi: Kasvattajaluokkaan osallistuvien eläinten täytyy osallistua samassa tapahtumassa
viralliseen luokkaan.
Perustelu: Mikäli kasvattaja myy marsun lemmikiksi kotiin, jossa ei ulkomuotoluokat kiinnosta, ei
kasvattaja voi pakottaa maksamaan ulkomuotoluokan ilmoittautumismaksua vain sen takia, että
kasvattaja saisi marsun kasvattajaluokkaan. Kasvattajaluokan eläinten kun ei tarvitse olla kasvattajan
omistuksessa. Kasvattaja ei myöskään tiedä ilmoittautuneita ennakkoon, eikä sitä syntyykö
kasvattajaluokkaa vai ei. Ulkomuototuomari pystyy muodostamaan mielipiteensä marsuista myös
ilman virallista arvostelua.
Poistettaisi: Kasvattajaluokkaan ei voi osallistua ei-standardi -muunnoksella eikä klipatuilla
pitkäkarvaisilla.
Perustelu: Ei-standareille on kuitenkin näyttelyyn ilmoittautuessa täytynyt toimittaa mukana
standardi, joten tuomarointiohje on tiedossa. Tuomarointiohjeeseen nojaten voidaan yhtä hyvin
arvostella myös kasvattajaluokan ryhmä. Klipattuja tuomari arvostelee muutenkin, joten yhtä hyvin
voi arvostella myös kasvattajaluokan. Tottakai turkittomuus voi vaikuttaa arvosteluun.
Jalostusluokka
Jalostusluokka on tarkoitettu kasvattajanimellisen kasvattajan omistamalle jalostuseläimelle ja sen 2-4
samaa muunnosta olevalle, vähintään kahdesta eri poikueesta syntyneelle jälkeläiselle.
Jalostusluokkaan saa osallistua SMY:n hyväksymien kasvattajien lisäksi ulkomailla asuva, omassa
kotimaassaan hyväksytyn kasvattajanimen omaava kasvattaja. Jalostuseläimen omistajan tulee olla
tapahtumassa paikalla. Näytteilleasettaja on velvollinen tuomaan marsunsa jalostusluokkaan, jos
marsun kasvattaja niin vaatii. Kasvattaja saa esittää yhden ryhmän / jalostuseläin / näyttely.
Poistettaisi: Jalostusluokassa jalostuseläimen tulee olla kasvattajan omistuksessa, jälkeläisten ei
tarvitse.
Perustelu: Luokassa on tarkoitus arvioida isän/emon periyttämisen tasoa ja jälkeläisten laatua. Siihen
ei vaikuta omistaja.
Harva kasvattaja ei jättää jalostusuransa lopettaneen marsun kotiin vain jalostusluokan takia.
Poistettaisi: Jalostusluokan kaikkien eläinten on oltava kasvattajanimeltään samoja.
Perustelu: Luokassa on tarkoitus arvioida isän/emon periyttämisen tasoa ja jälkeläisten laatua. Siihen
ei vaikuta se, onko jalostuseläin on käynyt tekemässä poikasia useammalla eri kasvattajalla tai kuka
sen on kasvattanut. Hyvä jalostuseläin kelpaa käyttöön useammallekin saman muunnoksen
kasvattajalle.
Poistettaisi: Jalostusluokkaan ei voi osallistua ei-standardi- muunnoksella eikä klipatuilla
pitkäkarvaisilla.
Perustelu: Mikään pitkäkarvainen ei ole turkissaan sen jälkeen, kun on saanut vähintään kaksi
poikuetta jälkeläisiä. Eikä ainakaan siinä vaiheessa, kun jälkeläiset ovat itse näyttelyiässä. Jos halutaan
rajata pitkäkarvaisia, niin säännön voisi rajata samaksi kuin klipattuun.
Miksi ei-standardit on alunperin rajattu edes ulkopuolelle?

Ehdotus: Näyttelysääntöjen palkinnoista kaikki värit pois.
Perustelu: Lisää liikkumatilaa palkinnoille, vaikka perinteisissä totutuissa väreissä voi rop, rop2 ja
sertien kohdalla pysyäkin. Eniten ajattelen BIS-ruusukkeita.

Ehdotus: VV-tittelit siihen muotoon, miten ihmiset niitä käyttävät.

Nykyinen:
Titteleistä käytetään seuraavia lyhenteitä:
VUODEN VOITTAJA = VV – VV10 + vuosiluku
VUODEN KASVATTAJA = VK + vuosiluku
VUODEN JALOSTUSELÄIN = VJE + vuosiluku
VUODEN KLIPATTU = VKL + vuosiluku
VUODEN KOE-STANDARDI = VKS + vuosiluku
VUODEN EI-STANDARDI = VES + vuosiluku
Sekä pet
Viidelle (5) parhaalle VV-PET 1-5
Muutos:
VUODEN VOITTAJA = VV1-10-vuosiluku
VUODEN KASVATTAJA = VK-vuosiluku
VUODEN JALOSTUSELÄIN = VJE-vuosiluku
VUODEN KLIPATTU = VKL-vuosiluku
VUODEN KOE-STANDARDI = VKS-vuosiluku
VUODEN EI-STANDARDI = VES-vuosiluku
Sekä pet:
Viidelle (5) parhaalle VVPET1-5-vuosiluku
Perustelu: Oikeinkirjoitusasuksi sellainen, jota ihmiset käyttävät. Plus-merkkiä ei käytä kukaan. Pettittelistä vain yksi ylimääräinen väliviiva pois, koska sitäkään ei kukaan käytä.

14. Muut esille tulevat asiat.
Ei muita asioita
15. Kokouksen päätös klo 15:00

Puheenjohtaja
Katja Kivipuro

Sihteeri
Annukka Juntunen

Pöytäkirjantarkastajat
Elise Feodoroff

Susanna Piili

