Suomen Marsuyhdistys Ry, kevätkokous
Kokoustila Aalto, Palvelutori 2.krs, Kauppakeskus Trio, 151440 Lahti
10.7.2020 klo 16

1. Kokouksen avaus
Päivi Tiitinen avasi kokouksen klo 16.15.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta.
Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Annukka Juntunen,
sihteeriksi Laura Moilanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Tiitinen ja Ninni Maria Rantala, ääntenlaskijoiksi Kirsi Ruotsalainen ja Katja Orajärvi Kotikangas.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsu on ollut yhdistyksen jäsenlehden Marsu Magazinen numerossa 2 /
2020 ja SMY:n verkkosivuilla yli kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Todettiin
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
Esityslistaan lisättiin kohta 7.5 "Etäyhteys tässä kokouksessa". Esityslista ja lisäys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Kohta 7.5 käsiteltiin heti lisäyksen hyväksymisen jälkeen.
5. Hallitus esittää toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja tilinpäätökseen
perustuvan selostuksen yhdistyksen taloustilanteesta.
Toimintakertomus on ollut yhdistyksen verkkosivuilla esillä yli kaksi viikkoa.
Hyväksyttiin lisäyksineen.
Kokouskutsussa esitettyyn toimintakertomukseen tehdyt lisäykset ja tarkennukset:
Pohjoismaisen yhteistyön vastuuhenkilönä toimi Carolina Clayhillsin lisäksi Lea
Rahtu - Korpela.

Kirjanpidon teki Päivi Tiitinen, ja sen tarkasti yhdistyksen ulkopuolinen
pääkirjanpitäjä Arto Ala - Hemmilä. Näin saatiin yhdistykselle säästettyä 250 €
Yhdistyksen postiosoite on Päivi Tiitisen osoite ja Kirsi Ruotsalaisen osoite.
Yhdistyksen muuhun toimintaan lisättiin Supermarsu - teatterinäytös Kokkolan
kaupunginteatterissa 27.4.2019, jonka aikana yhdistyksellä oli paikalla info ja
marsun omistajia marsuineen esittelemässä niitä. Lisäksi teatterilla oli
marsuaiheinen valokuvanäyttely 15.8. - 1.9.2019.

6. Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle
2019 esitetään.Vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden
hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvelvollisille
Lausuntoon perustuen esitettiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja
muille toimijoille. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
7. Hallituksen tai varsinaisten jäsenten ja perhejäsenten esittämät,
kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat käsitellään.
7.1 Ehdotus koronan aiheuttamista poikkeuksista kasvattajasääntöihin ja
tuomarioikeuksiin.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
7.2 Ehdotus rekisteröintisäännöiksi
Lisättiin, että poikkeusrekisteröintiä voi hakea yhdistyksen hallitukselta.
Hyväksyttiin yksimielisesti. Säännöt tulevat voimaan 1.8.2020 alkaen.
7.3 Ehdotus kasvattajasäännöiksi
Kokouskutsun liitteenä esitettyihin sääntöihin tehtiin seuraavat muutokset ja
tarkennukset:
Kohtaan Kasvattajanimen anominen: "Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa
hakemuksen saapumisesta SMY:n hallitukselle ja tarkistaa, ettei nimi ole
suojattu.", ehdotetusta lauseesta poistettiin sana pohjoismaisesti.
Kohta “ Kasvattaja ei saa tietoisesti myydä eläimiä, joilla on zoonoosi tai marsujen
tartuntatauti. Jos eläin on muutoin sairas, hänellä on asiasta ilmoitusvelvollisuus. “
Ehdotuksen kohta muutettiin muotoon “ Kasvattaja ei saa myydä tai luovuttaa

sairasta, toipilasta tai mahdollisesti tiinettä marsua kertomatta tästä taholle, jolle
marsu luovutetaan.”
Kohta “SMY voi halutessaan myöntää erinomaisesti velvoitteitaan noudattaneelle
kasvattajalle TÄHTIKASVATTAJA - tittelin. Kyseinen kohta poistettiin esityksestä
kokonaan ja annettiin takaisin hallitukselle mietittäväksi. Asiaan palataan
syyskokouksessa.
Uudet kasvattajasäännöt tulevat voimaan 1.1.2021. Näillä muutoksilla kokous
hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Kokous suosittaa, että tänä vuonna 2020 kasvattajanimen saaneet voivat hakea
poikkeusta kasvattajanimen pitämiseen vaadittavaan pentujen
rekisteröintimäärään.
7.4 Ehdotus näyttelysäännöiksi
Näyttelysääntöehdotuksessa esitetään nykyisen pet - luokan nimen muuttamista
lemmikkiluokaksi. Asiasta äänestettiin. Nimen säilyttämistä pet - luokkana
kannatettiin 9 äänellä, ja nimen muuttamista lemmikkiluokaksi kannatettiin 9
äänellä. Näin ollen puheenjohtajan ääni ratkaisi, ja nimi muutetaan
lemmikkiluokaksi.
Kokouskutsussa esitettyyn näyttelysääntöehdotukseen tehtiin seuraavat
muutokset ja tarkennukset:
Uudet näyttelysäännöt tulevat voimaan 1.1.2021
Kohtaan Näyttelyyn lauseeseen "Eläintentarkastajia tulee olla vähintään kaksi, ja
heidän tulee olla suouorittanut SMY:n eläinteentarkastus koulutus hyväksytysti. “
Lisättiin "on suorittanut eläintentarkastuskoulutuksen, lemmikkituomarikoulutuksen
tai ulkomuototuomarikoulutuksen hyväksytysti."
Kohtaan “ Eläin voidaan tarkastuksen yhteydessä hylätä, tai kokonaan evätä
pääsy näyttelyalueelle, jos sillä on loisia, se on kantava tai imettää, sairas, tai
todella aggressiivinen…” lisättiin “...jos sillä on loisia, se on kantava tai imettävä,
AKUUTISTI sairas…”
Kohta “ Mikäli marsulla on paise, kysta tai kasvain joka ei eritä tai ole ärsyyntynyt
ja… “ muutettiin muotoon “ Mikäli marsulla on paise, kysta tai kasvain joka ei
eritä, ole ärsyyntynyt ja marsu ei vaikuta muutoin sairaalta tai stressaantuneelta,
se voi osallistua näyttelyyn.

Kohta kilpailuluokat: muutetaan luokkien iät selkeyden vuoksi
seuraavasti:Poikasluokka 2-3 kk, nuortenluokka 4-5 kk, aikuistenluokka 6-35 kk ja
veteraaniluokka 36 - kk.
Kohtaan Ulkomuotoluokka lisättiin: "Pitkäkarvaisen marsun turkki ei saa olla
leikattu tai huomattavan vahingoittunut. “
Ulkomuotoluokan säännöt lisäyksineen hyväksyttiin yksimielisesti.
Lemmikkiluokan sääntöjä ja sen titteleiden lyhenteitä ei kokousajan puitteissa
ehditty käsitellä. Niiden käsittelyä jatketaan syyskokouksessa. Säännöt tulevat
voimaan 1.1.2021.
Lisäys pöytäkirjaan
Päätettiin talouden salliessa uusia leimat ja palkinnot, joissa on oikeat tittelit pet
-luokan muuttuessa lemmikkiluokaksi.
7.5 Etäyhteys kokouksessa
Lea Rahtu - Korpela pyysi saada olla mukana etäyhteyden välityksellä. Annukka
Juntunen tarjoaa etäyhteyden henkilökohtaisesti. Juntunen käyttää Rahtu Korpelan äänioikeutta esitetyllä valtakirjalla. Pyyntö hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kokoukselle
Kirsi Ruotsalainen ja Päivi Tiitinen toivat kokoukselle tiedoksi yhdistyksen Reilu
Peli - säännöt. Kokous valtuutti hallituksen jakamaan säännöt yhdistyksen
verkkosivuilla.
Ohje henkilötietossuojasta on valmistumassa, ja se annetaan tiedoksi hallituksen
jäsenille sekä yhdistyksen muille henkilötietojen kanssa toimivilla osapuolille.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05
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Sihteeri Laura Moilanen

-----------------------------------------Pöytäkirjantarkastaja Päivi Tiitinen
Rantala
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Osallistujalista:
Päivi Tiitinen
Kirsi Ruotsalainen
Annukka Juntunen
Katja Orajärvi - Kotikangas
Ninni - Maria Rantala
Laura Moilanen

Valtakirjat:
Päivi Tiitinen: Carolina Clayhills ja Sanni Taimioja
Kirsi Ruotsalainen: Raisa Ristimäki ja Anna Lindberg
Annukka Juntunen: Lea Rahtu-Korpela ja Jarna Jansson
Katja Orajärvi-Kotikangas: Vili Väisänen ja Sonja Konu
Ninni-Maria Rantala: Noora Sarenius ja Elisa Svento
Laura Moilanen: Laura Jokela ja Jari Ukkola

