
Smyn vastine kotisivuille

Suomen Marsuyhdistyksen toiminta käsittää koko maan. Tarkoituksena on mm.
saattaa yhteen marsuharrastajia ja edistää marsujen kasvatusta sekä kehittää
marsuharrastajien tietoja ja taitoja puhdasrotuisten eläinten kasvattamisessa.
Yhdistys julkaisee jäsenlehteä, järjestää näyttelyitä, valistus- ja tiedotustapahtumia,
antaa neuvontaa, koulutusta, ylläpitää verkkosivuja sekä toimii alansa asiantuntijana
Suomessa. Eri vuosien hallitukset ovat järjestäneet mm. keskustelutilaisuuksia,
kesäpäiviä ja marsutapahtumia eri puolilla Suomea. On ollut koulutuksia ja luentoja
sekä messutapahtumia, jossa kerrottu marsujen hyvinvoinnista ja
harrastustoiminnasta. Niin lemmikki kuin ulkomuotoluokan näyttelyitä on järjestetty
eri puolilla Suomea huomioiden jäsenistön sijainnit ja kulkuyhteydet mahdollisimman
kattavasti. Myös virtuaalinäyttelyitä järjestetään poikkeusolojen aikana ja niistä on
tullut paljon positiivista palautetta. Huiman suosion ovat saaneet myös kaikille
avoimet facebookissa järjestettävät kuukausittain vaihtuvat valokuvakisat mahtavine
palkintoineen. Viime vuosina on toivottu mm. genetiikkakurssia, mutta lukuisista
yrityksistä huolimatta siihen ei valitettavasti ole saatu kouluttajaa, samoin on käynyt
eläinlääkäriluentojen kanssa. Hallitus koettaa toteuttaa nämä koulutukset yhä
edelleen mahdollisuuksien mukaan.

Smy ja sen hallitukset ovat yhdistyksen kolmekymmenvuotisen historian aikana aina
toivoneet jäsenistön toiveita ja palautetta. Kaikille kiitos niistä! Ilman palautetta ei
mikään aikaisemmin toiminut hallitus ole voinut eikä nykyinen hallitus voi kehittää
yhdistystä. Joka lehdessä jäsenistöä pyydetään ottamaan yhteyttä hallitukseen ja
kertomaan toiveita toimintaan. Vain siten hallitus saa tietää mihin suuntaan jäsenistö
toivoo yhdistyksen toimintaa kehitettävän. Tämä ajatusmalli on yhdistyksen
toiminnassa ollut aivan alusta lähtien jo yli 30-vuotta, ja toimintamalli jatkuu edelleen.

Hallitus ottaa aina päätöksenteossa jäsenistön toiveet huomioon. Jokainen aloite, on
kyseessä ollut sitten sääntöuudistus, toimintaehdotus tai koulutusidea tai mikä asia
tahansa, se on tullut jäseneltä. Asiaa ehdottanut jäsen usein pyytää hallitusta
kehittämään ideaa ja on usein myös itse mukana ideoinnissa ja kehitystyössä. Näin
on saatu moni loistava idea toteutettavaan muotoon joko hallituksen tai laajemman
tiimin kanssa yhteistyössä. Smyllä on vuosien varrella ollut lukuisia tiimejä ja
toimikuntia, kuten tälläkin hetkellä ollaan perustamassa sähköisen rekisteröinnin
tiimiä sekä tiimiä ideoimaan ja uudistamaan Smyn tulevia uusia nettisivuja. Tämän
vuoden kevätkokouksessa järjestettiin myös keskustelu Marsu Magazine lehden
sähköisestä versiosta. Keskustelu oli vilkasta ja paikalla olleen jäsenistö kanta oli
hyvinkin yksimielinen - paperinen lehti on odotettu. Hallitus huomioi jäsenistön
kannan myös tässä asiassa.



Yhdistyksen toimintaa sitoo lukuisat säädökset ja niiden mukaan toimittaessa
enemmistön kanta on yhdistyksen päätös niin hallituksen kuin yhdistyksen
kokouksissa. Tämä voi aiheuttaa pettymyksen tunteita. Näissäkin tilanteissa hallitus
on halukas keskustelemaan asiasta, kuten kevätkokouksen päätöksellä hallitus
käynnistää keskustelun ”sertifioitu kasvattaja”- asiasta kasvattajien kesken.
Vuosikokouksen päätöstä kasvattaja-asiasta hallitus ei voi kuitenkaan kumota. Asiaa
avataan lisää hallituksen toisessa vastineessa.

Smyn sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa on jokaisella 15
vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai
valtuutettunsa kautta. Valtuutetulla voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama
valtakirja. Jokainen jäsen äänestää itsenään, eikä hallituksena. Kevätkokouksessa
oli esillä monia tärkeitä asioita ja moni jäsen oli antanut valtakirjan. Näin he pääsivät
käyttämään jäsenen äänioikeutta. Tämä on jokaisen jäsenen oikeus. Rajaamalla
täysivaltainen jäsenen oikeutta hylkäämällä joidenkin jäsenten valtakirjoja, olisi
vuosikokous syyllistynyt syrjintään. Kokouksessa toimittiin valtakirjojen suhteen
tasa-arvoisesti kunnioittaen jokaisen jäsenen äänioikeutta ja mielipidettä. Valtakirjoja
oli maksimissaan sallittu kaksi valtakirjaa/ valtuutettu, yhdistyksemme sääntöjen
mukaisesti. Lisäksi Poikkeuslain 25 §:n 1 momentista sanotaan, että ”säännöistä
poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai
useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa." Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus
voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään
oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa
järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai
valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa
edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei
säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.”
(https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677). Näiden mainittujen seikkojen
perusteella hallitus katsoi toimineensa oikein hyväksyessään kokoukseen
osallistuneilta kaksi valtakirjaa.

Smyn hallitus oli ohjeistanut ilmoittautumaan vuoden 2021 kevätkokoukseen
10.4.2021 mennessä puheenjohtajan sähköpostiin. Hallitus on saanut moitteita
toiminnastaan rajata osallistumisoikeus ohjeiden mukaisesti toimineille. Hallituksen
päätöksen takana oli tasa-arvoinen jäsenistön kohtelu ja poikkeuslaki 4§, jossa
mainitaan seuraavaa: " Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä
järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on
ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan
viimeisestä ilmoittautumispäivästä. " (https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677)

Kevätkokouksen äänestystapa oli mainittu kokousohjeistuksessa. Muun muassa
Oikeusministeriön ohjeissa mainitaan, että äänestystavasta täytyy olla etukäteen
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riittävä ohjeistus. ” Yhdistyksen hallituksen tulee antaa riittävät ohjeet
etäosallistumiseen ja äänestyksiin ”. Näin ollen hallitus ei voinut muuttaa
äänestystapaa kesken kokouksen, samaa mieltä oli myös kokousväki heiltä asiaa
kysyttäessä. Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksessa ja myös hallitus kiittää
uudelleen tätä kautta idean esittäjää neuvoista ja aikoo tutkia sekä testata suljetun
äänestämisen keinoja, jotta sellaista voitaisiin jatkossa käyttää.

Ihmiset ovat erilaisia ja niinpä myös yhdistyksen toiminnassa on erilaisia persoonia.
Aina henkilökemiat ja näkemykset asioista eivät kohtaa. Toimijoilla on myös omia
henkilökohtaisia tapoja toimia. Siten aina ei päästä kaikkia miellyttävään
yhteisymmärrykseen. Smyn hallitus teki viime vuonna Reilu Peli - säännöt, jotta
yhdistyksen toiminnassa muistettaisiin hyvät ja reilut toimintatavat eikä kukaan
missään tilanteessa kokisi eriarvoisuutta, kiusaamista, nimittelyä tai mitä tahansa
syrjintää. Suomen Marsuyhdistyksessä on jokainen marsuharrastaja on yhtä arvokas
riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,
varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta,
uskonnosta,seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilökohtaisesta
ominaisuudesta. Yhdistyksessä kaikki ovat tasa-arvoisia jäseniä riippumatta siitä
onko jäsen marsun omistaja, marsuharrastaja tai toimiiko hän jossakin
luottamustehtävässä. Jokaisen jäsenen mielipide on tärkeä ja hänellä on oikeus
vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja aktiivit tekevät
vapaaehtoistyötä Smyn ja marsuharrastuksen edistämiseksi. Kaikki ovat olleet
tervetulleita jäseneksi sekä toimintaan oman osaamisensa ja halunsa mukaisesti.
Yhdistyksen hallituslaisina haluamme toimia vuorovaikutteisesti kaikkien
marsuharrastuksesta kiinnostuneiden tahojen kanssa monimuotoisen
harrastuskulttuurin kehittämiseksi. Edistämme monimuotoista
marsuharrastuskulttuuria, jossa jokaista toimijaa arvostetaan. Luomme
toiminnallamme ilmapiirin, jossa on mahdollista käydä avointa keskustelua
vaikeistakin asioista. Reilu Peli- sääntöjen mukaisesti viestimme avoimesti
tavoitteista, toiminnasta sekä tekemistämme päätöksistä. Kohtelemme kaikkia
tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Hallitus toivoo jäsenistöltä avointa keskustelua suoraan hallituksen kanssa.
Sosiaalisessa mediassa asioista keskustelu ei ole rakentavaa eikä se edistä
asioiden kehittämistä. On hyvin tärkeää muistaa eläinten hyvinvoinnin ajattelu, sillä
niiden etuja yhdistys ajaa ja myös edistää ohjeistaen, välillä tämän sivuuttaa
ajattelematta. Joten otathan yhteyttä aina kun sinulla on palautetta, kehitysideoita tai
mitä vaan yhdistyksen toimintaan tai marsuharrastukseen liittyvää asiaa. Parhaiten
meidät tavoittaa laittamalla sähköpostia smy.hallitus@gmail.com

Suomen Marsuyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille hyvää kevättä ja iloista mieltä
poikkeusoloissa. Toivomme, että näemme teitä pian tapahtumissa.

-Hallitus-


