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Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous  
4.10.2015 
Kerhotalo Puikkari 
os. Hansatie 4, 02780 Helsinki 
 

Paikalla olijat, suluissa valtakirjat. 
Kirsi Ruotsalainen, Aida Depner (Satu Sihvo, Pauliina Lampila), Saija Rajamäki (Johanna Ravaska), Johanna 
Hiekkamies (Jessica Nurmiranta), Heli Kuoppamäki (Katriina Hautala, Jaana Peltola), Miia Kuoppamäki, 
Annukka Juntunen (Eilna Korkiakoski), Marketta Uotila, Jarna Jansson (Susanna Piili, Elina Piili), Minna 
Aatela (Nenna Tapaninen, Tommi Långström), Anu Saarela (Anne Jalonen, Sanna Lehto), Raisa Ristimäki 
(Johanna Lahtinen, Elise Feodoroff), Lea Rahtu-Korpela (Elisa Svento, Marja Päätalo). 
 
1. Kokouksen avaus.  

Annukka Juntunen aloitti kokouksen klo 12:10 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
Puheenjohtaja Kirsi Ruotsalainen, sihteeri Annukka Juntunen, pöytäkirjantarkastajat Raisa 
Ristimäki ja Minna Aatela. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 
 

4. Hyväksytään työjärjestys 
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin. Kohta 10, 11, 12 ja 13 käsitellään ennen kohtaa 7 
 

5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta 
2014. 

Ei käyty läpi, koska esitystä ei ollut. Siirretään käsittely seuraavaan vuosikokoukseen. 
 

6. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen 2014. Vastuuvapauden myöntäminen 
edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvelvollisille. 

Ei myönnetä. Tilintarkastuskertomus kuultiin toiminnantarkastaja Pulmu Waittiselta 
puhelimitse.  Kirjallinen lausunto molemmilta toiminnan tarkastajilta puuttui, hallituksen 
pöytäkirja oli puutteellisesti allekirjoitettu sekä kirjanpidon yhteydestä puuttui 
kokouspöytäkirjat, päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan jäsenkokoukseen. 
 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2016 
Ehdotettiin Kirsi Ruotsainen ja Annukka Juntunen. Annukka Juntunen kieltäytyi. 
Valittiin Kirsi Ruotsalainen. 
 

11. Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2016 
Ehdolla Elisa Svento, Minna Aatela, Raisa Ristimäki, Annukka Jutunen, Anu Saarela, Heli 
Kuoppamäki, Johanna Hiekkamies.  
Valittiin hallitukseen: Elisa Svento (29), Heli Kuoppamäki (27), Raisa Ristimäki (23), Annukka 
Juntunen(23), Johanna Hiekkamies (20), Minna Aatela (16) 
Varajäsen: Anu Saarela (14) 
 

12. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta vuodelle 2016 
Tilintarkastajat Alli Aatela, Lea Rahtu-Korpela. Varamiehet Margetta Uotila, Jarna Jansson 
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13. Muiden toimihenkilöiden valinta vuodelle 2016 
 

- Pet-vastaava Lea Rahtu-Korpela Pohjois-Suomi, Heli Kuoppamäki Keski-Suomi, Margetta 
Uotila Etelä-Suomi 
- palkintovastaava Annukka Juntunen 
- infovastaava, Raisa Ristimäki 
- kotisivujen päivittäjä, päävastuu Johanna Hiekkamies. Oikeudet myös Aida Depner, Lea 
Rahtu-Korpela sekä Annukka Juntunen 
- Marsu Magazinen päätoimittajat: Lea Rahtu-Korpela ja Katja Orajärvi-Kotikangas 
 - Marsu Magazinen taitto Annukka Juntunen 
- Rekisteröinti Kirsi Ruotsalainen 
- Kasvattajanimi käsittelijä Lea Rahtu-Korpela 
- Suomen Muotovailio ja Eliittipet käsittelijä Katja Orajärvi-Kotikangas 
- Standarditoimikunta Lea Rahtu-Korpela, Kirsi Ruotsalainen, Aida Depner, Hanna Lahtinen, 
Tommi Långström 
- Pistelasku Pet Pet-toimikunta UML Heli Kuoppamäki 
- Pet-tuomari & eläintentarkastuskoulutusvastaava Kirsi Ruotsalainen 
- Sukutaulutietokanta Aida Depner 
Heli Kuoppamäki hankkii koulutettujen eläintentarkastajien nimilistan julkaistavaksi 
kotisivuille 

7. Valitaan puheenjohtaja ajalle 5.10.2015-31.12.2015 
Ehdotettu, että 2016 vuodeksi valittu puheenjohtaja aloittaa kautensa 5.10.2015 
Hyväksytty 
 

8. Valitaan vuoden 2015 hallitukseen vähintään 1 jäsen sekä 1 varajäsen  
Ehdotettu, että 2016 vuodeksi valittu hallitus aloittaa kautensa 5.10.2015 
Hyväksytty 
Aida Depner erosi hallitustehtävistä 4.10.2015 alkaen, jolloin vuoden 2016 hallitus aloittaa 
täyslukuisena ja päätösvaltaisena toimikauden 5.10.2015 alkaen. 
 

9. Valitaan seuraavat toimihenkilöt vähintään ajalle 5.10.2015-1.12.2015: 
- Pet-vastaava 
- palkintovastaava 
- infovastaava 
- kotisivujen päivittäjä 
- Marsu Magazinen päätoimittaja 
Ehdotettu, että 2016 vuodeksi valitut toimihenkilöt aloittavat kautensa 5.10.2015 
Hyväksytty 
 

14. Hallituksen vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen 
Käsiteltiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma.  
Hyväksyttiin. 
Talousarvioehdotusta ei ollut. 
Päätettiin järjestää ylimääräinen vuosikokous Lahden näyttelyn 24.10.2015 yhteydessä, jonne 
asia tuotaisiin esille. 
 

15. Vuoden 2016 jäsenmaksujen määrääminen 
Käsitellään ylimääräisessä vuosikokouksessa 24.10.2015 
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16. Hallituksen tai jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat. 
A. Liittyminen EE:hen (European Association of Poultry, Pigeon, Cage Bird, Rabbit and Cavy Breeder) 

Mietitään. Katsotaan yhdistyksen tilanne vuoteen 2017 asti. 
 
B.  Sääntömuutokset: 

- Henna Rinta-Kiikan, Jaana Peltolan ja Minna Malinin ehdotus, katso liite 1. 
- Heli Kuoppamäen ehdotus, katso liite 2. 
- Kirsi Ruotslaisen, Annukka Juntusen ja Lea Rahtu-Korpelan ehdotus, katso liite 3. 
- Minna Aatelan, Raisa Ristimäen, Anu Saarelan, Anne Jalosen, Katja Nyströmin ja Jonna Tikan 
ehdotus, katso liite 4. 

Käsiteltiin ja keskusteltiin kaikista sääntömuutosehdotuksista. 
Äänestettiin ehdotuksien liitteistä rekisteröintisääntöehdotusten 3B sekä 4 
välillä. 
3B hyväksyttiin äänin 21-7 kahden muutoksen kera. Ensimmäinen, joka sisälsi 
ehdotuksessa liitteessä 2. Lisätään Diluutti (self) kohtaan, jossa käsitellään 
agoutin, argenten, solid agoutin ja solid argenten kuviosääntöjä. Toisena 
muutettiin sääntöjen alussa oleva lauseke ”Nämä säännöt ovat koskevat kaikkia 
Suomessa rekisteröityjä marsuja” oikeammaksi, eli ” Nämä säännöt koskevat 
kaikkia Suomessa syntyneitä marsuja” 
Säännöt tulevat voimaan 1.1.2016 

Keskuteltiin muihin sääntöihin liittyvistä sääntömuutosehdotuksista. Tehdään uudet 
ehdotukset liitteiden sekä keskutelun pohjalta 24.10 Lahden kokoukseen. 
Seuraavat henkilöt kokoavat ehdotuksia kyseiseen kokoukseen: 
Heli Kuoppamäki: Epet-säännöt 
Lea Rahtu-Korpela ja Aida Depner: muotovaliosäännöt 
Lea Rahtu-Korpala: Kasvattajanimisäännöt 
Annukka Juntunen ja Kirsi Ruotsalainen: Näyttelysäännöt 
 

18. Kokouksen päätös 
 Kokous päättyi klo 16:50 
 
 
 
 
 
_____________________________                                ______________________________ 
Kirsi Ruotsalainen   Annukka Juntunen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
_____________________________                                ______________________________ 
Minna Aatela   Raisa Ristimäki 
Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 
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Liite 1. 
Rekisteröintisääntömuutos: 
Sallitaan yhdistelmä skinny-skinnykantaja 
  
Perustelut: 
Yhdistelmästä skinny-skinnykantaja syntyvä skinny on geneettisesti täysin samanlainen kuin yhdistelmästä skinny-
skinny syntyvä skinny 
Skinnykantajia käytetään paljon jalostukseen myös ulkomailla (esim. Tanskassa ja Ruotsissa) 
Skinnykantajia käyttämällä turvataan rodun geneettisen monimuotoisuuden säilyminen 
Skinnykantajia käyttämällä saadaan parannettua skinnyjen kokoa, karvoituksen laatua ja tyyppiä (erityisesti niskan 
muotoa) 
Määritellään skinnykantaja siten, että toisen vanhemman täytyy olla skinny 
  
Terveisin, 
Henna Rinta-Kiikka, Jaana Peltola ja Minna Malin 

 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 2. 
Liitteenä syyskokoukseen puitavia asioita minulta. 
Terveisin Heli 
 
 

 

Syyskokoukseen käsiteltäväksi asioita: 

  

* Rekisteröintisääntömuutosehdotus: 

Nykyiset säännöt: 

Värisäännöt 
Black – red 

Black – grey 

Black – lilac 

Chocolate – beige 

Chocolate – carob 
* Ehdotus: 
Black – chocolate – beige – lilac – grey – blue – chocolate – carob 
Perustelut: 

Liian tiukka nykyisellään ja harvinaisemmat värit katoaa kasvatuksesta & näyttelyistä, kun niitä ei 
saa rekisteröityä nykyisillä säännöillä eikä ilmoitettua virallisiin luokkiin näyttelyihin, kun 
jalostusmateriaalia vähän tarjolla muutenkin harvinaisemmissa väreissä ja moni syntyy 
nykyisten sääntöjen mukaan väärän värisistä vanhemmista. 
Jos self sääntö pidetään nykyisellään näin tiukkana, niin kuviollisten marsujen rekisteröintien self 
sääntö pois. dalmatian, roan, tan, fox, otter, dutch & californian. Kuviolliset muutenkin vaikeita 
kasvattaa ja self sääntö vaikeuttaa vielä lisää näiden kasvatusta/jalostusta sekä näyttelyttämistä.  
Nykyiset säännöt: 

Kuviosäännöt 
* tan – fox – otter – self (Rekisteröidään vain värisäännön mukaan) 
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* agouti – argente 
* tortoiseshell – tortoiseshell&white – tricolor – bicolor 
* himalaya 
* dutch 
* brindle – tortoishell 
* magpie – harlekiini 
* roan (Sallittu ainoastaan yksiväriseen yhdistettynä) 
* dalmatialainen (Sallittu ainoastaan yksiväriseen yhdistettynä) 
* Ehdotus: 
* tan – fox – otter – self  
* agouti – argente – diluutti (self) 
* tortoiseshell – tortoiseshell&white – tricolor – bicolor 
* himalaya 
* dutch 
* brindle – tortoishell 
* magpie – harlekiini 
* roan (Sallittu ainoastaan yksiväriseen yhdistettynä) 
* dalmatialainen (Sallittu ainoastaan yksiväriseen yhdistettynä) 
Perustelut: 

Nykyisen säännön mukaan tan-fox-otter-self rekisteröidään vain värisäännön mukaan. 
Dalmatialainen/Roan sallittu ainoastaan yksiväriseen yhdistettynä. Tässä ei ole värisääntöä vaikka 
dalmatian marsuihin otettu käyttöön self sääntö vuonna 2015 rekisteröijän vaihduttua. 

Agouti/Argente väreissä hyväksyttävä diluutti yksiväristen käyttö jalostuksessa & rekisteröinneissä.  

  

* Eliitti-PET sääntömuutosehdotukset: 

Nykyiset säännöt: 

Vähintään kahden Eliittikortin on oltava avoimesta- tai veteraaniluokasta, yksi saa olla baby- tai 
nuorten luokasta. 
* Ehdotus: 
Vähintään yhden Eliittikortin on oltava avoimesta- tai veteraaniluokasta. 
Perustelut: 

Samat säännöt käyttöön kuin FI MVA titteliäkin varten. FI MVA titteliin voi käyttää 2 baby/nuorten 
luokan sertifikaattia ja yksi riittää avoimesta- tai veteraaniluokasta. 
Babyn/Nuoren marsun täytyy olla hyvä sijoittuessaan PPM sijoille joten mielestäni 
epäoikeudenmukaista evätä hyviltä Baby/Nuorten luokan marsuilta eliittikortteja EPET titteliin jos 
ne niitä saavat nuorella iällä enempi kuin yhden. 
Nykyiset säännöt: 

Eliitti-Pet on lemmikkiluokan marsuille titteli, joka saavutetaan seuraavasti: 

Marsu valmistuu Suomen EliittiPetiksi kolmella Eliittikortilla joita saa PPM-sijoituksista. 
Eliittikorttien tulee olla SMY:n hyväksymistä näyttelystä. Vähintään kahden Eliittikortin on oltava 
avoimesta- tai veteraaniluokasta, yksi saa olla baby- tai nuorten luokasta.  
Eliittikorttien  pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. 
* Ehdotus: 
Eliitti-Pet on lemmikkiluokan marsuille titteli, joka saavutetaan seuraavasti: 

Marsu valmistuu Suomen EliittiPetiksi kolmella Eliittikortilla joita saa PPM-sijoituksista. 
Eliittikorttien tulee olla SMY:n hyväksymistä näyttelystä. Vähintään yhden Eliittikortin on oltava 
avoimesta- tai veteraaniluokasta, kaksi saa olla baby- tai nuorten luokasta.  
Eliittikorttien  pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. 
Marsu valmistuu Multi EliittiPetiksi / Gold EliittiPetiksi saatuaan EliittiPet tittelin jälkeen vielä kolme 
uutta Eliittikorttia joita saa PPM-sijoituksista. 
Perustelut: 
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Eliitti-Pet tittelin saa anoa niin kuin nytkin marsun kerättyä 3 eliittikorttia näyttelyistä, mutta tämän 
lisäksi esim. Multi EPET / Gold EPET- titteli jo EPET tittelin saaneille marsuille, niiden saatua vielä 
3  uutta EliittiPet korttia näyttelyistä. Näin saataisiin valmiit EPET marsut kulkemaan myös lisää 
Pet luokissa näyttelyissä eikä ne jäisi kotia. 
  
Ystävällisin Terveisin Heli & Mira´s marsut 

 
 
 
 
LIITE 3. 
Kirsi Ruotslaisen, Annukka Juntusen sekä Lea Rahtu-Korpelan rekiteröintisääntö ehdotukset syyskokoukseen 2015. 
 
Rekisteröintisääntö ehdotus A) 
 
Nykyisissä rekisteröintisäännöissä on suoranaisia virheitä. 
 
Uusi rekisteröijä on kerännyt ja koonnut pikkuhiljaa näitä ja 
Rekisteröintisääntö ehdotus A) on ns. korjattu versio nykyisistä 
säännöistä. Tässä ei pitäisi jäädä mikään arvailujen varaan. Ainut 
uusi asia on, että ei-standardien rekisteröinti ohjeistus tulisi 
standarditoimikunnalta rekisteröijälle 
 
Rekisteröintisääntö ehdotus B) 
Nykyiset rekisteröintisäännöt ovat monen mielestä olleet liian tiukat 
sekä epäreilut. Tässä kasvattajille annetaan vastuuta enempi tehdä valintoja. Jos ei tiedä mitä tekee, niin siinähän oppii. 

Suomen marsuyhdistys ry:n rekisteröintisääntöehdotus  A) 
 

Nämä säännöt koskevat Suomessa syntyneitä marsuja. Sääntöjen pohjana toimii seuraava malli: 

 
Tässä M on rekisteröitävä marsu. 

Sen vanhemmat ovat E ja F ja isovanhemmat ovat A, B, C ja D. 

Näin siis A ja B ovat E:n vanhempia ja C ja D ovat F:n vanhempia. 

M:n perimästä D:n osuus on 25 %. 

Sääntöpoikkeamaksi sallitaan 25% (eli yhden isovanhemman ) verran. Tämä siis tarkoittaa, että loput 75 % 

isovanhemmista täytyy noudattaa sovittuja yhdistelmiä. Vanhempien tulee aina noudattaa sovittuja 

yhdistelmiä. 

Oheinen lista sisältää rekisteröintiin hyväksytyt yhdistelmät. 

 

Lyhytkarvaiset 

Seuraavia roturyhmiä saa jalostaa keskenään, kunhan väri- ja kuvio säännöt toteutuvat: 

* Self eli sileäkarvainen yksivärinen – Nonself eli sileäkarvainen kuvioitu – Englannincrest yksivärinen – 

Englannincrest kuvioitu 

* Amerikancrest yksivärinen 

* Amerikancrest kuvioitu 

 
Värisäännöt 

Samanväriset keskenään 
Pew – dew – cream – lemon – buff – saffron 

Saffron – buff – peg – deg 
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Black – red 

Black – grey 

Black – lilac 

Chocolate – beige 

 

Kuviosäännöt 
Kaikki väriyhdistelmät ovat sallittuja erikseen mainituin poikkeuksin 
*Saman kuvioiset keskenään. 

* tan – fox – otter – self  (Rekisteröidään vain värisäännön mukaan) 

* agouti – argente 

* solid agouti – solid argente 

* tortoiseshell – tortoiseshell&white – tricolor – bicolor 

* himalaya 

* dutch 

* brindle – tortoishell 

* magpie – harlekiini 

* roan (Sallittu ainoastaan  yhdistettynä yksiväriseen) 

* dalmatialainen (Sallittu ainoastaan  yhdistettynä yksiväriseen) 

 

Karkeakarvaiset ja karvattomat 

Kaikki väri- ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai roan-

dalmatialainen. 

* teddy 

* rex 

* abessiinialainen 

* skinny 

* baldwin – baldwinkantaja 

 

Pitkäkarvaiset 

Kaikki väri- ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai roan-

dalmatialainen. 

* Sheltie – texel – coronet – merino 

* Peruaani – alpakka 

* Lunkaryaperuaani – peruaani 

* Lunkaryasheltie – lunkaryacoronet – coronet – sheltie 

 

Muut 

Kaikki väri- ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai roan-

dalmatialainen. 

* Ridgeback 

* Ch-teddy – Ch-teddy crest 

* Curly 

* California – self, am.crest, roan ja agouti EI PEW 

* Ei-standardi: Standarditoimikunnan antaman ohjeistuksen mukaan 

Satiineja, skinnykantajia ja baldwinkantajia ei rekisteröidä 

 

Suomessa syntyneen marsun sukutauluun täytettävät tiedot: 

– Marsun nimi – Tähän kirjoitetaan rekisteröitävän marsun virallinen nimi. Mikäli marsun kasvattajalla on 

SMY:n myöntämä kasvattajanimi, se kirjoitetaan varsinaisen nimen eteen. Muutoin marsun nimessä ei saa 

esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu- tai jälkiliitettä. 

– Rekisterinumero – Tähän rekisteröijä kirjoittaa marsun rekisterinumeron 

– Syntymäaika 

– Rotu 
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– Väri 

– Sukupuoli 

– Vanhempien sekä isovanhempien nimi (rekisterinumero), rotu ja väri. Mikäli marsun kasvattajalla on 

SMY:n myöntämä kasvattajanimi, se kirjoitetaan varsinaisen nimen eteen. Muutoin marsun nimessä ei saa 

esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu- tai jälkiliitettä. 

– Kasvattaja (mikäli tiedossa), kasvattajan allekirjoitus (mikäli rekisteripaperissa kohta) 
 

Tuonnit: Sukutaulusta täytyy selvitä ainakin seuraavat tiedot: marsun nimi, sukupuoli, syntymäaika (tai 

arvio), muunnos (rotu/väri/kuvio) sekä kasvattajan nimi (mikäli tiedossa)  ja kotimaa (mikäli tiedossa). 

 

Mitä rekisteröiminen maksaa? 

SMY:n myöntämille kasvattajanimellisille marsuille 2 €/marsu 

Jäsenille 3 € / marsu 

Ei-jäsenille 5 €/marsu. 

Rekisteröintimaksut maksetaan SMY:n tilille NORDEA FI74 1469 3000 0265 06. 

Viite on 220. 

 

Tee näin: 

Rekisteröijälle lähetetään kaksi (2) asianmukaisesti täytettyä sukutaulua / marsu. 

 

Lisäksi mukana tulee lähettää kuitti maksetusta rekisteröintimaksusta tai sen voi lähettää sähköpostitse 

osoitteeseen smy.rekisterointi@gmail.com sekä vastauskirjekuori tarvittavine postimerkkeineen. 

 

Toinen lähetetyistä rekisterikaavakkeista jää rekisteröijälle ja toinen palautetaan rekisterinumerolla 

varustettuna. 

 

Ainoastaan SMY:n leimalla vahvistettu rekisterikaavake on virallinen. 

 

Jos rekisteröintiohjeita ei noudateta, marsua / marsuja ei rekisteröidä, eikä rekisteröijä ole velvollinen 

palauttamaan jo maksettuja maksuja. Jos sukutaulu on virheellisesti/puutteellisesti täytetty, se palautetaan 

rekisteröimättömänä uudelleen korjattavaksi. SMY ei korvaa tästä aiheutuvia kuluja. 

 

Rekisteröinti kestää harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta enintään kuukauden (postileimojen välinen 

aika). 

 

Katso rekisteröijän ajantasaiset yhteystiedot yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ”Yhdistys -> Yhteystiedot”. 

Rekisteröimällä marsun hyväksyt sen, että rekisteröintitiedot ovat julkisia. 

 

Poikkeusluvan anominen: 

Rekisteröintisäännöistä voi anoa poikkeuslupaa vain hyvällä syyllä. Anominen tapahtuu kirjallisesti ja 

anomus lähetetään rekisteröijälle (katso rekisteröijän ajantasaiset tiedot yhdistyksen kotisivuilta kohdasta 

”Yhdistys -> Yhteystiedot”). 

Anomukseen liitetään marsun sukutaulu ja lyhyt, napakka perustelu, miksi marsu pitäisi hyväksyä rekisteriin 

säännöistä poikkeavalla sukutaululla. Rekisteröijä lisää anomukseen oman mielipiteensä. Lopullisen 

päätöksen tekee hallitus, jonka jälkeen rekisteröijä ilmoittaa anojalle päätöksestä. 

 

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröinneistä, 

ota yhteyttä rekisteröijään smy.rekisterointi@gmail.com 
 

Annukka Holmroos, Kirsi Ruotsalainen, Lea Rahtu 10.9.2015 
 

http://marsuyhdistys.net/home/?page_id=12
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Suomen marsuyhdistys ry:n rekisteröintisääntöehdotus  B) 
 
 
Nämä säännöt koskevat kaikkia Suomessa rekisteröitäviä marsuja. 
Sääntöjen pohjana toimii seuraava malli: 

 
Tässä M on rekisteröitävä marsu. 
Sen vanhemmat ovat E ja F ja isovanhemmat ovat A, B, C ja D. 
Näin siis A ja B ovat E:n vanhempia ja C ja D ovat F:n vanhempia. 
M:n perimästä D:n osuus on 25 %. 
Sääntöpoikkeamaksi sallitaan 25% (eli yhden isovanhemman ) verran. Tämä siis tarkoittaa, että 
loput 75 % isovanhemmista täytyy noudattaa sovittuja yhdistelmiä. Vanhempien tulee aina 
noudattaa sovittuja yhdistelmiä. 
Oheinen lista sisältää rekisteröintiin hyväksytyt yhdistelmät. 
Sileäkarvaiset: 
Seuraavia roturyhmiä saa jalostaa keskenään, kunhan väri- ja kuviosäännöt toteutuvat. 
 
Self eli yksivärinen,  nonself eli kuvioitu, englannincrest yksivärinen , englannicrest kuvioitu, 
amerikancrest yksivärinen sekä  amerikancrest kuvioitu.  
Roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai roan-dalmatialainen yhdistelmät eivät ole sallittuja. 
 
Värisäännöt: 
Samanväriset keskenään  
Pe white – dewhite – cream – lemon – buff – saffron - Saffron – buff – pe golden – de golden – red 

Black – red 

Black – grey – lilac - chocolate – beige 

 
Kuviosäännöt: 
samankuvioiset keskenään erikseen mainituin poikkeuksin ilman värisääntöä 

tan – fox – otter – self  
agouti – argente  - solid agouti – solid argente  
tortoiseshell – tortoiseshell&white – tricolor – bicolor  
himalaya – self 
dutch 
brindle – tortoiseshell - magpie – harlekiini  
 
roan (sallittu ainoastaan  yhdistettynä yksiväriseen) 
dalmatialainen (sallittu ainoastaan  yhdistettynä yksiväriseen 
Karkeakarvaiset ja karvattomat 
Samanrotuiset keskenään 

Kaikki väri- ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai 
roan-dalmatialainen. 
teddy 
rex – rex crest 
abessiinialainen 
skinny – skinnykantaja 
baldwin – baldwinkantaja 
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Pitkäkarvaiset 

Samanrotuiset keskenään 

Kaikki väri- ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai 
roan-dalmatialainen. 
sheltie – texel – coronet – merino - peruaani – alpakka 
lunkaryaperuaani –lunkaryasheltie – lunkaryacoronet – coronet – sheltie  - peruaani  
 
Muut 
Samanrotuiset keskenään 

Kaikki väri- ja kuvioyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi roan-roan, dalmatialainen-dalmatialainen tai 
roan-dalmatialainen. 
ridgeback 
Ch-teddy – Ch-teddy crest 
Curly 
ei-standardi: Standarditoimikunnan  antaman ohjeistuksen mukaan. Toimita sukupaperit sekä 
ehdotus rodun rekisteröinnistä standarditoimikunnalle. Standarditoimikunta käsittelee asian ja 
toimittaa asiakirjat rekisteröijälle päätöksen tehtyään. 
Satiineja, skinnykantajia ja baldwinkantajia ei rekisteröidä. 
 
Suomessa syntyneen marsun sukutauluun täytettävät tiedot: 
– Marsun nimi – Tähän kirjoitetaan rekisteröitävän marsun virallinen nimi. Mikäli marsun 
kasvattajalla on marsuille hyväksytty kasvattajanimi, se kirjoitetaan varsinaisen nimen eteen. 
Muutoin marsun nimessä ei saa esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu- tai jälkiliitettä. 
– Rekisterinumero/selkeä tyhjä tila – Tähän rekisteröijä kirjoittaa marsun rekisterinumeron. 
– Syntymäaika 
– Rotu 
– Väri 
– Sukupuoli 
– Vanhempien sekä isovanhempien nimi (mikäli tiedossa), (rekisterinumero), rotu ja väri. 
Mikäli marsun kasvattajalla on marsuille hyväksytty kasvattajanimi, se kirjoitetaan varsinaisen 
nimen eteen. Muutoin marsun nimessä ei saa esiintyä kasvattajanimeen viittaavaa etu- tai 
jälkiliitettä. 
– Kasvattaja (mikäli tiedossa), kasvattajan allekirjoitus (mikäli rekisteripaperissa kohta) 
 
Tuonnit:  
Sukutaulusta täytyy selvitä ainakin seuraavat tiedot: marsun nimi, sukupuoli, syntymäaika (tai 
arvio), muunnos (rotu/väri/kuvio) sekä kasvattajan nimi (mikäli tiedossa) ja kotimaa (mikäli 
tiedossa). 
Mitä rekisteröiminen maksaa? 
SMY:n myöntämille kasvattajanimellisille marsuille 2 €/marsu 
Jäsenille 3 € / marsu 
Ei-jäsenille 5 €/marsu. 
Rekisteröintimaksut maksetaan SMY:n tilille NORDEA FI74 1469 3000 0265 06. 
Viite on 220. 
Tee näin: 
Rekisteröijälle lähetetään kaksi (2) asianmukaisesti täytettyä sukutaulua / marsu. 
Lisäksi mukana tulee lähettää kuitti maksetusta rekisteröintimaksusta tai sen voi lähettää 
sähköpostitse osoitteeseen smy.rekisterointi@gmail.com sekä vastauskirjekuori tarvittavine 
postimerkkeineen. 
Toinen lähetetyistä rekisterikaavakkeista jää rekisteröijälle ja toinen palautetaan rekisterinumerolla 
varustettuna. 
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Ainoastaan SMY:n leimalla vahvistettu rekisterikaavake on virallinen. 
Jos rekisteröintiohjeita ei noudateta, marsua / marsuja ei rekisteröidä, eikä rekisteröijä ole 
velvollinen palauttamaan jo maksettuja maksuja. Jos sukutaulu on virheellisesti/puutteellisesti 
täytetty, se palautetaan rekisteröimättömänä uudelleen korjattavaksi. SMY ei korvaa tästä 
aiheutuvia kuluja. 
Rekisteröinti kestää harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta enintään kuukauden (postileimojen 
välinen aika). 
Katso rekisteröijän ajantasaiset yhteystiedot yhdistyksen kotisivuilta kohdasta ”Yhdistys -> 
Yhteystiedot”. 
Rekisteröimällä marsun hyväksyt sen, että rekisteröintitiedot ovat julkisia. 
Poikkeusluvan anominen: 
Rekisteröintisäännöistä voi anoa poikkeuslupaa vain hyvällä syyllä. Anominen tapahtuu kirjallisesti 
ja anomus lähetetään rekisteröijälle (katso rekisteröijän ajantasaiset tiedot yhdistyksen kotisivuilta 
kohdasta ”Yhdistys -> Yhteystiedot”). 
Anomukseen liitetään marsun sukutaulu ja lyhyt, napakka perustelu, miksi marsu pitäisi hyväksyä 
rekisteriin säännöistä poikkeavalla sukutaululla. Rekisteröijä lisää anomukseen oman 
mielipiteensä. Lopullisen päätöksen tekee hallitus, jonka jälkeen rekisteröijä ilmoittaa anojalle 
päätöksestä. 
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröinneistä, 
ota yhteyttä rekisteröijään smy.rekisterointi@gmail.com 

 
 
Annukka Holmroos, Kirsi Ruotsalainen, Lea Rahtu 10.9.2015 

 
LIITE 4. 
Ohessa kuuden kasvattajan allekirjoittamat sääntömuutos ehdotukset. 
 
Pidämme erittäin tärkeänä rekisteröintisääntöjen totaalista vapauttamista ja eriarvoisuuden 
poistamista. Annetaan kaikille mahdollisuus harrastaa. 
Näin yhdistykselle luodaan uusi avoin ja reilu tulevaisuus. 
 
Kiittäen ! 

 

Sääntömuutos ehdotuksemme Syyskokoukseen 4.10.2015: 

 

REKISTERÖINTI SÄÄNNÖT : 
 

SMY:n rekisteröinti sääntöjen vapauttaminen ja tasa-arvoistaminen kaikille kasvattajille, 

kasvattajiksi aikoville, näyttelyttäjille !! 
 

Lyhyet, selkeät ja ytimekkäät säännöt, muuta ei tarvita : 
 

SÄÄNNÖT REKISTERÖINTIIN (ehdotus) 

Ei rekisteröitävät yhdistelmät : roan – roan, dalmatialainen – dalmatialainen 

Ei rekisteröidä : satiinit 

Emän ikä pitää ilmoittaa rekisteröitäessä, emä ei saa olla alle 7 kk ikäinen ja 12 kuukauden aikana 

emällä ei saa teettää kuin 3 poikuetta. 
 

Oheisissa säännöissä otetaan huomioon terveydelliset syyt. Saman tyylisiä sääntöjä noudatetaan esim. 

Ruotsissa, Englannissa ei rekisteröidä marsuja ollenkaan. 

Sääntöehdotuksemme on reilu kaikille muunnokseen ja väriin katsomatta eikä aseta suomalaista kasvattajaa 

eriarvoiseen asemaan, ulkomailla eikä Suomessa. 

 

http://marsuyhdistys.net/home/?page_id=12
http://marsuyhdistys.net/home/?page_id=12
mailto:smy.rekisterointi@gmail.com
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Kilpailuluokat nykyinen: 
Baby-luokka: 2-4kk 

Nuorten luokka: 4-6kk 

Avoin luokka: 6-36kk 

Veteraaniluokka: 36 kk - 

 

EHDOTUS : 

 

Kilpailuluokat: 

Junior luokka: 2-5kk 

Avoin luokka: 5-- 

Valio luokka : Suomen muotovalioille valioitumisen jälkeen 
 
 

Perustelu ko.ikäjako on voimassa muissa pohjoismaissa. 

 
EHDOTUS : 

Kaikkiin näyttelyihin JUNIOR ROP & BIS. 
Käytössä muissa pohjoismaissa, tasa-arvoistaa ja kannustaa junioreiden näyttelytystä. 

 
EHDOTUS : 

BIS SIJAT JAETAAN ILMOITTAUTUNEIDEN ELÄINTEN MUKAAN, ei paikalla olijoiden. 

 
EHDOTUS : JALOSTUSLUOKKA POISTETAAN 

 
EHDOTUS : VALIOITUMISEEN KELPAA VAIN YKSI BABY & NUORTEN LUOKAN SERTI + 2-3 

 AVOIMEN LUOKAN SERTIÄ 

 

EHDOTUS : 

Poistetaan säännöistä kaikki, syrjintään viittaavat kohdat. 
 

Jokaiseen SMY:n kanssa yhteistyössä toimivan ulkolaisen yhdistyksen (Ruotsi, Norja, Tanska, ...?) 

hyväksymät kasvattajat ovat oikeutettuja käyttämään heille myönnettyä kasvattajanimeä kansallisuuteen ja 

asuinpaikkaan katsomatta myös Suomessa. 

Syrjintää ei saa harjoittaa asuinpaikkaan vedoten. 

 

 

 
KASVATTAJANIMEEN LIITTYVÄT (ehdotukset) 

kirjallinen jalostussuunnitelma POISTETAAN 

Vuosittainen pakko näyttelytys ja poikueiden pakko rekisteröinti POISTETAAN (huom !! JOS 

REK.SÄÄNTÖJÄ EI VAPAUTETA KOKONAAN  REKISTERÖINTI EHDOTUKSEN MUKAAN) 

Näyttelyssä henkilökohtainen paikallaolo : kasvattajan ilmoittamat eläimet voi esittää myös joku muu 

MYÖS kasvattajaluokassa 
 

 
EHDOTUS : Sukutietokantaan saa kirjata eläimiä vain kasvattajan suostumuksella. 
Kyseessä on asiakirja jota ei saa kopioida ilman tekijän suostumusta. 

 

 
Nämä ehdotukset allekirjoittaa 10.9.2015 : 
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Minna Aatela (SMY kasvattaja vuodesta 1997 & jäsen) 

Raisa Ristimäki (SMY kasvattaja vuodesta 2003 & jäsen) 

Anu Saarela (jäsen, kasvattaja vuodesta 2006 ja SMY:n hallituksen varajäsen, SMF kasvattaja 

vuodesta 2011 & jäsen) 

Anne Jalonen (SMY kasvattaja vuodesta 1992 & jäsen) 

Katja Nyström (SMY kasvattaja vuodesta 2014 & jäsen) 

Jonna Tikka (kasvattaja) 

 


