SUOMEN MARSUYHDISTYS RY SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA
2.10.2020

SYYSKOKOUS
Aika 2.10.2020 klo. 17.00
Paikka: Oulun kaupungin pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu
Läsnä: ( Suluissa valtakirjat) Elisa Svento ( Sanni Taimioja ), Noora Sarenius, Katja Orajärvi-Kotikangas, NinniMaria Rantala, Laura Moilanen ( Laura Jokela ), Sonja Konu
Etäyhteys: Päivi Tiitinen; tekniikan vuoksi yhteys menetetty klo.18.31, Kirsi Ruotsalainen; poistui 18.3518.38 takaisin ( Raisa Ristimäki ), Annukka Juntunen (Lea Rahtu-Korpela), Riikka Raatikainen, Johanna
Valkeavirta
1. Kokouksen avaus
Hallituksen sihteeri Laura Moilanen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan
valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Laura Moilanen ja sihteeriksi Katja OrajärviKotikangas. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Svento sekä Annukka
Juntunen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sonja Konu ja Elisa Svento.

3. Kokouksen laillisuun ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin
äänioikeutetut läsnä olevat jäsenet ja valtakirjat. Todettiin, että
äänioikeutettuja jäseniä oli läsnä 6 paikanpäällä sekä etäyhteyden päässä 5.
Valtakirjoja esitettiin 4 kpl. ( Liitteenä lopussa ).
4. Hyväksytään työjärjestys
Ehdotettiin:
Hallitus valitaan ennen puheenjohtajaa. Hyväksytiin yksimielisesti.
Ehdotettiin:
Seuraavakin hallitus sekä kaikki toimijat tekisivät seuraavan vuoden ilman
hyvitys -seteleitä. Päätetään lisätä kohdaksi 10.6.
5.

Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Elisa Svento ja Päivi Tiitinen. Varalla Sonja Konu
ja Lea Rahtu-Korpela.

6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi
Ehdotettiin:
Laura Moilanen, Annukka Juntunen, Katja Orajärvi-Kotikangas, Riikka
Raatikainen, Kirsi Ruotsalainen sekä Noora Sarenius.
Valituiksi tulivat: Laura Moilanen, Annukka Juntunen, Katja Orajärvi-Kotikangas, Kirsi
Ruotsalainen Noora Sarenius

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
Ehdokkaina olivat Annukka Juntunen sekä Katja Orajärvi-Kotikangas.
Järjestettiin lippuäänestys. Katja Orajärvi-Kotikangas valitaan seuraavaksi
vuodeksi puheenjohtajaksi äänin 9/15 Annukka Juntunen 6/15 ääntä.

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Ottaen
huomioon maailman tilanteen korona pandemian suhteen. ( Liitteet 3 ja 4 ).

9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen
Päätettiin jäsenmaksuksi 25€. 31.01.2021 mennessä maksaneille maksu on
20€.
Vuosimaksu 25€ Perheenjäsen 10€, kun samassa taloudessa on jo vuosijäsen,
ei omaa lehteä.
Ainaisjäsen 10 x vuosimaksu
Yhteisöjäsen 2 x vuosimaksu Ulkomaat EU-alueella 27€
EU-alueen ulkopuolella 32€
( Liiteenä lopussa )

10. Hallituksen tai jäsenten esittämät , kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat

10.1 Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2021
Marsu Magazinen päätoimitus: Lea Rahtu-Korpela ja Riikka Raatikainen
Lehtitoimikunta: Hallitus
Rekisteröijä: Kirsi Ruotsalainen
Jäsensihteeri: Johanna Valkeavirta
Kasvattajanimikäsittelijä: Lea Rahtu-Korpela
Rahastonhoitaja: Johanna Valkeavirta

FI MVA, EPET ( uusi nimike Eliittilemmikki EL ), Megamuotovalio- ja Megaepet
(uusi nimike Megaeliittilemmikki MEL: Katja Orajärvi-Kotikangas
Sponsori ja näyttelyvastuu henkilö: Näyttelyä järjestävä taho valitsee aina
organisointi porukastaan vastuu henkilön
Pet-vastaavat: Noora Sarenius ja Riikka Raatikainen
Infovastaava: Noora Sarenius Pohjois-Suomi, Riikka Raatikainen Etelä-Suomi
Koulutusvastaava: Kirsi Ruotsalainen
Kotisivuvastaava ja muut oikeudet: Annukka Juntunen, Aida Depner sekä
hallitus
( Tällä hetkellä oikeudet kotisivuille löytyy: Perustaja Linda Lehtonen, Carolina
Clayhills, Jarna Jansson, Lea Rahtu-Korpela ja Ari Nuutinen ).
Sometiimi: Laura Moilanen
Tiedoitusvastaava: hallitus
Standarditoimikunta: Lea Rahtu-Korpela, Elisa Svento, Kirsi Ruotsalainen, Aida
Depner, Katja Orajärvi-Kotikangas
VV-pisteet: Sanni Taimioja
Eläintarkistus välineiden hoitaja: Kirsi Ruotsalinen

10.2 Muutosehdotus näyttelysääntöjen Rop-ohjeiksi
Ehdotettiin, että muutosehdotuksia selkiytetään hallituksen ja
standarditoimikunnan toimesta ja tuodaan seuraavaan kevätkokoukseen
uudelleen käsiteltäväksi. ( Liite 5. Lea Rahtu-Korpelan ehdotus).

10.3 Muutosehdotus kasvattajasääntöihin
Kannatetaan yksimielisesti, että eläintarkastuskoulutus tulisi käydä ennen
kasvattajanimen hyväksymistä. Kasvattajan omalla vastuulla todentaa että
käynyt kurssin. Jäsenistöltä lisäehdotuksena, että jatkossa
eläintarkastuskoulutus tulisi kaikkien kasvattajien uusia esim.5 vuoden välein.
Päätetään kehittää kyseistä ehdotusta seuraavaan vuosikokoukseen
asialistalle. Myös ehdotus 2. päätetään siirtää seuraavaan kevätkokoukseen.
( Liite 6 ).

10.4 Hallituksen ehdotus lemmikkiluokan näyttelysäännöiksi
Ikäluokat korjattu selkeämmäksi. Eliittipet muutos ehdotus Eliittilemmikki
(EL)Megaeliittipet muutos Megaeliittilemmikki (MEL) Hyväksytty
yksimielisesti. ( Liite 7 ).

10.5 Hallituksen ehdotus lisäykseksi kasvattajasääntöihin
Sertifioidusta kasvattajanimikkeestä äänestettiin ja ehdotus hyväksyttiin äänin
11/14 puolesta ja 3/14 vastaan. ( Liite 8 ).

10.6 Rahallinen korvaus hallitus ja muilta toimijoilta yhdistyksessä
Elisa Svento ehdotti, että myös ensi vuonna hallitus, mutta nyt myös muut
toimijat eivät saisi rahallista korvausta toiminnastaan yhdenvertaisuuden
nimissä. Huolena yhdistyksen talous koronan vuoksi sekä tuleva Nordic
näyttely 2022. Ehdotettiin, että Smy:n järjestämät koulutukset olisivat ilmaisia
toimijoille. Äänestettiin ja päätettiin äänin 13/14 puolesta ja 1/14 vastaan.
11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19.47

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Laura Moilanen, Puheenjohtaja

Katja Orajärvi-Kotikangas, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Annukka Juntunen

Liitteet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouskutsu ja esityslista
Kokouksen osallistujaluettelo ja 4 valtakirjaa
Muutosehdotus näyttelysääntöjen ROP-ohjeiksi
Muutosehdotus kasvattajasääntöihin
Hallituksen ehdotus näyttelysääntöihin
Hallituksen ehdotus lisäykseksi kasvattajasääntöihin

Elisa Svento

( Liite 1. )
Syyskokouskutsu
Suomen Marsuyhdistys ry syyskokous
2.10.2020 klo. 17.00 - 20.00 Oulun kaupungin pääkirjaston isossa kokoustilassa, Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu
Kokoukseen on mahdollista osallistua Microsoft teams-työkalulla. Mahdolliset äänestykset toteutetaan
tällöin Teamsin chat-työkalulla.
1.Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään työjärjestys
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi
7. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
8. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen
9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen
10. Hallituksen tai jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat
10.1 Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2021
11.Kokouksen päätös
Hallitus pyytää jäsenistöään toimittamaan käsiteltävät asiat sähköpostiin smy.hallitus@gmail.com
14.09.2020 mennessä. Koronan vuoksi toivomme ilmoittautumista etukäteen. Ilmoittaudu myös mikäli
osallistut etänä, lähetä sähköposti osallistumisesta viimeistään 30.9. mailiin smy.hallitus@gmail.com
30.9.2020.
Kokouksen esityslista julkaistaan viimeistään 14vrk ennen kokousta Suomen Marsuyhdistyksen
nettisivuilla. Tervetuloa!

(Liite 1 ).
Esityslista
Suomen Marsuyhdistys ry syyskokous 2.10.2020 klo. 17.00 - 20.00 Oulun kaupungin pääkirjaston isossa
kokoustilassa, Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu
Kokoukseen on mahdollista osallistua Microsoft Teams-työkalulla. Mahdolliset äänestykset toteutetaan
tällöin Teamsin chat-työkalulla.
1.Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään työjärjestys
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi
7. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
8. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen
9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen
10. Hallituksen tai jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat
10.1 Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2021 10.2. Muutosehdotus näyttelysääntöjen Rop-ohjeiksi
10.3. Muutosehdotus kasvattajasääntöihin
10.4. Hallituksen ehdotus lemmikkiluokan näyttelysäännöiksi
10.5. Hallituksen ehdotus lisäykseksi kasvattajasääntöihin
11.Kokouksen päätös

Hallitus pyytää jäsenistöään toimittamaan käsiteltävät asiat sähköpostiin smy.hallitus@gmail.com
14.09.2020 mennessä. Mikäli osallistut etänä, lähetä sähköpostiosoitteesi kutsua varten sähköpostiin
smy.hallitus@gmail.com viimeistään 30.9.2020. Kokouksen esityslista julkaistaan viimeistään 14vrk ennen
kokousta Suomen Marsuyhdistyksen nettisivuilla.
Tervetuloa!

( Liite 2. )

Kokouksen osallistujaluettelo ja 4 valtakirjaa

Paikan päällä:
Laura Moilanen -> Valtakirja: Laura Jokela
Sonja Konu
Katja Orajärvi-Kotikangas
Elisa Svento -> Valtakirja : Sanni Taimioja
Ninni-Maria Rantala
Noora Sarenius

Etäyhteys:
Kirsi Ruotsalainen-> Valtakirja: Raisa Ristimäki
Päivi Tiitinen
Annukka Juntunen-> Valtakirja: Lea Rahtu-Korpela
Riikka Raatikainen
Johanna Valkeavirta

( Liite 3. )
Toimintasuunnitelma 1.1.2021 -31.12.2021
Yhdistyksen tarkoituksen on saattaa yhteen marsuharrastajia, edistää marsujen kasvatusta ja kehittää
marsuharrastajien tietoja ja taitoja puhdasrotuisten eläinten kasvattamiseen sekä luoda yhteyksiä muiden
maiden vastaaviin yhdistyksiin ja kasvattajiin.
Tätä tarkoitusta varten Suomen Marsuyhdistys Ry
- Järjestää sääntömääräiset kevät ja syyskokouksen
- Järjestää erilaisia koulutuksia.
- Järjestää ulkomuoto- ja lemmikkinäyttelyitä
- Järjestää ulkomuoto- ja lemmikkituomareiden koulutusta
- Rekisteröi marsuja
- Julkaisee Marsumagazinelehteä
- Ylläpitää sosiaalisen median instagram- ja facebook-tiliä ja mahdollisesti jatkossa myös muita
kanavia
- Järjestää marsuinfoja
- Tukee marsujen ruumiinavauksia
- Osallistuu pohjoismaiseen Nordic-toimikuntaan

Globaali pandemiatilanne saattaa aiheuttaa yhdistyksen toimintaan rajoituksia, jotka vaikuttavat suuresti
toimintaan. Tällöin yhdistyksen hallitus jatkaa toimintaansa Suomen hallituksen ohjein niin, että sähköistä
ja etätoimintaa kehitetään ja lehti julkaistaan, mutta näyttelytuloja ja -menoja ei ole.

( Liite 4. )
Suomen Marsuyhdistys ry talousarvio 2021
Tulot: euroa
Jäsenmaksut 2600
Rekisteröintitulot 300
Näyttelyilmoittautumiset 6000
Muut tulot 2000
Lehden tulot 600
Korot 50
Yht. 11550
Menot:
Tuomarikulut 2000
Muut näyttelykulut 1000
Vuokrat 600
Palkintokulut 4050
Hallintokulut 500
Lehtikulut 2200
Pankin kulut 200
Muut kulut 1000
Yht. 11 550

Globaali pandemiatilanne saattaa aiheuttaa yhdistyksen toimintaan rajoituksia, jotka
vaikuttavat suuresti budjettiin.

( Liite 5. )
Syyskokous 2020 ehdotukset:
ROP sääntöihin muutosehdotus: Tällä hetkellä ROP palkintoja jaetaan vain ROP1 ja
ROP2. Siitä huolimatta onko eläimiä paikalla luokassa 2 vaiko 20. Pitkiksissä
pitkäturkit on jaoteltu useisiin rotuihin, jokaiselle texelille, merinolle ym. on omat
ROPit. Siksi minusta näitä asioita tulisi jotenki tasapainottaa, että myös niissä
roduissa jossa on useita edustajia enemmän kuin kaksi pääsisi ROP palkinnoille.
Useissa maissa ROPit on tämän takia jaoteltu esim. selfeillä mustan ja
punaisensarjanväreihin ja nonselfeillä ruudullisiin, pointillisiin ym. Tai nordicissa selfit
jopa kolmeen ryhmään. Menneinä vuosina ollaan nähty runsasta edustusta selfien
lisäksi niin abyissa, teddyissä, nonselfeissä, joita ei voida jaotella samalailla mitä
esim. selfejä tai nonselfejä voitaisiin. Tuomareillakin on vaikeuksia päättää vain
ROP1 ja ROP2, jos hyviä rodunedustajia on paljon paikalla. Ja tuomarina olisi kiva
sijoittaa enemmän eläimiä. Lisäksi kun BIS sijaan saa kutsua niin monta sertin
saanutta eläintä kun haluaa, niin lisä ROP sijat auttaisivat siinä, jos BIS kisaan
haluaa kutsua useamman saman rodun edustajan. Uskon, että tämä myös innostaisi
harrastajia, jos ROP sijoja jaettaisiin enemmän.
Ehdotan että ROP sijoja lisättäisiin esimerkiksi seuraavanlaisesti:
A: 0-4 marsua ROP1 ja ROP2, 5-9 marsua ROP3, 10-14marsua ROP4, 15-19
ROP5, 20-24 ROP6, 25-29 ROP7 jne.... VV pisteet: ROP1 8 pistettä ROP2 6
pistettä ROP3+ jokainen 4 pistettä
ROP 1 ja 2 voidaan tälläkin hetkellä jakaa marsumäärästä riippumatta, jonka takia
sijojen määrät nousevat ehdotuksessa 5 eteenpäin. VV-pisteissä minusta ei tarvita
ROP3:n jälkeen alenevaa pistemäärää, koska osalla roduilla ROP1 ja 2 jaetaan
melkein automaattisesti. Jos vaan on kumaan riittävä eläinpaikalla. Silloin jos
marsumäärän takia on oikeus jakaa ylimääräinen ROP se saisi 4pistettä vuoden
voittajakisaan (tai vaikka 6 jos syyskokous niin ajattelee parhaaksi.)

( Liite 6. )
Kasvattajanimi sääntöihin ehdotus 1: Ennen kasvattajanimen hyväksymistä
kasvattajan tulee suorittaa eläintentarkistuskoulutus. Tämä ehdotus sen takia, että
uusi kasvattaja tunnistaa mahdolliset loiset ja terveen eläimen. Minusta olisi tärkeää,
että kasvattajat olisivat tämän koulutuksen käyneet.
ehdotus 2: Mahdollisesti myös, että kasvattajanimen ylläpitoon vaaditaan, että tämän
hetkiset kasvattajat ovat koulutuksen käyneet 2023 loppuun mennessä.

( Liite 7. )

Näyttelysäännöt
Yleiset näyttelysäännöt
SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Näitä sääntöjä noudatetaan 1.1.2021 lähtien kaikissa Suomen Marsuyhdistys ry:n
( jatkossa SMY) järjestämissä näyttelyissä ja muissa SMY:n hyväksymissä näyttelyissä.
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan sitä mitä Suomen eläinsuojelulainsäädännössä
määrätään. Marsujen turkki- ja kokomuunnoksissa käytetään harrastuksessa yleisesti
sovitusti rotu-nimikettä.
NÄYTTELYT
Näyttelyissä voidaan järjestää jyrsijöiden ja kanien ulkomuoto- ja lemmikkiluokkia sekä
väliaikatapahtumia kaikille kaneille ja jyrsijöille.
NÄYTTELYJÄRJESTELYT
Jokaisella näyttelyllä tulee olla vastuullinen järjestäjä tai järjestäjiä. Smy:n hyväksymissä
yhdistyksen omissa näyttelyissä vastuullinen järjestäjä vastaa näyttelyn talousarviosta ja
sen pitävyydestä, näyttelyn sujuvuudesta, raportoinneista ja toimii mahdollisen
toimikunnan vetäjänä ja näyttelyn toimihenkilöiden ohjaajana. Muiden yhdistyksen
järjestämissä, Smy:n hyväksymissä näyttelyissä tulee olla nimettynä vastuuhenkilö
Smy:lle, joka vastaa näyttelyn anomisesta, sujuvuudesta ja raportoinneista.
Näyttelyt anotaan Smy:n hallitukselta vähintään 2 kk ennen järjestämispäivää.

Vapaamuotoisesta anomuksesta tulee selvitä järjestäjätaho, vastuullinen järjestäjä tai
järjestäjät, näyttelyn ajankohta, paikka, luokat, tuomarit, eläintarkastajat, budjettiarvio
sekä tilan sopivuus marsunäyttelyyn. Budjettia ei vaadita muiden järjestäjätahojen
näyttelystä.
VAHINKOTAPAUKSET
SMY:n näyttelyiden järjestäjinä toimivat kaikki hallituksen jäsenet ja muut mahdolliset,
kutakin näyttelyä kohti osoitetut henkilöt. Järjestäjät, SMY tai tuomarit eivät vastaa
eläimille, näytteilleasettajille, esineille, myyntituotteille tai yleisölle sattuneista
vahingoista. Jokainen näytteilleasettaja on itse vastuussa aiheuttamastaan tai eläimensä
aiheuttamasta vahingosta.
TUOMARIT
SMY:n sekä sen hyväksymissä näyttelyissä tuomarina toimivat SMY:n hyväksymät
tuomarit. Tuomari ei saa arvostella omaa tai perheenjäsenensä eläintä.
Ulkomaisten tuomareiden tulee omata vastaavat arvosteluoikeudet omassa maassaan.
SMY:n hallitus voi myöntää tähän sääntöön tarvittaessa poikkeuslupia.
NÄYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN
Näyttelyyn ilmoittaudutaan näyttelykutsun mukaisesti.
SMY:n näyttelyissä eläin voi osallistua joko ulkomuotoluokkaan, lemmikkiluokkaan,
väliaikakilpailuihin tai näihin kaikkiin. Näyttelyilmoittautumisen ajankohta katsotaan
lähetysajan mukaan. Mikäli eläin on ilmoitettu osoitetun ajan jälkeen, voi
ilmoittautumisten vastaanottaja katsoa ilmoittautumisen jälki-ilmoittautumiseksi tai evätä
sen kokonaan.

Ulkomuotoluokkiin ilmoitettaessa Suomessa asuvan näytteilleasettajan omistuksessa
olevalla marsulla pitää olla suomalainen rekisterinumero. Ulkomaalaisessa omistuksessa
oleva marsu tulee olla rekisteröity omassa maassaan, mikäli ko. maassa on
puhdasrotuisten marsujen rekisteröintijärjestelmä.
Näyttelymaksun suuruus päätetään näyttelykohtaisesti ja se suoritetaan näyttelykutsussa
mainitulla tavalla. Näyttelykutsussa mainittuja hintoja ei voida jälkikäteen muuttaa.
Ilmoittautumismaksu maksetaan kaikista ilmoitetuista eläimistä huolimatta siitä,
osallistuuko eläin tapahtumaan. Maksut voidaan periä myös jälkikäteen ja SMY voi

määrätä henkilön näyttelykieltoon, kunnes maksut on suoritettu.
NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN
Ennen näyttelytilaan siirtymistä suoritetaan eläintentarkastus. Eläintentarkastuksen
laajuus ja tapa vaihtelevat näyttelykohtaisesti. Eläintentarkastajia tulee olla vähintään
kaksi ja heidän tulee olla suorittanut SMY:n eläintentarkastus-, lemmikkituomari- tai
ulkomuototuomarikoulutus hyväksytysti. Eläin voidaan tarkastuksen yhteydessä hylätä tai
kokonaan evätä sen pääsy näyttelyalueelle, jos sillä on loisia, se on kantava tai imettää,
akuutisti sairas, todella aggressiivinen tai muuten kunnoltaan soveltumaton näyttelyyn.
Muuten soveltumaton tarkoittaa myös hyvin stressaantunutta tai kivuliasta eläintä. Mikäli
marsulla on paise, kysta tai kasvain, joka ei eritä tai ole ärsyyntynyt ja marsu ei muutoin
vaikuta sairaalta tai stressaantuneelta, se voi osallistua näyttelyyn. Myyntieläimet
tarkastetaan tapauskohtaisesti. Tarkastuksessa hylätyn eläimen näyttelymaksu pitää
maksaa, eikä jo maksettua ilmoittautumismaksua makseta takaisin.
Eläimen turkkia ei saa käsitellä vierailla aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua
tai väriä. Turkin leikkaaminen on sallittu ulkomuotoluokissa vain klipattuluokkaan
osallistuvilta marsuilta. Eläin ei saa olla lääkityksen alaisena.
Eläimet arvostellaan näyttelyluettelon mukaisessa tai tuomarin ilmoittamassa
järjestyksessä. Näytteilleasettaja huolehtii siitä, että marsu on arvosteltavana oikeaan
aikaan. Mikäli eläin ei tule arvosteltavaksi omalla vuorollaan, voi tuomari jättää eläimen
kokonaan arvostelematta. Tällöin ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
Ulkomuotoluokka sijoitetaan kaikkien luokkien edelle, mikäli marsu on menossa
molempiin luokkiin yhtä aikaa.
Satiinien esittäminen sekä ulkomuoto- ja lemmikkiluokassa on kielletty.
ILMOITTAUTUMISMAKSUN PALAUTTAMINEN
Näytteilleasettajan suorittama ilmoittautumismaksu palautetaan, jos:
– näyttely perutaan
-näytteilleasettaja, hänen perheenjäsenensä, yhteisessä omistuksessa olevan eläimen
toinen omistaja kutsutaan tuomariksi
– omistaja tuomarinvaihdoksen tapahtuessa niin vaatii. Vaatimus tulee kuitenkin esittää
ennen arvostelun alkua.
– ilmoitettu marsu sairastuu tai kuolee ja siitä esitetään hallitukselle eläinlääkärin

todistus. Tällöin näyttelymaksua ei tarvitse maksaa tai se hyvitetään.
– ilmoitettu näytteilleasettaja / omistaja sairastuu tai kuolee, jolloin lääkärin todistus
esitetään hallitukselle ja korvataan koko summa.
NÄYTTELYARVOSTELUSTA VALITTAMINEN
Tuomarin arvostelusta ja hänen antamastaan palkintosijasta ei voi valittaa, ellei tuomari
ole toiminut sääntöjen vastaisesti. Valitus rikkomuksesta tehdään kirjallisesti kahden
viikon kuluessa ko. näyttelystä SMY:n hallitukselle.

TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN
Tuomaria ei saa häiritä arvostelun aikana. Tuomarille on annettava työrauha eikä
arvosteluun saa vaikuttaa. Näyttelypaikalla tulee noudattaa hyviä käytöstapoja sekä reilua
kilpailuhenkeä.
MUU ULKOPUOLINEN TOIMINTA
SMY:n näyttelyissä on mahdollista myydä tuotteita. Tuotteita voivat myydä niin
yksityisetkin henkilöt kuin yrityksetkin. Kauppaa ei saa suorittaa näyttelyalueella
kierrellen.
Myytävät tuotteet tulee sijoittaa sille erikseen varattuun paikkaan. Myyntilupa tulee anoa
vähintään kahta (2) viikkoa ennen näyttelyä hallitukselta. Hallitus voi hyväksyä tai evätä
myyntiluvan. Myyjä vastaa itse tuotteidensa turvallisuudesta.
KASVATTAJAKATSELMOINTI
Näyttelyissä voidaan suorittaa kasvattajakatselmointeja.
Katso tarkemmin kohdasta kasvattajanimisäännöt.
NÄYTTELYSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN
Henkilölle, joka rikkoo näitä sääntöjä tai hyvää tapaa, voidaan antaa suullinen tai
kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus, määräaikainen näyttelykielto- ja toimintakielto
tai erottaa yhdistyksestä. Sanktiosta voi tehdä kirjallisen valituksen SMY:n hallitukselle
kahden viikon kuluttua sen vastaanottamisesta.
ULKOMUOTOLUOKKA
Ulkomuotoluokka on tarkoitettu puhdasrotuisille, rekisteröidyille marsuille, jotka
arvostellaan rotumääritelmän mukaisesti. Mikäli marsu poikkeaa suuresti
rotumääritelmän ihanteesta, voi tuomari halutessaan jättää marsun arvostelematta

kokonaan tai osittain. Tällöin arvostelukaavakkeeseen merkitään EVA (Ei Voida
Arvostella).
Ulkomuotoluokissa marsut jaotellaan rotuihin, sekä lyhytkarvaiset rodut lisäksi väreihin ja
kuvioihin.
Kilpailuluokat:
Poikasluokka: 2-4kk
Nuorten luokka: 4-6kk
Aikuisten luokka: 6-36kk
Veteraaniluokka: 36 kk –
Valioluokka – 6 kk – Muotovalio arvonimen saaneille marsuille
Klipattuluokka: 6kk –
Koestandardiluokka: 2kk –
Ei-standardiluokka: 2kk –
Kasvattajaluokka
Jalostusluokka
Valioluokka
Valmistuttuaan Suomen muotovalioksi marsu siirtyy kilpailuluokkaan nimeltä valioluokka.
Kilpailuluokka on tarkoitettu vain Suomen muotovalioksi valmistuneille marsuille. Muun
maan valio kilpailee Suomessa valioluokassa vasta valmistuttuaan Suomen muotovalioksi.
Valioluokka arvostellaan viimeisen avoimen luokan jälkeen. Tuomari saa jakaa myös
valioluokan marsuille sertifikaatteja ja kunniapalkintoja.
Tämän jälkeen tuomari valitsee rotunsa parhaan (ROP)

Klipattuluokka
Klipattuluokka on tarkoitettu pitkäkarvaisille marsuille, joiden turkki on leikattu lyhyeksi.
Turkin tulisi kuitenkin ylettyä näyttelylautaan. Klipattuluokkaan saavat marsut osallistua
täytettyään 6 kk. Tässä luokassa eläimet jaetaan roduittain, mutta ei ikäluokkiin.
Koestandardi luokka
Koestadardiluokka on tarkoitettu marsuille, joiden rodut ovat vielä hyväksyttävinä
viralliseen standardiin. Luokkaan ilmoitetun marsun tulee olla rekisteröity ja vähintään 2
kk. Luokassa eläimet jaetaan roduittain. Pitkäkarvaisten marsujen turkin ei saa olla

leikattu tai huomattavan vahingoittunut.
Ei-standardiluokka
Tarkoitettu kaikille niille marsuille, joiden rodut eivät kuulu standardiin tai
koestandardiin. Mikäli näytteilleasettaja haluaa ilmoittaa näyttelyyn ei-standardiin
kuuluvan marsun, jota ei aiemmin ole Suomessa esitetty, tulee hänen toimittaa
standarditoimikunnalle kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää marsun rodusta
suomen- tai englanninkielinen ohjeistus sekä mahdolliset lähteet, joista rotuun voidaan
perehtyä. Luokkaan ilmoitetun marsun ei tarvitse olla rekisteröity. Marsun tulee olla
vähintään 2 kk. Tässä luokassa eläimet jaetaan roduittain, mutta ei ikäluokkiin.
Pitkäkarvaisten marsujen turkki ei saa olla leikattu tai huomattavan vahingoittunut.
Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka on tarkoitettu kasvattajanimellisille marsukasvattajille, jotka esittävät
2-4 samaa rotua olevaa, vähintään kahdesta poikueesta olevaa kasvattiaan ryhmänä.
Kasvattajaluokkaan saa osallistua kasvattajanimen omaava kasvattaja.
Kasvattajaluokan kaikkien eläinten on oltava kasvattajanimeltään samoja.
Kasvattajaluokkaan osallistuvien eläinten täytyy osallistua samassa tapahtumassa
ulkomuotoluokkiin. Kasvattajan ei tarvitse itse olla näyttelypaikalla esittämässä ryhmää,
vaan toinen näytteilleasettaja voi esittää kasvattajan puolesta ryhmän. Tällöin kasvattajan
täytyy ilmoittaa ja maksaa ennakkoon ryhmä viimeiseen ennakkoilmoittautumispäivään
mennessä kyseiseen näyttelyyn. Kasvattajaluokassa kasvattien ei tarvitse olla kasvattajan
omistuksessa. Näyttelyyn ilmoitettu marsu on tuotava kasvattajaluokkaan, jos marsun
kasvattaja niin vaatii. Kasvattaja saa esittää yhden ryhmän rotua kohden näyttelyssä.
Kasvattajaluokkaan ei voi osallistua ei-standardi - marsuilla.
Jalostusluokka
Jalostusluokka on tarkoitettu jalostuseläimelle ja sen kahdelle eri poikueesta syntyneelle
jälkeläiselle. Näyttelyyn ilmoitettu marsu on tuotava jalostusluokkaan, jos marsun
kasvattaja niin vaatii. Jalostuseläimellä saa esittää yhden ryhmän näyttelyssä.
Jalostusluokkaan ei voi osallistua ei-standardi- marsulla.

HYVÄKSYTYT RODUT, VÄRIT JA KUVIOT:
Lyhytkarvaiset rodut: Sileäkarvainen yksivärinen, sileäkarvainen kuvioitu,
englannincrest yksivärinen, englannincrest kuvioitu, amerikancrest yksivärinen,
amerikancrest kuvioitu.
Karkeakarvaiset ja karvattomat rodut: abessinialainen, rex, rex crest, teddy, skinny,
baldwin
Pitkäkarvaiset rodut: sheltie, texel, peruaani, alpakka, coronet, merino,
lunkaryanperuaani.
Hyväksytyt värit:
– p.e. white, d.e. white, cream, buff, lemon, saffron p.e. golden, d.e.golden, red, beige, lilac,
grey, chocolate, black.
Hyväksytyt kuviot:
– silver agouti, golden agouti, cinnamon agouti, lemon agouti, orange agouti, buff agouti,
saffron agouti, cream agouti, myös solid agouti muunnokset.
– silver argente, golden argente, cinnamon argente, lemon argente, orange argente, buff

argente, saffron argente, cream argente, myös solid argente muunnokset
– grey silver argente, grey golden argente, grey lemon argente, myös solid agouti/argente
muunnoksina.
-roan (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä hyväksytyt värit valkoista
lukuunottamatta).
-himalaya (black, chocolate, beige, lilac, cinnamon agouti, silver agouti, cinnamon argente,
silver argente).
–tortoiseshell
-tortoiseshell & white.
-tricolor (mitkä tahansa kolme hyväksyttyä väriä, agoutia, argentea, paitsi
black/red/white).
– bicolor (mitkä tahansa kaksi hyväksyttyä väriä, agoutia, argentea, paitsi black/red).
– dalmatialainen (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä värit valkoista
lukuunottamatta).

– dutch (hyväksytyt agoutit, argentet, tortoishell, brindle sekä värit valkoista
lukuunottamatta).
– tan (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
– fox (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
– otter (black, chocolate, lilac, grey ja beige).
– harlekiini (black/cream, chocolate/cream).
– magpie (black/white, chocolate/white).
– brindle (black/red).
- california
Hyväksytyt koe-standardi rodut:
ch-teddy, ch-teddy crest, lunkaryansheltie, lunkaryancoronet
Kaikki muut luetaan ei-standardi-roduiksi.
ULKOMUOTOLUOKISSA JAETTAVAT PALKINNOT JA PISTEET:
Rotunsa Paras eli ROP
ROP 1 – 8p.
ROP 2 – 6p.
Tuomari voi halutessaan jakaa kunniamaininnan ja/tai sertifikaatin saaneiden joukosta
rodun parhaalle ROP1 ja toiseksi parhaalle ROP2 palkinnot.
Sertifikaatti – 10p.
Tuomari voi halutessaan jakaa hyväksyttyjen rotujen marsuille (poikas-, nuorten-,
aikuisten-, veteraani- ja -valioluokan marsuille) sertifikaatteja, jos ne ansaitsevat
muotovalion arvon. Jaettavien sertifikaattien lukumäärää ei ole rajoitettu.
Kunniamaininta (KUMA) – 5p.
Tuomari voi halutessaan jakaa haluamilleen marsuille kunniamaininnan.
Tuomarin suosikki
Tuomari voi halutessaan jakaa mieleiselleen marsulle Tuomarin Suosikki – palkinnon.
Best in Show (BIS)
Tuomarin valitsemat hyväksyttyjen rotujen poikas-, nuorten-, aikuisten, veteraani- ja
valioluokan marsut kutsutaan Best In Show – kilpailuun. Tuomari ei voi sijoittaa
BIS-kilpailussa rotumuunnoksen ROP2:sta ROP1:n edelle.
Koe- ja Ei-standardi luokkaan sekä Klipattuluokkaan ilmoitettu marsu ei ole oikeutettu

osallistumaan Best In Show-kilpailuun
Muotovaliot
Marsu valmistuu Suomen Juniorimuotovalioksi (FI JMVA) kolmella sertifikaatilla, joiden
tulee olla SMY:n hyväksymistä näyttelyistä. Sertifikaattien on oltava joko poikas- tai
nuorten luokasta. Vain Suomessa myönnetyt sertifikaatit kelpaavat Suomen
Juniorimuotovalion anomiseen. Sertifikaattien pitää olla vähintään kahdelta eri

tuomarilta. Saatuaan yhden aikuisten tai veteraaniluokan sertifikaatin, FI JMVA marsun
omistaja voi hakea marsulleen Suomen Muotovalion titteliä.
Mikäli marsu ei ole saanut FI JMVA titteliä, voi Suomessa rekisteröidyn marsun omistaja
saatuaan 3 sertifikaattia vähintään kahdelta eri tuomarilta, joista vähintään yhden tulee
olla aikuisten tai veteraani- luokasta, anoa marsulleen Suomen Muotovalio- titteliä (FI
MVA).
Mikäli marsu on toisen Pohjoismaan tai Viron muotovalio, valmistuu se anomuksella
Suomen Muotovalioksi saatuaan yhden sertifikaatin Suomessa
Suomen Muotovalio marsu valmistuu Suomen Megamuotovalioksi(FI MMVA) kolmella
valioluokasta saadulla sertifikaatilla sekä kolmella BIS-sijoituksella. Jos neljäs sertifikaatti
ja BIS-sijoitus on saatu samassa tapahtumassa kuin valioitumiseen vaadittavat
sertifikaatit, ne huomioidaan Megamuotovalion titteliä anottaessa.
BIS-sijoituksia jaetaan hyväksyttyjen rotujen ilmoittautumismäärän mukaan
seuraavasti:
1-9 osallistujaa – BIS 1
10-19 osallistujaa – BIS 1-2
20-29 osallistujaa – BIS 1-3
30-39 osallistujaa – BIS 1-4
40-49 osallistujaa – BIS 1-5
50-59 osallistujaa – BIS 1-6
60-69 osallistujaa – BIS 1-7
70 tai enemmän – BIS 1-8
BIS I 16p.
BIS II 14p.

BIS III 12p.
BIS IV 10p.
BIS V 8p.
BIS VI 6p.
BIS VII 4p.
BIS VIII 2p.
Kasvattajaluokassa palkitaan ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:
1-3 osallistujaa palkitaan 1
4-6 osallistujaa palkitaan 2
7-9 osallistujaa palkitaan 3
10-12 osallistujaa palkitaan 4
13 tai enemmän palkitaan 5
Paras Kasvattaja 10p.
2. Paras Kasvattaja 8p.
3. Paras Kasvattaja 6p.
4. Paras Kasvattaja 4p.
5. Paras Kasvattaja 2p.
Jalostusluokassa palkitaan ilmoittautumismäärän mukaan seuraavasti:
1-3 osallistujaa palkitaan 1
4-6 osallistujaa palkitaan 2
7-9 osallistujaa palkitaan 3
10-12 osallistujaa palkitaan 4
13 tai enemmän palkitaan 5
Paras Jalostuseläin 10p. (eläimen kasvattaja saa myös 10p.)
2. Paras Jalostuseläin 8p. (eläimen kasvattaja saa myös 8p.)
3. Paras Jalostuseläin 6p. (eläimen kasvattaja saa myös 6p.)

4. Paras Jalostuseläin 4p. (eläimen kasvattaja saa myös 4p.)
5. Paras Jalostuseläin 2p. (eläimen kasvattaja saa myös 2.)
Klipattuluokka:
Paras Klipattu 8p.

2. Paras Klipattu 6p.
Tuomari voi halutessaan jakaa parhaalle Paras Klipattu ja toiseksi parhaalle Paras
Klipattu2 palkinnot.
Koe- ja Ei-standardi luokka:
Paras Koe-Standardi 8p.
2.Paras Koe-Standardi 6p.
Paras Ei-Standardi 8p.
2. Paras Ei-Standardi 6p.
Tuomari voi halutessaan jakaa parhaalle Paras Koe/Ei-standardi ja toiseksi parhaalle
Paras Koe/Ei-standardi2 palkinnot.
Junior Best In Show –kilpailu järjestetään vähintään Juhlanäyttelyssä sekä Grand
Galassa.
Mikäli näyttelyssä järjestetään Junior Best In Show kilpailu, pitää se sisällään kaikki
näyttelyluokat klipattuluokkia lukuun ottamatta.
Junior Best In Shown säännöt ja pisteytys ovat samat kuin tavallisessa Best In Show:ssa.
ULKOMUOTOLUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT
Juhlanäyttelyn Best In Show – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä JV –
vuosiluku -titteliä. Best In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä
edessä JJV -vuosiluku–titteliä.
Grand Galan Best In Show – voittajamarsu on oikeutettu käyttämään nimensä edessä
GG – vuosi luku– titteliä. Best In Show Junior – voittaja on oikeutettu käyttämään
nimensä edessä JGG – vuosiluku – titteliä.
Vuosiluku ilmoitetaan titteleissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.
VUODEN VOITTAJA, VUODEN ROTUNSA PARAS, VUODEN
JALOSTUSELÄIN, VUODEN KLIPATTU, VUODEN KOE-STANDARDI JA
VUODEN EI-STANDARDI -KILPAILUT
Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen
hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan marsun viisi eniten pisteitä kerännyttä
näyttelyä.
Kilpailut on tarkoitettu rekisteröidyille marsuille
VUODEN KASVATTAJA -KILPAILU

Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen
hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan kasvattajan viisi eniten pisteitä
kerännyttä näyttelyä, sekä kaikki kasvattaja – ja jalostusluokista luokista saadut pisteet.
Vuosiluku ilmoitetaan tittelissä aina vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla.
Kilpailu on tarkoitettu vain SMY:n myöntämille kasvattajille sekä SMY:n rekisteröimille
marsuille.
Titteleistä käytetään seuraavia lyhenteitä:
VUODEN VOITTAJA = VV – VV10 – vuosiluku
VUODEN ROTUNSA PARAS = VROP – vuosiluku
VUODEN KASVATTAJA = VK – vuosiluku
VUODEN JALOSTUSELÄIN = VJE – vuosiluku
VUODEN KLIPATTU = VKL – vuosiluku
VUODEN KOE-STANDARDI = VKS – vuosiluku
VUODEN EI-STANDARDI = VES – vuosiluku

Lemmikkiluokka
Lemmikkiluokka on avoin kaikille marsuille. Lemmikkiluokissa eläimen ei tarvitse olla
rekisteröity. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota kuntoon, käsiteltävyyteen ja
luonteeseen. SMY mahdollisesti järjestää ns. Lemmikkinäyttelyitä, joihin voivat osallistua
kaikki kanit ja jyrsijät.
Näyttelyissä voidaan jakaa seuraavia palkintoja:
Lemmikkimarsuille jaetaan PLM palkinnot osallistumismäärän mukaan:
1-5 osallistujaa – jaetaan PLM1
6-10 osallistujaa – jaetaan PLM1-2
11-15 osallistujaa – jaetaan PLM1-3
16-20 osallistujaa – jaetaan PLM1-4
21-25 osallistujaa – jaetaan PLM1-5
26-30 osallistujaa – jaetaan PLM1-6
31-35 osallistujaa – jaetaan PLM1-7
36-40 osallistujaa – jaetaan PLM1-8
41-45 osallistujaa – jaetaan PLM1-9

46 osallistujaa tai enemmän – PLM1-10
Sijoja jaetaan maksimissaan kymmenen (10). PLM marsut palkitaan pistemäärän mukaan
eli korkeimman pistemäärän saanut marsu voittaa jne. Jos useita marsuja on samoilla
pisteillä, järjestys tapahtuu seuraavasti:
1. yleiskunto
2. käsiteltävyys
3. turkki
4. kynnet ja tassunpohjat
5. rasvarauhanen
6. viiden pisteen kohdat
7. arvonta (ylempien pisteiden ollessa sama)

Paras Lemmikki Marsu (PLM) valinta on pidettävä, jos tuomareita on enemmän kuin yksi.
Tällöin päätös tehdään yhdessä tuomareiden kesken ottaen kuitenkin pistemäärät
huomioon. PLM-sijoille sijoittuneet marsut saavat itselleen Eliitti-kortin.
Lisäksi jaetaan Kunniamainintoja (KuMa) ja Kunniapalkintoja (KuPa). Tuomari voi
halutessaan jakaa Tuomarin Suosikki-palkinnon ja mahdollisia lahjoituspalkintoja.
Kilpailuluokat:
Poikasluokka: 2-4kk
Nuortenluokka: 4-6kk
Aikuisten luokka: 6-36kk
Veteraaniluokka: 36 kk –
LEMMIKKILUOKISSA JAETTAVAT TITTELIT
Juhlanäyttelyn Paras Lemmikki Marsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä
edessä JVL – vuosiluku -titteliä
Grand Galan Paras Lemmikki Marsu – voittaja on oikeutettu käyttämään nimensä edessä
GGL – vuosiluku –titteliä
Eliittilemmikki ja MegaEliittilemmikki
Marsu valmistuu Suomen Eliittilemmikiksi (EL) kolmella Eliittikortilla. Vähintään yhden
Eliittikortin on oltava aikuisten tai veteraaniluokasta, kaksi saa olla myönnetty poikas- tai
nuortenluokasta. Marsu valmistuu Suomen MegaEliittiLemmikiksi (MEL) kolmella

uudella Eliittikortilla. Kaikkien kolmen Eliittikortin on oltava aikuisten tai
veteraaniluokasta. Jos marsun neljäs Eliittikortti on saatu samassa tapahtumassa kuin
EL-titteliin vaadittavat kortit, se huomioidaan MEL- titteliä anottaessa.
Eliittikorttien pitää olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Eliittikorttien tulee olla SMY:n
hyväksymistä näyttelystä. Vasta todistuksen saavuttua, on marsun nimen edessä oikeus
käyttää EL-titteliä tai MEL- titteliä.
VUODEN VOITTAJA lemmikkikilpailu ja -pisteet

Kilpailuaika on kalenterivuosi kerrallaan ja pisteitä jaetaan kaikista SMY:n tai sen
hyväksymistä näyttelyistä. Tuloksiin huomioidaan marsun kaikki näyttelyt.
VUODEN VOITTAJA LEMMIKKI
Sijoitetaan viisi eniten pisteitä lemmikkiluokissa vuoden aikana kerännyttä marsua VVL1 –
VVL5 – vuosiluku
KuMa 5p.
KuPa 5p.
Tuomarin suosikki 3p.
PLM I 15p.
PLM II 14p.
PLM III 13p.
PLM IV 12p.
PLM V 11p.
PLM VI 10p.
PLM VII 9p.
PLM VIII 8p.
PLM VIV 7p.
PLM X 6p.

( Liite 8. )
Sertifioitu kasvattaja

Suomen Marsuyhdistyksen (SMY) hyväksymä virallinen kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen
eläinsuojelulakia ja yhdistyksen antamia ohjeita. Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissa
säätelevät ja ohjaavat lisäksi eläinsuojeluasetus sekä eläinlajikohtaiset valtioneuvoston asetukset ja maa- ja
metsätalousministeriön asetukset ja päätökset.
Suomen Marsuyhdistys Ry haluaa painottaa lemmikkikasvattajien ja yhdistyksen tärkeää osaa eläinten
hyvinvoinnissa. Siksi SMY myöntää SERTIFIOIDUN KASVATTAJAN arvonimen käytettäväksi sekä yhdistyksen
kasvattajalistalla että kasvattajan toiminnan omassa tiedottamisessa niille kasvattajille, jotka ovat tehneet
eläimenpitoilmoituksen ja ylläpitävät sitä tarvittavin tavoin, pitävät eläinluetteloa eivätkä saa sanktioita
tarkastuseläinlääkärikäynnillä.
Arvonimen liittyy sähköinen diplomi, jonka voi tulostaa ja julkaista sähköisessä muodossa. Hakemus
SERTIFIOIDUKSI KASVATTAJAKSI tehdään vapaamuotoisesti sähköpostiin smy.hallitus@gmail.com . Mikäli
tietoon tulee, että annettu ilmoitus on erheellinen, arvonimi voidaan poistaa myös takautuvasti.

