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Suomen   Marsuyhdistys   ry   kevätkokouksen   2021   pöytäkirja     

Suomen   Marsuyhdistys   ry    vuosikokous   17.4.2021   klo   13.00     
Teams-   etäyhteydellä   kaikille   jäsenille   vallitsevan   koronapandemian   vuoksi.   Tällä   
mahdollistamme   samalla   kaikille   samanlaiset   mahdollisuudet   osallistua     
vuosikokoukseen.     
Kutsuttu:    Hallitus   ja   kaikki   SMY:n   jäsenet,   osallistujalista   liitteissä.     

1.   Kokouksen   avaus     

Hallituksen   puheenjohtaja   Katja   Orajärvi   -   Kotikangas   avasi   kokouksen   klo   13.00.     

2.   Kokouksen   puheenjohtajan,   sihteerin,   kahden   pöytäkirjantarkastajan   ja   kahden   
ääntenlaskijan   valinta     

2.1   Puheenjohtajaksi   ehdotettiin   Aida   Depneriä   ja   Katja   Orajärvi   -   Kotikangasta.    

Puheenjohtaja   äänestyksessä   Aida   Depner   sai   8   ääntä,   Katja   Orajärvi     
-   Kotikangas   17   ääntä.   Valittiin   puheenjohtajaksi   Katja   Orajärvi   -     
Kotikangas.     

2.2   Kahden   ääntenlaskijan   ja   kahden   pöytäkirjantarkastajan   valinta     

Kokouksessa   esitettiin   Carolina   Clayhillsiä   ja   Jarna   Janssonia     
ääntenlaskijoiksi,   ja   heitä   kannatettiin.   Ääntenlaskijoiksi   valittiin     
yksimielisesti   Carolina   Clayhills   ja   Jarna   Jansson.    

Carolina   Clayhills   poistui   kokouksesta   klo   17.00,   kohdassa   8.8.   Hänen     
tilalleen   valittiin   ääntenlaskijaksi   Elisa   Svento.     

Pöytäkirjantarkastajiksi   esitettiin   ääntenlaskijoita,   mutta   Carolina     
Clayhills   kieltäytyi.   Pöytäkirjan   tarkastajaksi   esitettiin   ja   kannatettiin     
Jessica   Sakalaa.   Valittiin   pöytäkirjantarkastajiksi   Jarna   Jansson   ja     
Jessica   Sakala.     

2.3   Sihteerin   valinta     

Sihteeriksi   esitettiin   Laura   Moilasta,   häntä   kannatettiin.   Valittiin     
sihteeriksi   Laura   Moilanen.     

3.   Todetaan   kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus     

Kokouksesta   on   ilmoitettu   Marsu   Magazine   -   lehden   numerossa   1   /   2021,   joka   
ilmestyi   maaliskuun   2021   ensimmäisellä   viikolla.    
Kokouksesta   ilmoitettiin   myös   Suomen   Marsuyhdistyksen   kotisivuilla.     
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4.   Hyväksytään   kokouksen   esityslista     

Esitettiin   esityslistaan   lisättäväksi   kohta   5:   “   Ilmoittautumattomien    
oikeus   osallistua   kokoukseen   ja   äänestää   kokouksessa   “.   Esityslistan     
muiden   kohtien   numerointi   siirtyy   pykälän   eteenpäin.     

Pyydettiin   vaihtamaan   tähtikasvattaja   nimike   sertifioituun   kasvattajaan     
kohtaan   8.2.   Esityslista   hyväksyttiin   yksimielisesti   näillä   muutoksilla.     

5.   Kokoukseen   ilmoittautumattomien   oikeus   osallistua   ja   äänestää   kokouksessa     

Kokous   totesi   keskusteltuaan   asiasta,   että   Suvi   Pohjosella   on   oikeus   osallistua   
kokoukseen   ja   äänestää   kokouksessa.     

6.   Hallituksen   toimintakertomus   2020   ja   tilinpäätökseen   perustuva   selostus   
yhdistyksen   taloudellisesta   tilasta     

Annukka   Juntunen   esitteli   hallituksen   toimintakertomuksen,     
joka   esitettiin   näytön   kautta   kokoukseen   osallistuneille.     
(   Liite   1   )     

7.   Toiminnantarkastajien   lausunto   ja   tilinpäätöksen   vahvistaminen   vuodelle   2020.   
Vastuuvapauden   myöntäminen   edellisen   toimintavuoden   hallitukselle   ja   muille   mahdollisille   
vastuuvelvollisille     

Toiminnantarkastajat   Annukka   Juntunen   ja   Lea   Rahtu   -   Korpela   esittivät     
vastuuvapautusta   vuoden   2020   hallitukselle   ja   toimihenkilöille.   Kokous   
myönsi   vastuuvapautuksen   vuoden   2020   hallitukselle   ja   toimihenkilöille.(   Liite   
2   )     

8.   Hallituksen   tai   varsinaisten   jäsenten   ja   perheenjäsenten   esittämät,   kokouskutsussa   
mainitut   tai   muut   esille   tulevat   asiat     

8.1   Sähköinen   rekisteröinti     

Esitettiin,   että   sähköinen   rekisteröinti   saataisiin   mahdolliseksi   tänä   vuonna   
2021.   Äänestettiin   asiasta.   Sähköinen   rekisteröinti   käyttöön   tänä   vuonna   sai   24   
ääntä,   työryhmän   perustamisen   puolesta   30   ääntä.     

Päätettiin   perustaa   työryhmä   sähköisen   rekisteröinnin   kehittämiseen.     
(   Liite   3   )     

8.2   Sertifioitu   kasvattaja   -   tittelin   poisto     

Ehdotettiin,  että  Sertifioitu  kasvattaja  -  titteli  poistetaan,  mutta  yhdistys  voisi  tuoda             
esille  eläinsuojeluasioita  ja  velvoitteita.  Äänestettiin,  säilyykö  Sertifioitu  kasvattaja          
-titteli.   “Poistetaan”   ääniä   tuli   12,   “Säilytetään   “   ääniä   21,   tyhjiä   ääniä   annettiin   1.     
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Carolina   Clayhills   halusi   pöytäkirjaan   merkittävän,   että   virallisista   kasvattajista   
seitsemän   (7)   vastustaa   Sertifioitu   kasvattaja   -   titteliä.     

Koska   esille   tuotiin   huolta   muun   muassa   kasvattajien   eriarvoistamisesta   ja   
yksityisyyden   suojasta   Kirsi   Ruotsalainen   ehdotti,   että   kokous   valtuuttaa   hallituksen   
jatkamaan   keskustelua   tittelin   tiimoilta   kasvattajien   kanssa.   Ehdotus   hyväksyttiin   
yksimielisesti.(   Liite   4   )     

8.3   Keskustelua   Marsu   Magazine   lehden   sähköisestä   versiosta   tulevaisuudessa.   Hallitus   2020   
on   esittänyt   asian   esille   ottamisen   kevätkokouksessa   2021     

Ehdotettiin   lehden   tekemistä   kokonaan   sähköiseksi,   mutta   enemmistö     
jäsenistöstä   toivoi   paperisen   lehden   säilyttämistä.     

Ehdotettiin   yhden   lehden,   erikoisnumeron   tai   kesänumeron   tekemistä     
sähköisenä.     

Ehdotettiin   yhden   ylimääräisen   verkkolehden,   erikoisnumeron     
esimerkiksi   kesäekstran   tekemistä.     

Ehdotettiin   kotisivujen   blogi   -   osion   kehittämistä.   Ehdotettiin,   että   blogi   -     
osio   herätetään   henkiin,   ja   siihen   tehdään   esimerkiksi   päiväkirjamaista     
sisältöä,   ja   nuorekkaampaa   sisältöä.     

Hallitus   jatkaa   asian   käsittelyä   ehdotusten   pohjalta.     

8.4   Muutosehdotus   kasvattajasääntöihin     

Jäsenten   tuomien   uusien   ajatusten   päätettiin,   että   asian   kehittelyä   jatketaan   
syyskokoukseen   asti,   ja   käsitellään   uudelleen   siellä.   Ajatuksia   tuli   muun   muassa   
eläintentarkastuskoulutuksen   suorittamisen   ajankohdasta,   ja   siitä   montako   kertaa   
ja   kuinka   usein   koulutus   tulisi   käydä.   Hallitus   jatkaa   asian   jatkokäsittelyä   ja   kuulee   
kasvattajia   asiassa.   (   Liite   5   )     

8.5   Muutosehdotus   näyttelysääntöjen   Rop   ohjeeksi    

Ehdotus   hyväksyttiin   yksimielisesti.   (   Liite   6   )     

8.6   Kastraattimarsujen   näyttelyttäminen   ulkomuotoluokassa     

Ehdotus   hyväksyttiin   yksimielisesti.   (   Liite   7   )     

8.7   Nordic   yhteyshenkilöt   vuodelle   2021     

Lea   Rahtu   -   Korpela   jatkaa   toimessa.   Esitettiin   Carolina   Clayhillsia,   hän   kieltäytyi.     
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Esitettiin   Jessica   Sakalaa,   mutta   hän   kieltäytyi.   Esitettiin   Aida   Depneriä   ja   
Annukka   Juntusta.   Annukka   Juntunen   kieltäytyi.   Aida   Depner   oli   
myöntyväinen,   häntä   kannatettiin   ja   hänet   valittiin   tehtävään   yksimielisesti.   

  
8.8   Virtuaalinäyttely   sekä   virtuaalinäyttelysäännöt     

Esityksessä   pisteellisen   virtuaalinäyttelyn   haku   on   tehtävä   2   kk   ennen     
näyttelypäivämäärää.   Kirjataan   sääntöihin,   että   näyttely   on   haettava   2   kk   ennen   
näyttelyn   päivämäärää   tai   hallitukseen   ilmoittamaan   deadlineen   mennessä.   
Hallitus   laittaa   seuraavan   kokouksensa   päivämäärän   näkyville   yhdistyksen   
kotisivuille.     

ROP-   säännöt   muutetaan   uusien,   tässä   kokouksessa   hyväksyttyjen   ROP   
-   sääntöjen   mukaisiksi.     

Äänestettiin   hyväksytäänkö   virtuaalinäyttelysäännöt   näillä   muutoksilla.   Kyllä   -   ääniä   
tuli   27,   tyhjiä   ääniä   3,   ja   1   äänestämätön.   Virtuaalinäyttelysäännöt   hyväksytään.     

Esitettiin,   aiempien   virtuaalinäyttelyiden   hyväksymistä   takautuvasti.   Äänestettiin   
asiasta,   ja   päätettiin   vaihtoehdoiksit   A:   Ei   hyväksytä   aiempia   näyttelyitä     
pisteellisiksi,   B:   hyväksytään   vain   SMY:n   lemmikkinäyttely   pisteelliseksi   C:   
hyväksytään   kaikki   takautuvasti.   Vaihtoehto   A   sai   14   ääntä,   vaihtoehto   B   sai   9   
ääntä,   vaihtoehto   C   sai   3   ääntä,   ja   tyhjiä   ääniä   oli   4.   (   Liite   8   )     

8.9   Hallituksen   vara   /   lisähenkilöt     

Esitettiin   Jessica   Sakala   ja   Virva   Klaasiota.   Molemmat   ovat   halukkaita   
mukaan,   ja   heitä   kannatettiin.   Jessica   Sakala   ja   Virva   Klaasio   hyväksyttiin   
yksimielisesti.     

8.10   Muut   esille   tulevat   asiat     

8.10.1   Kasvattajien   velvoitteet   vuonna   2021   koronan   vuoksi     

Kokous   päätti   yksimielisesti,   että   tänä   vuonna   2021   annetaan   kasvattajille   ja  
tuomareille   samat   vapautukset   kuin   vuonna   2020.   Kasvattajien   ei   tarvitse   
täyttää   näyttelyttämisvelvoitetta.   Tuomareiden   ei   tarvitse   täyttää     
tuomarointivelvoitetta.     

9.   Kokouksen   päätös     

Puheenjohtaja   päätti   kokouksen   klo   17.55.   

  
_________________________________                ______________________   
Puheenjohtaja   Katja   Orajärvi   -   Kotikangas               Sihteeri   Laura   Moilanen   
  
  

Pöytäkirjantarkastajat     
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________________________                         ______________________   
Jarna   Jansson                                                 Jessica   Sakala  

  
  

Liite   1   kohtaan   6.     

Suomen   Marsuyhdistyksen   toimintakertomus   1.1.2020-31.12.2020     
YLEISTÄ     
Hallitus   valittiin   syyskokouksessa   10.11.2019.   Hallitus   järjestäytyi   seuraavasti   06.01.2020:     

∙    Puheenjohtaja:   Päivi   Tiitinen     
∙    Varapuheenjohtaja:   Kirsi   Ruotsalainen     
∙    Sihteeri:   Laura   Moilanen     
∙    Rahastonhoitaja:   Johanna   Valkeavirta     
∙    Muut   jäsenet:   Laura   Väisänen   (ent.   Jokela),   Elisa   Svento,   Katja     

Orajärvi-Kotikangas,   varajäsen   Sanni   Taimioja     

Muut   vastuuhenkilöt:     

∙    Sponsorivastaava:   Kirsi   Ruotsalainen     
∙    Pet-   Toimikunta:   Päivi   Tiitinen,   Jarna   Jansson   (   eronnut   tehtävästään   3   /   2020   
),   Noora   Sarenius,   Anniina   Törmi    ∙    Muotovalio-,   Eliitti-pet-,   Megamuotovalio-   ja   
Megaeliitti-pet   -käsittelijä   Katja   Orajärvi   Kotikangas     
∙    Kotisivujen   päivittäjä:   Annukka   Juntunen     
∙    Somevastaava:   Jarna   Jansson   (   eronnut   tehtävästään   3   /   2020   ),   Elisa   Svento,   Laura   
Väisänen,   Päivi   Tiitinen,   Laura   Moilanen,   Katja   Orajärvi-Kotikangas,   Sanni   Taimioja    ∙   
Standarditoimikunta:   Lea   Rahtu-Korpela,   Elisa   Svento,   Kirsi   Ruotsalainen,   Aida   
Depner   &   Hanna   Haliseva     
∙    Koulutusvastaava:   Kirsi   Ruotsalainen   (   pet   )   sekä   Kirsi   Ruotsalainen   ja   Aida   Depner   (   
uml   )    ∙    Pohjoismaisen   yhteistyön   vastuuhenkilö:   Päivi   Tiitinen   ja   Lea   Rahtu-Korpela    ∙   
Rekisteröinti:   Kirsi   Ruotsalainen     
∙    Kasvattajanimikäsittelijä:   Lea   Rahtu-Korpela     
∙    Jäsenrekisterinpitäjä:   Johanna   Valkeavirta     
∙    Palkintovastaava:   Kirsi   Ruotsalainen     
∙    Infovastaava:   Hallitus     
∙    Vuoden   voittaja   -pisteiden   lasku:   Sanni   Taimioja     
∙    Tiedotusvastaava:   Hallitus   sekä   kotisivu-   ja   somevastaavat   
∙    Toiminnantarkastajat:   Lea   Rahtu-Korpela   ja   Annukka   Juntunen.     

Varalla   Carolina   Clayhills     
∙    Yhdistyksen   ulkopuolinen   kirjanpitäjä:   Arto   Ala-Hemmilä     
∙    Yhdistyksen   postiosoite:   Päivi   Tiitinen     

YHDISTYKSEN   KOKOUKSET   JA   JÄSENISTÖ     

Kokoukset:     

Kevätkokous:   10.07.2020   Kauppakeskus   Trio,   Lahti     
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Syyskokous:   02.10.2020   Oulun   kaupungin   pääkirjasto   kokoustila     

  
Hallituksen   WhatsApp   kokoukset:     

∙    1/2020    16.01.2020   (Järjestäytymiskokous   sekä   hallituksen   kokous   )     

∙    2/2020    30.01.2020    

∙    3/2020    16.2.2020     

∙    4/2020    12.3.2020     

∙    5/2020    14.3.2020     

∙    6/2020    4.04.2020     

∙    7/2020    17.4.2020     

∙    8/2020    14.05.2020    

∙    9/2020    29.05.2020    

∙    10/2020    23.06.2020     

∙    11/2020    20.07.2020     

∙    12/2020    25.08.2020     

∙    13/2020    31.08.2020     

∙    14/2020    17.09.2020     

∙    15/2020    01.10.2020     
  

         ∙    16/2020    30.10.2020     

∙    17/2020    16.11.2020     

∙    18/2020    27.11.2020     

∙    19/2020    29.12.2020     

Hallitus   kokoontui   vuoden   aikana   19   kertaa.     
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Yhdistyksen   jäsenet     

Toimikauden   lopussa   yhdistyksessä   oli   kaikkiaan   119   jäsentä,   joista   perusjäseniä   86   kpl,   

perheenjäseniä   17   kpl,   kunniajäseniä   2   kpl,   ainaisjäseniä   14   kpl.     

TALOUS     

Toiminta   on   rahoitettu   jäsen-   ja   näyttelymaksuilla   sekä   tarvikemyynnillä,   kuten   ruusukkeilla   ja   
info-tuotteilla.   Vuoden   2020   tuotot   ovat   olleet   poikkeuksellisen   vähäisiä   vallitsevan   
koronatilanteen   vuoksi,   koska   tapahtumia   ei   ole   pystytty   järjestämään.     

TOIMINTA     

SMY:n   näyttelyt     

02.08.2020   Kokkola,   Poro-Pirtti,   Pet   Elisa   Svento   33   kpl   (   7   ppm-sijaa   )     

SMY:n   hyväksymät   näyttelyt,   jotka   muiden   yhdistysten   järjestämiä   näyttelyitä   :   
(   suluissa   sijoitusmäärät   bis/ppm   )     

25.1.2020   Kouvola,   Kaakon   Kanit   ja   Jyrsijät     

Ulkomuotoluokka   28   kpl,   tuomari:   Aida   Depner   (   3   bis-sijaa)     

Pet-luokka   32   kpl,   tuomari:   Annukka   Juntunen   (7   ppm-sijaa   )     

1.2.2020   Oulu,   Oulun   Seudun   Jyrsijäharrastajat     

Pet-luokka   46   kpl,   tuomari:   Essi   Saloranta   (10   ppm-sijaa)     

22.2.2020   Kuopio,   Susirajan   Jyrsijäharrastajat     

Ulkomuotoluokka   52   kpl,   tuomari:    Andrea   Kroftová   52   kpl   (6   bis-sijaa),   
kasvattajaluokat     6     osallistujaa   (2   sijoitettu)     
Pet-luokka   40   kpl,   tuomari:   Sini   Nuutinen   (8   ppm-sijaa)   
8.8.2020   Lempäälä,   Pirkanmaan   Nakertajat   Ry     

Pet-luokka   13   kpl,   tuomari:   Jessica   Nurmiranta   (3   ppm-sijaa)     

19.9.2020   Kouvola,   Kaakon   Kanit   ja   Jyrsijät     

Ulkomuotoluokka   14kpl,   tuomari:   Aida   Depner   (2   bis-sijaa   )     

Ulkomuotoluokka   12   kpl,   tuomari:   Lea   Rahtu-Korpela   (2   bis-sijaa   )     
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Marsupäivät     

15.02.2020   Marsupäivä   Vantaa,   kauppakeskus   Tixi     

    
Muuta     

16.07.2020   Eläintarkastuskoulutus   (etäkoulutus   ).     

Ulkomuototuomarikoulutuksen   aloitus:   Päivi   Tiitinen     

Pet   -   tuomarikoulutuksen   aloitus:   Laura   Moilanen   sekä   Jessica   Sakala     

Facebookin   valokuvakisat   (3   palkitaan)     

Toukokuu:   Hyvinvoiva   marsu,   sponsorina   Nutrolin,   25   osallistujaa     

Kesäkuu:   DIY   askartele   ja   aktivoi,   sponsorina   Pigloboutique,   6     

osallistujaa   Heinäkuu:   Vauhdikkaat   marsut,   sponsorina   FurryPets,   11     

osallistujaa     

Elokuu:   Marsu   ja   kesän   herkkuhetket,   sponsorina   Hoikan   Herkku,   14     

osallistujaa   Syyskuu:   Marsu   ruokailee,   sponsorina   Ruohonjuuritaso,   19     

osallistujaa     

Lokakuu:   Lempikuva   marsustasi,   sponsorina   Tujoma,   32   osallistujaa     

Marraskuu:   Hassut   marsut,   sponsorina   Taavin   Tassut,   19   osallistujaa     

Joulukuu:   Jouluinen   kuva   marsusta,   sponsorina   Suomen   Marsuyhdistys,   21   osallistujaa     

Marsujen   rekisteröinti:    

216   kpl   
Muotovaliot   ja   EPET     

FI   J   MVA   3   kpl     

FI   MVA   10   kpl     

FI   M-MVA   1   kpl     

FI   EPET   7   kpl     

FI   M-EPET   3   kpl     
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Julkaisutoiminta:    

Yhdistys   julkaisi   neljä   numeroa   Marsu   Magazine-   lehteä   vuoden   aikana.     

Suomen   Marsuyhdistys   ry     www.marsuyhdistys.net ,     
www.facebook.com/suomenmarsuyhdistys ,     

Instagram:   suomen_marsuyhdistys_ry     

    
Facebook   :   Suomen   Marsuyhdistys   ry     

Ulkomuototuomarit     

∙    Katja   Kivipuro   (kaikki   rodut),   Turku     
aniaras@gmail.com,   p.   040   –   5411   967     

∙    Hanna   Haliseva   (kaikki   rodut)     
hanna.haliseva@gmail.com     

∙    Tommi   Långström   (kaikki   rodut),   Lohja     
tommi.langstrom@gmail.com,   p.   0400-918942     

∙    Lea   Rahtu-Korpela   (kaikki   rodut),   Oulu     
lea@marsula.net,   p.040-77   680   17     

∙    Maria   Forsblom   (kaikki   rodut),   Riihimäki     
∙    Aida   Depner   (kaikki   rodut),   Hämeenlinna     

maailmalla@gmail.com,   p.044-36   80   994     

Pet-   tuomarit     

∙    Katja   Kivipuro,   Turku     
aniaras@gmail.com,   p.040   –   54   11   967     

∙    Kirsi   Ruotsalainen,   Viitaila     
delfoinkasvatus@gmail.com,   p.040-550   9295     

∙    Heli   Kuoppamäki,   Jalasjärvi     
vaaralahti@hotmail.com,   p.044   –   518   8214   

∙    Aida   Depner,   Hämeenlinna     
maailmalla@gmail.com,   p.044-36   80   994     

∙    Lea   Rahtu-Korpela,   Oulu     
lea@marsula.net,   p.040-77   680   17     

∙    Essi   Saloranta,   Oulu     
essi@kronolia.com,   p.045-676   4802     

∙    Annukka   Juntunen,   Helsinki     
annukka.holmroos@gmail.com     

∙    Katriina   Hautala,   Ylihärmä     
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katriina.hautala@netikka.fi     
∙    Elisa   Svento,   Oulu     

elisa.svento@gmail.com     
∙    Saija   Rajamäki,   Nokia     

saija.uusiviitala@gmail.com,   p.   040-7653282     
∙    Pauliina   Lampila,   Pyhäranta     

wannabe.marsut@gmail.com     
∙    Päivi   Tiitinen,   Lahti     

Paivi.tiitinen@gmail.com     

  
∙    Jessica   Nurmiranta,   Lempäälä     

jessica.nurmiranta@gmail.com,   p.   040-7538693     
∙    Henna   Rinta-Kiikka,   Kuopio     

henna.rintakiikka@gmail.com,   p.   0400673518     
∙    Sini   Nuutinen,   Kuopio     

metalstars1@gmail.com     
∙    Ari   Nuutinen,   Kuopio     

metalstars1@gmail.com     
∙    Katja   Orajärvi-Kotikangas,   Pyhäjoki,   Oulunlääni     

hugalan1@gmail.com     
∙    Sanni   Tuomioja,   Loviisa,   staimioja@gmail.com     

Yhdistyksen   säännöt     

Yhdistystä   sitoo   sen   säännöt,   joita   tulee   noudattaa.     

Suomen   Marsuyhdistys   ry:n   säännöt     

1§   Yhdistyksen   nimi   ja   kotipaikka     
Yhdistyksen   nimi   on   Suomen   Marsuyhdistys   ry.   ja   sen   kotipaikka   on   Helsinki.     

2§   Tarkoitus   ja   toiminnan   laatu     
Yhdistyksen   toiminta   käsittää   koko   maan.   Sen   tarkoituksena   on   saattaa   yhteen   
marsuharrastajia   ja   edistää   marsujen   kasvatusta   ja   kehittää   marsuharrastajien   tietoja   
ja   
taitoja   puhdasrotuisten   eläinten   kasvattamisessa,   sekä   luoda   yhteyksiä   muiden   maiden   
vastaaviin   yhdistyksiin   ja   kasvattajiin.   Tarkoituksensa   toteuttamiseksi   yhdistys   julkaisee   
jäsenlehteä   ja   muita   tiedotteita,   järjestää   näyttelyitä,   valistus-   ja   tiedotustapahtumia,   
neuvontaa,   koulutusta,   ylläpitää   verkkosivuja   sekä   toimii   alansa   asiantuntijana   Suomessa.    

3§   Yhdistyksen   varojen   hankinta     
Toimintansa   tukemiseksi   yhdistys   hankkii   varoja   perimällä   jäsenmaksuja,   joiden   suuruuden   
määrää   syyskokous.   Yhdistys   voi   toimintansa   tukemiseksi   järjestää   näyttelyitä   ja   
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huvitapahtumia,   keräyksiä,   myyjäisiä   ja   arpajaisia.   Yhdistys   voi   harjoittaa   alansa   julkaisu   ja   
kustannustoimintaa   ja   se   voi   ottaa   vastaan   lahjoituksia   ja   testamentteja.     

4§   Jäsenet     
Jäsen   voi   olla   joko   vuosi-,   perhe-,   ainais-,   kunnia-,   asiantuntija-   tai   yhteisöjäsen.     

Vuosijäsen:     
Vuosijäsen   maksaa   vuosittain   jäsenmaksun,   jonka   suuruuden   määrää   syyskokous.     

Perhejäsen:     
Hallitus   voi   hyväksyä   perhejäseneksi   henkilön,   jonka   perheenjäsen   on   jo   yhdistyksen   
vuosijäsen.   Perhejäsen   ei   saa   ylimääräistä   lehteä   vaan   talouteen,   jossa   on   yksi   
vuosijäsen,     

    
toimitetaan   yksi   jäsenlehti/jäsenkirje.   Tällöin   perhejäsen   maksaa   vuosittaisen   
jäsenmaksun,   jonka   suuruuden   määrää   yhdistyksen   syyskokous.     

Ainaisjäsen:     
Yhdistyksen   hallitus   voi   hyväksyä   anomuksesta   ainaisjäseniksi   yksityisiä   henkilöitä,   jotka   
maksavat   vuosijäsenen   jäsenmaksun   kymmenkertaisena   yhdellä   kertaa;   sen   jälkeen   he   
ovat   vapautettuja   jäsenmaksusta.     

Kunniajäsen:     
Hallituksen   esityksen   perusteella   yhdistyksen   kokous   voi   kutsua   
kunniajäseneksi   henkilön,   joka   on   erityisen   ansiokkaasti   edistänyt   yhdistyksen   
tarkoitusperien   toteuttamista.   Kunniajäseneltä   ei   peritä   jäsenmaksua.     

Asiantuntijajäsen:     
Hallitus   voi   kutsua   asiantuntijajäseneksi   henkilön,   joka   on   ansioitunut   marsujen   palkinto   

tuomarina   tai   muussa   yhdistyksen   alaan   liittyvässä   asiassa.   Asiantuntijajäseneltä   ei   peritä   
jäsenmaksua.     

Yhteisöjäsen:     
Yhteisöjäseneksi  voi  liittyä  hallituksen  päätöksellä  oikeuskelpoinen  yhteisö.  Yhteisöjäsenellä  on           
yksi  ääni  yhdistyksen  kokouksessa.  Yhteisöjäsen  maksaa  vuosittain  jäsenmaksun,  jonka           
suuruuden   syyskokous   määrää.   
Jäsenen   ero   yhdistyksestä:     
Jäsen   voi   erota   yhdistyksestä   ilmoittamalla   siitä   kirjallisesti   hallitukselle   tai   sen   
puheenjohtajalle   tai   ilmoittamalla   siitä   yhdistyksen   kokouksen   pöytäkirjaan.   
Hallitus   voi   erottaa   jäsenen   yhdistyksestä   seuraavin   perustein:     
–   Jos   jäsen   on   jättänyt   jäsenmaksunsa   maksamatta   tai   on   muuten   jättänyt   täyttämättä   ne   
velvoitukset,   joihin   hän   on   yhdistykseen   liittymällä   sitoutunut.     
–   Jos   jäsen   on   menettelyllään   yhdistyksessä   tai   sen   ulkopuolella     
huomattavasti   vahingoittanut   yhdistystä.     
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Erottamiseen   tarvitaan   päätösvaltaisen   hallituksen   yksimielinen   päätös.   Jäsenellä,   joka   
eroaa   tai   erotetaan   yhdistyksestä,   ei   ole   oikeutta   sen   varoihin   ja   hän   menettää   
välittömästi   jäsenetunsa   ja   -oikeutensa.     

5§   Hallitus     
Yhdistyksen   taloutta   ja   asioita   hoitaa   syyskokouksen   valitsema   hallitus,   jonka   muodostavat   
puheenjohtaja   ja   vähintään   neljä,   mutta   enintään   kuusi   (4-6)   varsinaista   jäsentä   ja   mahdollinen   
varajäsen.   Hallitus   valitsee   keskuudestaan   varapuheenjohtajan   ja   sihteerin,   rahastonhoitajan   ja   
muut   tarvittavat   toimihenkilöt.   Rahastonhoitaja   voi   tarvittaessa   olla   myös   hallituksen   
ulkopuolinen   taho.   Hallituksen   jäsenten   täytyy   olla   yhdistyksen   jäseniä.   Hallitus   kokoontuu  
puheenjohtajan,   tai   hänen   estyessään,   varapuheenjohtajan   kutsusta,   kun   he   katsovat   siihen   
olevan   aihetta   tai,   kun   vähintään   puolet   hallituksen   jäsenistä   sitä   vaatii.   Hallitus   on   
päätösvaltainen,   kun   puheenjohtaja   tai   varapuheenjohtaja   ja   vähintään   puolet   hallituksen   
jäsenistä   on   läsnä.   Hallitus   voi   kokoontua   myös   puhelimitse   tai   kansainvälisen   
tietoliikenneverkon   kautta.   Hallitus   voi   nimetä   avukseen   toimikuntia   ja   toimihenkilöitä.     

  
Hallituksen   kokouksista   pidetään   pöytäkirjaa.     

6§   Yhdistyksen   nimen   kirjoittaminen     
Yhdistyksen   nimen   kirjoittavat   puheenjohtaja   tai   varapuheenjohtaja   jompikumpi   yhdessä   
sihteerin   tai   rahastonhoitajan   kanssa.     

7§   Yhdistyksen   tilikausi     
Yhdistyksen   toiminta-   ja   tilikausi   on   kalenterivuosi.   Tilinpäätös   tarvittavine   asiakirjoineen   ja   
hallituksen   vuosikertomus   on   annettava   toiminnantarkastajille   viimeistään   neljä   (4)   viikkoa   
ennen   kevätkokousta.   Toiminnantarkastajien   tulee   antaa   kirjallinen   lausuntonsa   hallitukselle   
viimeistään   kahta   viikkoa   ennen   kyseistä   kokousta.     

8§   Yhdistyksen   kokousten   koollekutsuminen     
Yhdistyksen   kokoukset   kutsuu   koolle   hallitus.   Kokouskutsu   on   toimitettava   viimeistään   14   
päivää   ennen   kokousta   joko   lähettämällä   kutsu   kirjallisena   kullekin   jäsenelle   tai   julkaisemalla   
kutsu   yhdistyksen   jäsenille   ilmestyvässä   jäsenlehdessä.   Kutsu   voidaan   myös   toimittaa   
sähköisesti   kuittausta   vastaan.     

9§   Yhdistyksen   kokoukset     
Suomen   Marsuyhdistys   ry.   kokoontuu   vuosittain   kahteen   varsinaiseen   kokoukseen.   Yhdistys   
pitää   vuosittain   kaksi   varsinaista   kokousta   hallituksen   määräämänä   päivänä:   
kevätkokous   ennen   huhtikuun   loppua   ja   syyskokous   ennen   marraskuun   loppua.   Yhdistys   
kokoontuu   ylimääräiseen   kokoukseen,   kun   hallitus   katsoo   siihen   olevan   aihetta   tai   kun   
yhdistyksen   kokous   niin   päättää   tai   kun   yksi   kymmenesosa   (1/10)   äänioikeutetuista   
jäsenistä   sitä   kirjallisesti   vaatii   hallitukselta   määrätyn   asian   käsittelemistä   varten.     
Yhdistyksen   vuosikokoukseen   voi   osallistua   tietoliikenneyhteyden   tai   muun   teknisen   
apuvälineen   avulla   hallituksen   tai   yhdistyksen   kokouksen   niin   päättäessä.   Etäyhteydellä   
osallistumisen   ohjeet   ilmoitetaan   kokouskutsussa.   Etäyhteys   voi   olla;   puhelinyhteys,   
sähköposti,   skype,   messenger,   videoneuvotteluyhteys   tai   jokin   vastaava.   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.   
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Päätökset   tehdään   yksinkertaisella   ääntenenemmistöllä.   Äänten   mennessä   tasan,   
ratkaistaan   vaalit   ja   lippuäänestykset   arvalla,   muissa   asioissa   tulee   päätökseksi   
puheenjohtajan   mielipide.     

10§   Yhdistyksen   varsinaisissa   kokouksissa   käsiteltävät   asiat     
Kevätkokouksessa   käsiteltävät   asiat:     
1.   Kokouksen   avaus     
2.   Kokouksen   puheenjohtajan,   sihteerin,   kahden   pöytäkirjantarkastajan   ja   kahden   
ääntenlaskijan   valinta.     
3.   Todetaan   kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus     
4.   Hyväksytään   kokouksen   esityslista     
5.   Hallituksen   toimintakertomus   ja   tilinpäätökseen   perustuva   selostus   yhdistyksen   
taloudellisesta   tilasta     

  
6.   Toiminnantarkastajien   lausunto   ja   tilinpäätöksen   vahvistaminen.   Vastuuvapauden   
myöntäminen   edellisen   toimintavuoden   hallitukselle   ja   muille   mahdollisille   
vastuuvelvollisille.   7.   Hallituksen   tai   varsinaisten   jäsenten   ja   perhejäsenten   
esittämät,   kokouskutsussa   mainitut   tai   muut   esille   tulevat   asiat     
8.   Kokouksen   päätös     

Syyskokouksessa   käsiteltävät   asiat:     
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.   11.   Kokouksen   päätös   
11§   Sääntöjen   muuttaminen   ja   yhdistyksen   purkaminen     
Yhdistyksen   sääntöjä   voi   muuttaa   vain   kevät-   tai   syyskokouksessa   vähintään   3/4   enemmistöllä   
annetuista   äänistä.   Päätös   yhdistyksen   purkamisesta   on   tehtävä   kahdessa   peräkkäisessä   
kokouksessa,   joista   toisen   on   oltava   varsinainen   kokous.   Kokousten   välillä   on   oltava   ainakin   
kuukausi.   Purkamispäätöksen   on   kummassakin   kokouksessa   saatava   vähintään   3/4   
enemmistön   annetuista   äänistä.   Yhdistyksen   purkautuessa   yhdistyksen   varat   luovutetaan   
viimeisen   kokouksen   päätöksen   mukaisesti   näiden   sääntöjen   2§:ssä   mainittuun   tarkoitukseen.     

12§   Muutoin   noudatettakoon,   mitä   yhdistyslaissa   säädetään     
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________________________________________________________________________   
Liite   2   kohtaan   7.     

Toiminnantarkastuskertomus     

Olemme   tarkastaneet   Suomen   Marsuyhdistys   ry:n   kirjanpidon   sekä   tilinpäätöksen   
1.1.-31.12.2020   toiminnantarkastajina.   Tilinpäätös   sisältää   taseen,   tuloslaskelman   ja   
toimintakertomuksen.   Suorittamamme   tarkastuksen   perusteella   annamme   lausunnon   
tilinpäätöksestä   ja   hallinnosta.     

Hallituksen   yhtenä   tehtävänä   on   hallita   taloutta.   Pöytäkirjoihin   olisi   hyvä   merkitä   
isommat   menot.   Vuoden   2020   pöytäkirjoissa   ei   ollut   merkintöjä   taloutta   tai   hankintoja   
koskevista   päätöksistä.   Pyysimme   asiasta   selvitystä,   hallitus   oli   hoitanut   taloutta   vaikka   
pöytäkirjoista   ei   löytynyt   mainintaa.   Lisäksi   pöytäkirjoista   puuttui   useasta   kohdasta     

    
maininta,   onko   päätökset   päätetty   yhteisymmärryksessä   ja   jokaisella   hallituksen   
j äsenellä   on   ollut   mahdollisuus   päätöksen   tekoon.   Saimme   kattavan   vastauksen   edellä   
oleviin   ja   kaikkiin   muihin   huomaamiimme   puutteisiin   vuoden   2020   Marsuyhdistyksen   
hallitukselta.     

Toiminnantarkastus   oli   haastavaa   materiaalin   tullessa   neljässä   erässä   eri   tarkastajille   
samaan   aikaan,   joten   kokonaiskuvan   hahmottaminen   oli   vaikeaa.   Kaikki   tarkastettava   
materiaali   olisi   hyvä   koota   yhteen   pakettiin   ennen   lähettämistä   toiminnantarkastajille,   
j otta   olisi   helpompaa   huomata,   jos   jotain   puuttuu.     

Tilinpäätös   on   laadittu   kirjanpitolain   sekä   tilinpäätöstä   koskevien   muiden   määräysten   
mukaisesti.   Tilinpäätös   antaa   riittävät   tiedot   yhdistyksen   toiminnan   tuloksesta   ja   
taloudellisesta   asemasta.   Tilinpäätös   voidaan   vahvistaa   sekä   esitämme   
vastuuvapauden   myöntämistä   hallituksen   jäsenille   ja   muille   vastuuvelvollisille   
tarkastamaltamme   tilivuodelta.     

Lea   Rahtu-Korpela   ja   Annukka   Juntunen     
__ _____________________________________________________________________   
Liite   3   kohtaan   8.1     

Ehdotuksia   kokouksen   asioihin:     

-   Sähköinen   rekisteröinti.   Nettilomakkeella?   Skannattu   ja   meilattu     

paperi   sekä   viestissä   tekstinä   tiedot?   Excel/csv/txt-tiedostossa     

oikeassa   muodossa   tiedot,   jotka   saa   helposti   vietyä   tietokantaan?    

-   Millainen   tietokannan   rakenne   on   tällä   hetkellä   ja   miten   se   toimii?     

_________________________________________________________________________   
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Liite   4   kohtaan   8.2     

Ehdotamme   tähtikasvattajatittelin   poistoa.   Aiheesta   kirjoitetun   artikkelin   perusteella   käsittää   
helposti,   että   tähtikasvattajat   on   niitä   joilla   on   kaikki   kunnossa,   mutta   jos   et   halua   ilmoittaa   
julkisesti   eläinlääkärin   tarkastuksesta   kuulostaa,   että   jotain   on   vialla   näillä   kasvattajilla,   jotka   
eivät   ole   tähtikasvattajia.   Tämän   takia   tähtikasvattajuus   tulisi   poistaa.   Jokainen   voi   
halutessaan   ilmoittaa   omilla   kotisivuilla,   että   eläinlääkäritarkastukset   on   tehty.     

Lea   Rahtu-Korpela     

Aida   Depner     

Annukka   Juntunen     

Jaana   Peltola     

Heli   Vaaralahti     

  
________________________________________________________________________   

Liite   5   kohtaan   8.4     

Siirretty   syyskokouksesta   2020.   Hallitus   jatko   kehittänyt   muutosehdotusta.     

Eläintarkastuskoulutus   tulisi   käydä   ennen   kasvattajanimen   hyväksymistä.   Kasvattajan   
omalla   vastuulla   on   todentaa,   että   on   käynyt   koulutuksen.   Jatkossa   kaikkien   kasvattajien   
tulisi   käydä   ja   uusia   eläintarkastuskoulutus   5   vuoden   välein.     
Kasvattaja   ilmoittaa   koulutuksen   käymisestä   Smyn   hallitukselle.   Hallitus   tiedottaa   asian   
kasvattajanimikäsittelijälle   ja   hän   pitää   kirjaa   asiasta.   Takautuvasti   hyväksytään   2v.vanha   
koulutus   kevätkokouksesta   2021.   Tämä   vika   lause   ei   sääntöihin,   mutta   erillisenä   
päätöksenä.     
________________________________________________________________________     

Liite   6   kohtaan   8.5     

Siirretty   syyskokouksesta   2020.   Hallitus   ja   standarditoimikunta   käsitellyt   asiaa   
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   
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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   7   kohtaan   8.6     

Käsittelimme   standarditoimikunnassa   kastraattien   näyttelyttämisen     
mahdollistamista   ulkomuotoluokassa   ja   ehdotan   tätä   kevätkokoukseen     
käsiteltäväksi.     
Standarditoimikunnan   keskustelussa   tuli   esille   seuraavat   asiaa   puoltavat   seikat:   -   Kastraattien   
sallimisella   positiivista   vaikutusta   harrastukseen   ja   osallistuja   määriin.   -   Ulkomuotoluokassa   
näyttelyiden   harrastaminen   ei   ole   rajattu   ainoastaan   kasvattajille   tai   kasvatukseen   käytettäville   
marsuille,   vaikka   pääosin   sitä   onkin.   Lemmikinomistajia   meillä   on   kuitenkin   monta.   
Tarkoituksena   yhdistyksellä   on   saada   väkeä   innostumaan   harrastukseen   mukaan.   -Moni   
naaras,   jota   näyttelytetään   ei   ole   enää   jalostus   iässä   eikä   kunnossa.   -Kastraatista   näkee,   että   
millainen   rotunsa   edustaja   se   on.   Yleensä   pallien   poistolla   ei   saada   piilotettua   mitään   piilevää   
ulkonäöllistä   seikkaa.   Ei   laskeutuneita   kiveksiä   marsuilla   on   harvoin.   -Edesauttaa   myös   sitä,   
että   dominoivalla   uroksella   on   kaveri.   -Jalostuksella   saavutetut   ominaisuudet   eivät   häviä   
kastraation   takia   -Ei   aiheuta   harmia   kenellekään   eikä   vie   yhdistyksen   tavoitteita   väärään   
suuntaan.     

Lea   Rahtu-Korpela,   standarditoimikunnan   puolesta.     
_____________________________________________________________________     

Liite   8   kohtaan   8.8     

VIRTUAALINÄYTTELYSÄÄNNÖT     

SÄÄNTÖJEN   NOUDATTAMINEN     
Näitä   sääntöjä   noudatetaan   …   lähtien   kaikissa   Suomen   Marsuyhdistys   ry:n   jatkossa   SMY)   

j ärjestämissä   virtuaalinäyttelyissä   ja   muissa   SMY:n   hyväksymissä   virtuaalinäyttelyissä.   Näiden   
sääntöjen   lisäksi   noudatetaan   sitä   mitä   Suomen   eläinsuojelulainsäädännössä   määrätään.   
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Marsujen   turkki-   ja   kokomuunnoksissa   käytetään   harrastuksessa   yleisesti   sovitusti  
rotu-nimikettä.     

VIRTUAALINÄYTTELYT     
Virtuaalinäyttelyissä   voidaan   järjestää   jyrsijöiden   ja   kanien   virtuaaliulkomuoto-   ja   
lemmikkiluokkia   sekä   virtuaaliväliaikatapahtumia   kaikille   kaneille   ja   jyrsijöille.     

VIRTUAALINÄYTTELYJÄRJESTELYT     
Jokaisella   virtuaalinäyttelyllä   tulee   olla   vastuullinen   järjestäjä   tai   järjestäjiä.   Smy:n   
hyväksymissä   yhdistyksen   omissa   virtuaalinäyttelyissä   vastuullinen   järjestäjä   vastaa   
virtuaalinäyttelyn   talousarviosta   ja   sen   pitävyydestä,   virtuaalinäyttelyn   sujuvuudesta,   
raportoinneista   ja   toimii   mahdollisen   toimikunnan   vetäjänä   ja   toimihenkilöiden   ohjaajana.   
Muiden   yhdistyksen   järjestämissä,   Smy:n   hyväksymissä   virtuaalinäyttelyissä   tulee   olla   
nimettynä   vastuuhenkilö   Smy:lle,   joka   vastaa   virtuaalinäyttelyn   anomisesta,   sujuvuudesta   ja   
raportoinneista.   Virtuaalinäyttelyt   anotaan   Smy:n   hallitukselta   vähintään   2   kk   ennen   
j ärjestämispäivää.   Vapaamuotoisesta   anomuksesta   tulee   selvitä   järjestäjätaho,   vastuullinen   
j ärjestäjä   tai   järjestäjät,   virtuaalinäyttelyn   ajankohta,   luokat,   budjettiarvio.   Budjettia   ei   vaadita   
muiden   järjestäjätahojen   virtuaalinäyttelystä.     

  
TUOMARIT     
SMY:n   sekä   sen   hyväksymissä   virtuaalinäyttelyissä   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.     

VIRTUAALINÄYTTELYYN   ILMOITTAUTUMINEN     
Virtuaalinäyttelyyn   ilmoittaudutaan   näyttelykutsun   mukaisesti.   SMY:n   virtuaalinäyttelyissä   
eläin   voi   osallistua   joko   ulkomuotoluokkaan,   lemmikkiluokkaan,   väliaikakilpailuihin   tai   näihin   
kaikkiin.   Näyttelyilmoittautumisen   ajankohta   katsotaan   lähetysajan   mukaan.     

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.   Hyvityseteliä   tai   muuta   alennusseteliä   ei   voi   
käyttää   virtuaalinäyttelyn   ilmoittautumismaksuna.     

VIRTUAALINÄYTTELYYN   OSALLISTUMINEN     
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.     
Marsu   arvostellaan   kuvien   perusteella.   Kuvaamisessa   saa   käyttää   luovuutta,   eikä   yhtä   
oikeanlaista   kuvaa   ole.   Kuvan   valoisuutta   voi   lisätä   siten   ettei   marsun   väri   muutu.   
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Filttereiden   käyttäminen   tai   kuvan   käsittely   on   kielletty   siten,   että   se   muuttaa   arvosteltavia   
kohteita.     

Eläimet   arvostellaan   virtuaalinäyttelyluettelon   mukaisessa   tai   tuomarin   ilmoittamassa   
j ärjestyksessä.   Jos   kuvia   ei   ole   ladattu   määräaikaan   mennessä,   marsua   ei   voi   
arvostella.     Tällöin   ilmoittautumismaksua   ei   makseta   takaisin.     
Satiinien   esittäminen   sekä   ulkomuoto-   ja   lemmikkiluokassa   on   kielletty.     

ILMOITTAUTUMISMAKSUN   PALAUTTAMINEN     
Näytteilleasettajan   suorittama   ilmoittautumismaksu    palautetaan ,    j os:     
-   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   lääkärintodistus   esitetään    

hallitukselle   ja   korvataan   koko   summa.     

VIRTUAALINÄYTTELYARVOSTELUSTA   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.     

VIRTUAALINÄYTTELYSÄÄNTÖJEN   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.     

VIRTUAALIULKOMUOTOLUOKKA   (VUML)     
Virtuaaliulkomuotoluokka   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).     

Virtuaaliulkomuotoluokissa   marsut   jaotellaan   rotuihin,   sekä   lyhytkarvaiset   rodut   lisäksi     väreihin   
j a   kuvioihin.   Marsu   arvostellaan   kuvien   perusteella.   Kuvia   tulee   olla   tarvittaessa     useita   
kuvakollaaseja,   joista   näkee   marsun   molemmilta   puolin   sivusta,   ylhäältä   selkäpuolelta,     edestä,   
siten   että   silmät   ja   kuono   näkyvät   selkeästi,   mahapuolelta   turkista,   pohjaväri/iho,   sekä     kynnet   
j a   tassut   ylhäältä   päin.     
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Virtuaalikilpailuluokat:     
Poikasluokka:   2-3kk     
Nuorten   luokka:   4-5kk     
Aikuisten   luokka:   6-35kk     
Veteraaniluokka:   36   kk   –     
Valioluokka:   6   kk   –     
Klipattuluokka:   6kk   –     
Koestandardiluokka:   2kk   –     
Ei-standardiluokka:   2kk   –     
Kasvattajaluokka     
Jalostusluokka     

Valioluokka     
Valmistuttuaan   Suomen   Virtuaalimuotovalioksi   marsu   siirtyy   kilpailuluokkaan   nimeltä   
valioluokka.   Kilpailuluokka   on   tarkoitettu   vain   Suomen   virtuaalimuotovalioksi   valmistuneille   
marsuille.   Muun   maan   virtuaalivalio   kilpailee   Suomessa   valioluokassa   vasta   valmistuttuaan   
Suomen   virtuaalimuotovalioksi.   Valioluokka   arvostellaan   viimeisen   avoimen   luokan   jälkeen.   
Tuomari   saa   jakaa   myös   valioluokan   marsuille   virtuaalisertifikaatteja   ja     

  
virtuaalikunniapalkintoja.   Tämän   jälkeen   tuomari   valitsee   rotunsa   parhaan   (VROP).     

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   turkki   ei   saa   olla   leikattu   tai   huomattavan   
vahingoittunut.   
Ei-standardiluokka     
Tarkoitettu   kaikille   niille   marsuille,   joiden   rodut   eivät   kuulu   standardiin   tai   koestandardiin.     Mikäli   
näytteilleasettaja   haluaa   ilmoittaa   virtuaalinäyttelyyn   ei-standardiin   kuuluvan   marsun,    j ota   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   
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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   virtuaalinäyttelyssä   myös     ulkomuotoluokkaan.   Kasvattajaluokassa   
kasvattien   ei   tarvitse   olla   kasvattajan   omistuksessa.   Kasvattaja   saa   esittää   yhden   ryhmän   rotua   
kohden   näyttelyssä.     
Kasvattajaluokkaan   ei   voi   osallistua   ei-standardi   –   marsuilla.   Kasvattaja     
valitsee     ilmoittautumisen   yhteydessä   kasvattajaluokkaan   osallistuvat   marsut.     

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).     
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-   california     

Hyväksytyt   koe-standardi   rodut:     
ch-teddy,   ch-teddy   crest,   lunkaryansheltie,   lunkaryancorone.   Kaikki   muut   luetaan   
ei     standardi-roduiksi.     

VIRTUAALIULKOMUOTOLUOKISSA   JAETTAVAT   PALKINNOT   JA     
PISTEET:     Rotunsa   Paras   eli   VROP     
VROP   1   –   8p.     
VROP   2   –   6p.     
Tuomari   voi   halutessaan   jakaa   kunniamaininnan   ja/tai   sertifikaatin   saaneiden   joukosta   rodun   
parhaalle   VROP1   ja   toiseksi   parhaalle   VROP2   palkinnot.     
Virtuaalisertifikaatti   –   10p.     
Tuomari   voi   halutessaan   jakaa   hyväksyttyjen   rotujen   marsuille   (poikas-,   nuorten-,   
aikuisten-,     veteraani-   ja   -valioluokan   marsuille)   sertifikaatteja,   jos   ne   ansaitsevat   
virtuaalimuotovalion     arvon.   Jaettavien   virtuaalisertifikaattien   lukumäärää   ei   ole   rajoitettu.     

Virtuaalikunniamaininta   (VKuMa)   –   5p.     
Tuomari   voi   halutessaan   jakaa   haluamilleen   marsuille   virtuaalikunniamaininnan.     

Virtuaalituomarin   suosikki   (VTS)    
Tuomari   voi   halutessaan   jakaa   mieleiselleen   marsulle   virtuaalituomarin   suosikki   –   palkinnon.     

VirtuaaliBest   in   Show   (VBIS)     
Tuomarin   valitsemat   hyväksyttyjen   rotujen   poikas-,nuorten-,   aikuisten,   veteraani-   ja   
valioluokan   marsut   kutsutaan   virtuaaliBest   In   Show   –   kilpailuun.   Tuomari   ei   voi   asettaa   
VBIS-kilpailussa   rotumuunnoksen   VROP2:sta   VROP1:n   edelle.     
Koe-   ja   Ei-standardi   luokkaan   sekä   Klipattuluokkaan   ilmoitettu   marsu   ei   ole   
oikeutettu     osallistumaan   virtuaaliBest   In   Show-kilpailuun.     

Virtuaalimuotovaliot     
Marsu   valmistuu   Suomen   VirtuaaliJuniorimuotovalioksi   (FI   VJMVA)   kolmella   
virtuaalisertifikaatilla,   joiden   tulee   olla   SMY:n   hyväksymistä   virtuaalinäyttelyistä.   
Virtuaalisertifikaattien   on   oltava   joko   poikas-   tai   nuorten   luokasta.   Vain   Suomessa   myönnetyt   
virtuaalisertifikaatit   kelpaavat   Suomen   VirtuaaliJuniorimuotovalion   anomiseen.   
Virtuaalisertifikaattien   pitää   olla   vähintään   kahdelta   eri   tuomarilta.   Saatuaan   yhden   aikuisten   tai   
veteraaniluokan   virtuaalisertifikaatin,   FI   VJMVA   marsun   omistaja   voi   hakea   marsulleen   Suomen   
VirtuaaliMuotovalion   titteliä.     

Mikäli   marsu   ei   ole   saanut   FI   VJMVA   titteliä,   voi   Suomessa   rekisteröidyn   marsun   
omistaja     saatuaan   3   virtuaalisertifikaattia   vähintään   kahdelta   eri   tuomarilta,   joista   
vähintään   yhden     tulee   olla   aikuisten   tai   veteraani-   luokasta,   anoa   marsulleen   Suomen   
VirtuaaliMuotovalio     titteliä   (FI   VMVA).   Mikäli   marsu   on   toisen   Pohjoismaan   tai   Viron   
Virtuaalimuotovalio,     valmistuu   se   anomuksella   Suomen   VirtuaaliMuotovalioksi   saatuaan   
yhden     virtuaalisertifikaatin   Suomessa.     
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Suomen   VirtuaaliMuotovalio   marsu   valmistuu   Suomen   VirtuaaliMegamuotovalioksi(FI   
VMMVA)   kolmella   valioluokasta   saadulla   Virtuaalisertifikaatilla   sekä   kolmella   VBIS   
sijoituksella.     Jos   neljäs   virtuaalisertifikaatti   ja   VBIS-sijoitus   on   saatu   samassa   tapahtumassa   
kuin     valioitumiseen   vaadittavat   virtuaalisertifikaatit,   ne   huomioidaan     
VirtuaaliMegamuotovalion   titteliä   anottaessa.     

VBIS-sijoituksia   jaetaan   hyväksyttyjen   rotujen   ilmoittautumismäärän   mukaan   
seuraavasti:     1-9   osallistujaa   –   VBIS   1     
10-19   osallistujaa   –   VBIS   1-2     
20-29   osallistujaa   –   VBIS   1-3     
30-39   osallistujaa   –   VBIS   1-4     
40-49   osallistujaa   –   VBIS   1-5     
50-59   osallistujaa   –   VBIS   1-6     
60-69   osallistujaa   –   VBIS   1-7     
70   osallistujaa   tai   enemmän   –   VBIS   1-8     

VBIS   I   16p.     
VBIS   II   14p.     
VBIS   III   12p.     
VBIS   IV   10p.     
VBISV   8p.     

  
VBISVI   6p.     
VBISVII   4p.     
VBIS   VIII   2p.     

VirtuaaliKasvattajaluokassa   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     

Virtuaali   Paras   Kasvattaja   10p.     
Virtuaali   2.   Paras   Kasvattaja   8p.     
Virtuaali   3.   Paras   Kasvattaja   6p.     
Virtuaali   4.   Paras   Kasvattaja   4p.     
Virtuaali   5.   Paras   Kasvattaja   2p.     

VirtuaaliKlipattu   luokka:     
Paras   virtuaaliKlipattu   8p.     
2.   Paras   virtuaaliKlipattu   6p.     
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Tuomari   voi   halutessaan   jakaa   parhaalle   Paras   virtuaaliKlipattu   ja   toiseksi   parhaalle   Paras   
virtuaaliKlipattu2   palkinnot.     

VirtuaaliKoe-   ja   Ei-standardi   luokka:     
Paras   VirtuaaliKoe-Standardi   8p.     
2.Paras   VirtuaaliKoe-Standardi   6p.     
Paras   VirtuaaliEi-Standardi   8p.     
2.   Paras   VirtuaaliEi-Standardi   6p.     
Tuomari   voi   halutessaan   jakaa   parhaalle   Paras   VirtuaaliKoe/Ei-standardi   ja   
toiseksi     parhaalle   ParasVirtuaaliKoe/Ei-standardi2   palkinnot.     

VirtuaaliJunior   Best   In   Show   –kilpailu   järjestetään   vähintään   VirtuaaliJuhlanäyttelyssä   sekä   
VirtuaaliGrand   Galassa.   Mikäli   näyttelyssä   järjestetään   VirtuaaliJunior   Best   In   Show   kilpailu,   
pitää   se   sisällään   kaikki   näyttelyluokat   klipattuluokkia   lukuun   ottamatta.   VirtuaaliJunior   Best   In   
Shown   säännöt   ja   pisteytys   ovat   samat   kuin   tavallisessa   Best   In   Show:ssa.     

VIRTUAALIULKOMUOTOLUOKISSA   JAETTAVAT   TITTELIT     
VirtuaaliJuhlanäyttelyn   Best   In   Show   –   voittaja   on   oikeutettu   käyttämään   nimensä   edessä   
VJV   –   vuosiluku   -titteliä.   VirtuaaliBest   In   Show   Junior   –   voittaja   on   oikeutettu   käyttämään   
nimensä   edessä   VJJV   -vuosiluku–titteliä.     

VirtuaaliGrand   Galan   Best   In   Show   –   voittajamarsu   on   oikeutettu   käyttämään   nimensä   edessä   
VGG   –   vuosiluku–   titteliä.   VirtuaaliBest   In   Show   Junior   –   voittaja   on   oikeutettu   käyttämään   
nimensä   edessä   JGG   –   vuosiluku   –   titteliä.   Vuosiluku   ilmoitetaan   titteleissä   aina   vuosiluvun   
kahdella   viimeisellä   numerolla.     

VIRTUAALI   VUODEN   VOITTAJA,   VIRTUAALI   VUODEN   ROTUNSA   PARAS,   VUODEN   

VIRTUAALIJALOSTUSELÄIN,   VUODEN   VIRTUAALIKLIPATTU,   VUODEN   VIRTUAALIKOE   
STANDARDI   JA   VUODENVIRTUAALI   EI-STANDARDI   -KILPAILUT     
Kilpailuaika   on   kalenterivuosi   kerrallaan   ja   pisteitä   jaetaan   kaikista   SMY:n   tai   sen   
hyväksymistä   virtuaalinäyttelyistä.   Tuloksiin   huomioidaan   marsun   viisi   eniten   
pisteitä     kerännyttä   näyttelyä.   Kilpailut   on   tarkoitettu   rekisteröidyille   marsuille.     

VIRTUAALI   VUODEN   KASVATTAJA     
Kilpailuaika   on   kalenterivuosi   kerrallaan   ja   pisteitä   jaetaan   kaikista   SMY:n   tai   sen   
hyväksymistä   virtuaalinäyttelyistä.   Tuloksiin   huomioidaan   kasvattajan   viisi   eniten   
pisteitä   
kerännyttä   virtuaalinäyttelyä,   sekä   kaikki   virtuaalinäyttelyn   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   VIRTUAALIVOITTAJA   =   VVV   –   VVV10   –   vuosiluku     
VUODEN   VIRTUAALIROTUNSA   PARAS   =   VVROP   –   vuosiluku     
VUODEN   VIRTUAALIKASVATTAJA   =   VVK   –   vuosiluku     
VUODEN   VIRTUAALIJALOSTUSELÄIN   =   VVJE   –   vuosiluku     
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VUODEN   VIRTUAALIKLIPATTU   =   VVKL   –   vuosiluku     
VUODEN   VIRTUAALIKOE-STANDARDI   =   VVKS   –   vuosiluku     
VUODEN   VIRTUAALIEI-STANDARDI   =   VVES   –   vuosiluku     

VIRTUAALILEMMIKKILUOKKA     
Virtuaalilemmikkiluokka   on   avoin   kaikille   marsuille.   Virtuaalilemmikkiluokissa   eläimen   
ei     tarvitse   olla   rekisteröity.   Arvostelussa   kiinnitetään   mahdollisuuksien   mukaan   erityistä   
huomiota   marsun   hyvinvointiin.     

Marsu   arvostellaan   kuvien   perusteella.   Kuvaamisessa   saa   käyttää   luovuutta,   eikä   yhtä   
oikeanlaista   kuvaa   ole.   Kuvan   valoisuutta   voi   lisätä,   mutta   muutoin   filttereiden   käyttäminen   
tai     kuvan   käsittely   on   kielletty   siten,   että   se   muuttaa   arvosteltavia   kohteita.   Kuvia   tulee   olla   
tarvittaessa   useita   kuvakollaaseja,   joista   näkee   marsun   molemmilta   puolin   sivusta,   ylhäältä   
selkäpuolelta,   edestä,   siten   että   silmät   ja   kuono   näkyvät   selkeästi,   mahapuolelta   turkista,   
kynsistä   ja   tassunpohjista   riittää   yksi   etu-   ja   takatassu   alhaaltapäin   otettuna,   hampaista,   
hajurauhasesta,   korvista   sisältä   sekä   korvanlehdestä   ulkoa.     

Virtuaalilemmikkiluokassa   marsusta   arvostellaan:     
1.   yleiskunto     
2.   turkki     
3.   silmät     
4.   kynnet   ja   tassunpohjat     
5.   rasvarauhanen     
6.   hampaat     
7.   korvat     

Lemmikkimarsuille   jaetaan   paras   virtuaalilemmikkimarsu   (PVLM)     
palkinnot     osallistumismäärän   mukaan:     

    
1-5   osallistujaa   –   jaetaan   PVLM1     
6-10   osallistujaa   –   jaetaan   PVLM1-2     
11-15   osallistujaa   –   jaetaan   PVLM1-3     
16-20   osallistujaa   –jaetaan   PVLM1-4     
21-25   osallistujaa   –   jaetaan   PVLM1-5     
26-30   osallistujaa   –   jaetaan   PVLM1-6     
31-35   osallistujaa   –   jaetaan   PVLM1-7   
36-40   osallistujaa   –jaetaan   PVLM1-8     
41-45   osallistujaa   –   jaetaan   PVLM1-9     
46   osallistujaa   tai   enemmän   –   jaetaan   PVLM1-10     

Sijoja   jaetaan   maksimissaan   kymmenen   (10).   PVLM   marsut   palkitaan   kuvien   perusteella   ja   
parhaimman   arvostelun   saanut   marsu   voittaa.   Paras   VirtuaaliLemmikki   Marsu   (PVLM)   valinta   
on   pidettävä,   jos   tuomareita   on   enemmän   kuin   yksi.   Tällöin   päätös   tehdään   yhdessä   
tuomareiden   kesken.     
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Kaikki   PVLM-sijoille   sijoittuneet   marsut   saavat   itselleen   virtuaaliEliitti-kortin   ja   
ruusukkeen.     Lisäksi   jaetaan   sähköisiä   virtuaalikunniamainintoja   (VKuMa)   ja   
virtuaalikunniapalkintoja     (VKuPa).   Tuomari   voi   halutessaan   jakaa   sähköisen   
virtuaaliTuomarin   Suosikki-palkinnon     (VTS)   ja   mahdollisia   lahjoituspalkintoja.     

Kilpailuluokat:     
Poikasluokka:   2-3kk     
Nuortenluokka:   4-5kk     
Aikuisten   luokka:   6-35kk     
Veteraaniluokka:   36   kk   –     

VIRTUAALILEMMIKKILUOKISSA   JAETTAVAT   TITTELIT     
VirtuaaliJuhlanäyttelyn   Paras   VirtuaaliLemmikki   Marsu   –   voittaja   on   oikeutettu   
käyttämään   nimensä   edessä   VJVL   –   vuosiluku   -titteliä     

VirtuaaliGrand   Galan   Paras   Virtuaali   LemmikkiMarsu   –   voittaja   on   oikeutettu   
käyttämään   nimensä   edessä   VGGL   –   vuosiluku   –titteliä     

VirtuaaliEliittilemmikki   ja   VirtuaaliMegaEliittilemmikki     
Marsu   valmistuu   Suomen   Virtuaalieliittilemmikiksi   (VEL)   kolmella     
virtuaaliEliittikortilla.   Vähintään   yhden   virtuaaliEliittikortin   on   oltava   aikuisten   
tai     veteraaniluokasta,   kaksi   saa   olla   myönnetty   poikas-   tai   nuortenluokasta.     

Marsu   valmistuu   Suomen   VirtuaaliMegaEliittiLemmikiksi   (VMEL)   kolmella   uudella   
virtuaaliEliittikortilla.   Kaikkien   kolmen   virtuaaliEliittikortin   on   oltava   aikuisten   tai   
veteraaniluokasta.   Jos   marsun   neljäs   virtuaaliEliittikortti   on   saatu   samassa   
tapahtumassa   kuin   VEL:n   titteliin   vaadittavat   kortit,   se   huomioidaan   VMEL:n   titteliä   
anottaessa.   Virtuaalieliittikorttien   pitää   olla   vähintään   kahdelta   eri   tuomarilta.   
Virtuaalieliittikorttien   tulee   olla   SMY:n   hyväksymistä   virtuaalinäyttelystä.   Vasta     

    
todistuksen   saavuttua,   on   marsun   nimen   edessä   oikeus   käyttää   VEL-titteliä   tai   VMEL   
titteliä.     

VUODEN   VIRTUAALIVOITTAJALEMMIKKI   
Kilpailuaika   on   kalenterivuosi   kerrallaan   ja   pisteitä   jaetaan   kaikista   SMY:n   tai   sen   
hyväksymistä   virtuaalinäyttelyistä.   Tuloksiin   huomioidaan   marsun   kaikki   
virtuaalinäyttelyt.   Sijoitetaan   viisi   eniten   pisteitä   virrtuaalilemmikkiluokissa   vuoden   
aikana   kerännyttä   marsua   VVVL1   –   VVVL5   –vuosiluku     

VKuMa   5p.     
VKuPa   5p.     
VTS   3p.     



26   

PVLM   I   15p     
PVLM   II   14p.     
PVLM   III   13p.     
PVLM   IV   12p.     
PVLM   V   11p.     
PVLM   VI   10p.     
PVLM   VII   9p.     
PVLM   VIII   8p.     
PVLM   VIV   7p.     
PVLM   X   6p.     

(   Suomen   Marsuyhdistyksen   hallitus   hyväksynyt   säännöt   kokouksessaan   12.4.2021    )     

Suomen   Marsuyhdistys   ry:n   kevätkokouksen   17.4.2021   osallistujalista   

Suluissa   valtakirjat     

Ina   Hynninen,   (   Henna   Rinta-Kiikka   ja   Jessica   Nurmiranta   )   poistui   15.56,   kohdan   8.2   
käsittelyn   jälkeen     

Isabella   Hynninen,   (   Sanni   Taimioja   )   poistu   15.56,   kohdan   8.2     

jälkeen   Suvi   Pohjonen,   poistui   16.48,   kohdan   8.7   käsittelyn   jälkeen   

Carolina   Clayhills,   poistui   17.00   Tällöin   käsiteltiin   kohtaa   8.8     

Minna   Helander,   poistui   17.07   Tällöin   käsiteltiin   kohtaa   8.8     

Laura   Moilanen   (Jari   Ukkola   ja   Päivi   Tiitinen   )     

Katja   Orajärvi   -   Kotikangas   (   Kasper   Rantala   ja   Sauli   Kotikangas   

)   Elisa   Svento   (   Minna   Tausta   ja   Timo   Mustonen   )     

Aida   Depner   (   Saija   Rajamäki   ja   Katriina   Hautala   )     

Jarna   Jansson     

Jessica   Sakala   (   Piia   Laetsalo   -   Saarela   )     

Annukka   Juntunen   (   Johanna   Valkeavirta   )     

Kirsi   Ruotsalainen   (   Julia   Maikiki   ja   Katja   Karkkulainen   )   
Lea   Rahtu   -   Korpela   (   Jaana   Peltola   ja   Heli   Vaaralahti   )     

Noora   Sarenius   (   Raisa   Ristimäki   ja   Nora   Hopea   )     

Siiri   Anttonen   (   ei   äänioikeutta   iän   vuoksi,   ei   ole   äänestänyt   missään   kohdassa   )   

Virva   Klaasio     
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Ninni-Maria   Rantala   (   Sonja   Konu   ja   Mikaela   Örnberg   )   


