
Marsuyhdistys marsujen hyvinvoinnin edelläkävijä

Marsu Magazine 4/2020 lehdessä julkaistiin samaisella otsikolla Sertifioitu kasvattaja-
tittelistä juttu. Kyseistä juttua on käytetty myös osana tässä.
Suomen Marsuyhdistys (SMY) juhli toissa vuonna 30-vuotista taivaltaan. Tuona
kolmenkymmenen vuoden aikana marsujen hyvinvointiasioissa on edistytty huimasti.
Häkkikokosuositukset ovat muuttuneet ja nykyisin suositaan huomattavasti
suurempia asumuksia kuin vielä itse aloittaessani harrastuksen vuonna 1990.
Tuolloin oli myös yleistä pitää marsuja yksin, toisin kuin nykyisin. Tuohon aikaan ei
suositeltu kahden urospoikasen yhdistämistä ja nykyisin sekin on arkipäivää. On
myös opittu paljon uutta mm. marsujen ruokinnasta ja genetiikasta sekä
käyttäytymisestä.
SMY:lle on marsujen hyvinvointi ollut aina tärkeää. Tämä on näkynyt myös siinä, että
Suomi on ollut ensimmäisiä maita, joissa satiinimarsut on suljettu pois
ulkomuotoluokan arvosteluista, koska rodulla on ollut niin paljon terveydellisiä
ongelmia. Brakykefaliaan eli eläimen lyhytkalloisuuteen on myös puututtu jo 1990-
luvulla sulkemalla pallopäisimmät yksilöt pois jalostuksesta.
Suomeen perustettiin eläinsuojeluasiamies- tehtävä jo vuonna 2013. Hänen tehtäviin
kuuluu parantaa eläinten hyvinvointia mm. edistämällä eri toimijoiden yhteistyötä
sekä antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita. Toimijana eläinsuojeluasiamies on
itsenäinen ja riippumaton eikä ota kantaa yksittäistapauksiin tai tee
eläinsuojeluvalvontaa. Suomen Marsuyhdistys tulee tekemään jatkossa yhteistyötä
eläinsuojeluasiamiehen kanssa pohtien marsujen hyvinvoinnin edistämisestä sekä
marsuharrastuksen tulevaisuutta.
Marsukasvatus- ja harrastus ei saa jäädä viranomaisvaatimuksista tai eläinten
hyvinvointikeskustelusta jälkeen, vaan meidän tulee varmistaa harrastuksen
jatkuminen tukemalla kasvattajia ja harrastajia tämän kehityksen ymmärtämisessä ja
noudattamisessa. Sertifioitu kasvattaja nimikkeen saanut kasvattaja voi olla ylpeä
kasvatustoiminnastaan. Hän noudattaa lainsäädöksiä ja edistää marsujen
hyvinvointia. Myös marsujen ostajalle tämä tuo varmuutta, että kasvattaja toimii
vastuullisesti. Jos kasvattaja ei hae sertifioitukasvattajatittelin niin se ei tarkoita, että asiat
olisi huonosti, eläinmäärä alhainen tai ettei halua antaa tietoja. Nyt on jälleen aika ottaa yksi
askel eteenpäin ja varmistaa, että
kasvattajien työ on läpinäkyvää ja kestää tarkastelun. Suomen Marsuyhdistyksen
syyskokous 2020 hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimikkeen käyttöön otosta.
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 arvonimen käytettäväksi

sekä yhdistyksen kasvattajalistalla että kasvattajan toiminnan omassa
tiedottamisessa niille kasvattajille, jotka ovat tehneet eläintenpitoilmoituksen ja
ylläpitävät sitä tarvittavin keinoin, pitävät eläinluetteloa eivätkä saa sanktioita
tarkastuseläinlääkärikäynnillä.



Arvonimeen liittyy sähköinen diplomi, jonka voi tulostaa ja julkaista sähköisessä
muodossa. Hakemus sertifioiduksi kasvattajaksi tehdään vapaamuotoisesti
sähköpostiin smy.hallitus@gmail.com ja sitä on voinut anoa vuoden 2021 alusta.
Mikäli tietoon tulee, että annettu ilmoitus on erheellinen, arvonimi voidaan poistaa
myös takautuvasti.

Suomen Marsuyhdistys hallitus 2021 haluaa avata sertifioitu kasvattaja- asiaa
omalta osaltaan:
SMY:n hyväksymä virallinen kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen
eläinsuojelusäännöksiä ja yhdistyksen antamia ohjeita ja sääntöjä. Yhdistys ei
kuitenkaan ole viranomainen, joka valvoo eläinsuojelulainsäädännön tai muiden
säädöksien noudattamista. Lisäksi hallitus (2020/2021) uskoo enemmän
kannustamiseen kuin pakottamiseen, joten siksi on hyvä, että arvonimen anominen
on vapaaehtoista. Hallitus on pahoillaan, että sertifioitu kasvattaja- nimike on otettu
vastaan negatiivisella ajatuksella. Sen tarkoitus on ollut alusta lähtien kannustaa
kasvattajia toimimaan voimassa olevan eläinsuojelusäädösten mukaisesti ja saada
näin toimimisesta kiitosta.
Kevätkokouksessa 2020 tähtikasvattaja- asia (silloinen nimike) esiteltiin ja
asiasta keskusteltiin hyvässä hengessä. Asia päätettiin kuitenkin siirtää hallituksen
jatkopohdintaan ja toiveena oli muuttaa nimike neutraalimmaksi. Asia käsiteltiin
uudelleen syyskokouksessa 2020. Kokoukseen oli jokaisen jäsenen mahdollista
osallistua myös etämahdollisuudella, joten osallistuminen oli tehty jokaiselle
mahdolliseksi huomioiden koronan tuomat rajoitteet ja matkaetäisyydet.
Syyskokouksessa asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Äänestyksen tuloksena
sertifioitu kasvattaja nimike hyväksyttiin äänin 11/14 puolesta ja 3/14 vastaan.
Kasvattajanimisäännöt, jossa sertifioitu kasvattaja asia on kerrottu, on päivitetty
SMY:n sivuille vuoden 2021 alusta. Vuoden 2020 hallitus oli myös avannut asiaa
Marsu Magazine lehdessä 4/2020 kahdessa artikkelissa. Asia on ollut selkeästi esillä
ja jäsenten sekä kasvattajien tietoisuudessa. Hallitus on toivonut avointa keskustelua
asiasta jo viime vuonna, mutta tällaista keskustelua ei ole kasvattajat käynnistäneet
koko aikana. Hallitus on saanut vain yhden virallisen yhteydenoton asiasta, jossa
ollaan oltu sääntöä vastaan. Kasvattajan kanssa ollaan asia käsitelty kirjallisesti. Sen
sijaan hallitus on saanut runsaasti kiitosta jäsenistöltä marsujen hyvinvoinnin
edistämisestä tällä tavoin.
Sertifioitu kasvattaja-asia nostettiin uudelleen esille kevätkokouksessa 2021.
Kokouksessa esitettiin hyviä kannanottoja ja mielipiteitä puoleen jos toiseen. Asia
päätyi kuitenkin äänestykseen ja äänestyksen tuloksena säännös päätettiin pitää
voimassa äänin 21/34 puolesta, 12/34 vastaan, tyhjä 1/34. Tähän päivään mennessä
kukaan jäsen tai kasvattaja ei ole edelleenkään ottanut yhteyttä hallitukseen asian
tiimoilta vaikkakin asia on selkeästi tuottanut mielipahaa. Hallitus on hyvin
pahoillaan, että moni kasvattaja kokee, ettei asiasta ole heidän kanssaan
keskusteltu. Keskustelua on hyvä käydä ja hallitus toivoo asiasta avointa ja
rakentavaa keskustelua suoraan hallituksen kanssa. Kevätkokouksen valtuuttamana
hallitus tulee myös järjestämään kasvattajille myös yhteisen
keskustelumahdollisuuden. Hallitus kuuntelee ilman muuta tässäkin asiassa
jäsenistön mielipidettä.
Jokaisella kasvattajalla on yhdenvertainen mahdollisuus saattaa ilmoituksenvaraisen
toiminnantarkastus moitteetta läpi, mikäli kasvattaja noudattaa



kasvattajanimisääntöä ja Suomen eläinsuojelulakia. Kasvattajanimen saaminen ja
ylläpito velvoittaa kasvattajaa lainmukaiseen eläintenpitoon.
Aluehallintoviraston yhtenä tarkoituksena (AVI) on ohjata ja valvoa eläinten
terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetyn lainsäädännön toteutumista.
Lisäksi AVI on toimivaltainen viranomainen joissakin eläimiin liittyvissä lupa-,
ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa. Pidettäessä seura- ja harrastuseläimiä
ammattimaisesti tai muutoin laajamittaisesti tulee toiminnasta tehdä kirjallinen
ilmoitus aluehallintovirastoon. Ammattimaista tai muutoin laajamittaista eläintenpitoa
on:
koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen
kaupanpitäminen tai välittäminen (esim. eläinkaupat tai eläinten säännöllinen myynti
muutoin, eläinten tuojat)
koirien tai kissojen kasvattaminen, kun kasvatettavana on vähintään kuusi
siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin kerran (esim. kennelit)
vähintään kuuden yli viiden kuukauden ikäisen koiran tai kissan hoitoon, säilytykseen
tai koulutukseen ottaminen (esim. koira- ja kissahoitolat)
ravi- tai ratsuhevosten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi tai
hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen
mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä
vähintään kuusi (esim. ravitallit, ravivalmentajat, ratsastuskoulut ja ammattimaiset
kasvattajat)
muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten
pito (esim. laajamittainen kanien, jyrsijöiden tai matelijoiden kasvattaminen).
Eläintenpito ammattimaisesti ja laajamittaisesti - Eläimet - Luvat, ilmoitukset ja
hakemukset - Yritys tai yhteisö - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Sertifioitu kasvattaja-säännöissä mainitaan hyvin väljästi seuraavaa: SMY myöntää
arvonimen käytettäväksi niille kasvattajille, jotka ovat tehneet eläintenpitoilmoituksen
ja ylläpitävät sitä tarvittavin keinoin, pitävät eläinluetteloa eivätkä saa sanktioita
tarkastuseläinlääkärikäynnillä. Hakemus on vapaamuotoinen. Yhdistys ei kerää eikä
pyydä tarkastuksen raporttia eikä yksityiskohtaista lausuntoa. Hyväksytty –kuittaus
tarkastajan allekirjoituksella on periaatteessa riittävä. Yhdistys ei käsittele tai pyydä
henkilökohtaisia arkaluontoisia tietoja tai henkilötietoja (nimeä lukuun ottamatta)
asian yhteydessä. Vapaaehtoisesti luovutettuja tietoja käsitellään tietosuojalain
mukaisesti.
Yhdistystoiminnassa voidaan käsitellä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia
henkilötietoja kun tietojen käsittely on perusteltua yhdistyksen toiminnan tarkoituksen
kannalta. Tiedot suojataan asianmukaisesti ja käsittely koskee yhteisön jäseniä eikä
tietoja ei luovuteta yhteisön ulkopuolelle ilman asianomaisen suostumusta. Suomen
Marsuyhdistys ei käsittele henkilökohtaisia arkaluontoisia tietoja jäsenistään minkään
asian yhteydessä. Kasvattaja voi halutessaan luovuttaa tietoa Suomen
Marsuyhdistykselle ilmoituksenvaraisen toimintansa tarkastuksen tuloksesta. Tämä
tieto ei ole henkilökohtaista arkaluontoista tietoa. Kyseisen tiedon käsittely on
perusteltua, nojaten yhdistyksen toimintaperiaatteisiin ja kasvattajanimisääntöihin
sekä Suomen lakiin.
Yhdistyksellä on oikeus palkita eri tavoin ansioituneita jäseniään. SMY palkitsee tällä
hetkellä ansioituneita jäseniään mm. kasvattajiaan ja harrastajiaan mm. Vuoden



kasvattaja- ja vuoden lemmikkinäyttelyharrastaja, kunniajäsenyys –tittelein. Sertifioitu
kasvattaja–titteli on myös esimerkki tällaisesta palkinnosta.

Hallitus antaa mielellään lisätietoja asiasta ja toivoo myös jatkossa marsujen
hyvinvoinnista aktiivista keskustelua.
Suomen Marsuyhdistyksen hallitus

Lähteitä:
Eläinsuojelulaki 247/1996 - Säädösmuutosten hakemisto - FINLEX ®
Eläinsuojeluasetus Eläinsuojeluasetus 396/1996 - Ajantasainen lainsäädäntö -
FINLEX ®
Ruokavirasto (Ilmoituksenvarainen eläintenpito - Ruokavirasto
Aluehallintovirasto Eläintenpito ammattimaisesti ja laajamittaisesti - Eläimet - Luvat,
ilmoitukset ja hakemukset - Yritys tai yhteisö - Aluehallintovirasto (avi.fi)


