Sinustako jäsen?
Suomen Marsuyhdistykseen voivat liittyä kaikki marsunomistajat sekä marsuista
kiinnostuneet henkilöt.
Liittyminen jäseneksi on helppoa ja nopeaa yhdistyksen kotisivuilla olevan
kaavakkeen avulla. Mikäli liittymistapa on jokin muu kuin Internet, ota yhteyttä
jäsensihteeriin niin hän opastaa asiassa eteenpäin.
Jokainen jäsen saa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, MarsuMagazinen,
sekä etuja mm. näyttelymaksuissa sekä koulutuksista. Jokaisella yli 15-vuotiaalla
jäsenellä on SMY:n virallisissa kokouksissa oikeus yhteen ääneen.
Ajantasaiset jäsenmaksujen hinnat voit tarkistaa SMY:n kotisivuilta
www.marsuyhdistys.net tai ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin, jonka yhteystiedot
löytävät yhdistyksen kotisivuilta. Jäsenyys tulee uusia joka vuosi aina vuoden alussa.
Jäsenmaksu maksetaan aina vuoden ensimmäisen kuukauden aikana.
SMY ei toimita erillistä ilmoitusta asiasta. Mikäli jäsenlehtesi jostain syystä ei ole
saapunut, kannattaa tarkastaa onko jäsenmaksu hoidettu tai ottaa yhteyttä
jäsensihteeriin.
SMY:n tilinumero: NORDEA FI74 1469 3000 0265 06
Jäsenmaksujen viite: 110

Suomen Marsuyhdistys ry (SMY) on perustettu vuonna
1989 edistämään puhdasrotuisten marsujen kasvatusta
ja marsuharrastusta Suomessa. Yhdistys pyrkii kehittämään marsuharrastusta kattaen koko Suomen ja
toimimaan yhdistävänä tekijänä marsuharrastuksessa.
Suomen Marsuyhdistys ry tekee yhteistyötä muiden
Pohjoismaisten marsuyhdistysten kanssa.
Marsuharrastus on nopeasti leviävää ja innostavaa toimintaa niin aikuisille, nuorille
kuin lapsillekin.
Suomen Marsuyhdistys toivottaa tervetulleiksi kaikki marsuharrastajat omaan
yhdistykseen, jossa jokaisella on sama yhteinen päämäärä, marsun hyvinvointi!

Yhdistystoiminta
Yhdistystoimintaan jokainen voi osallistua omien halujensa mukaan. Yhdistyksen
yleiskokouksissa kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja
kokouksissa voi tarjoutua eri toimikuntiin. Myös ottamalla yhteyttä hallitukseen voi
ilmoittaa halukkuutensa yhdistyksen eri toimintoihin. Edellytyksenä on, että hakija
on SMY:n jäsen.

Lisätietoja: www.marsuyhdistys.net
SMY on jokaisen marsunomistajan oma yhdistys.
Suomen Marsuyhdistys ry on marsun asialla.

Näyttelyt Suomen Marsuyhdistys ry. järjestää vuosittain useita marsunäyttelyitä
rekisteröidyille ja rekisteröimättömille lemmikkimarsuille. Rekisteröidyn marsun voi
ilmoittaa ulkomuotoluokkaan ja lemmikki-luokkaan. Ulkomuotoluokassa marsua
verrataan kunkin rodun omaan standardiin.
Lemmikki-luokkaan voi osallistua myös rekisteröimättömällä marsulla. Lemmikkiluokassa arvostellaa mm. marsun lemmikkimäisiä piirteitä kuten esim. kuinka kiltisti
antaa katsoa hampaat sekä kuinka hyvin sitä on hoidettu. Lemmikki-luokassa
tuomari myös opastaa mielellään jos huomaa jotakin parantamisen varaa vaikka
kynsien hoidossa.
Jokainen voi halutessaan osallistua myös näyttelyiden järjestämiseen. Näyttelyssä
tarvitaan mm. reippaita sihteerejä kirjaamaan tuomareiden kommentit. Joissakin
näyttelyissä on SMY:n järjestämä buffa, mihin kaikki halukkaat saavat tuoda suolaisia
ja makeita herkkuja myyntiin. Pienikin apu on aina tervetullutta. Näyttelypaikan
siivoaminen on kaikkien näytteilleasettajien vastuulla. Näyttelytoiminta on hauska ja
leppoisa harrastus. Se antaa paljon uusia ideoita ja suo mahdollisuuden tutustua
muihin harrastajiin. Mikäli haluat auttaa, ota rohkeasti yhteyttä SMY:n hallitukseen
smy.hallitus@gmail.com.

Ostettaessa marsu tunnolliselta kasvattajalta, uusi omistaja saa mukaansa
kasvattajan täyttämän rekisteritodistuksen (sukutaulu).
Rekisteritodistus on joko valmiiksi rekisteröity, taikka kasvattaja antaa kaksi marsun
tiedoilla ja suvulla täytettyä rekisterikaavaketta. Tällöin uusi omistaja voi rekisteröidä marsun, jos aikomuksena on eläimen näyttelyttäminen ulkomuotoluokissa.
Muutoin sitä ei tarvitse tehdä. Lemmikki-luokkaan marsuja ei tarvitse rekisteröidä.
Koulutukset Suomen Marsuyhdistys kouluttaa uusia lemmikki- ja ulkomuotoluokan
tuomareita sekä järjestää mm. eläintentarkastuskoulutuksia.
Lemmikki-toimintaa löytyy yhdistyksemme lemmikkimarsuille
Marsutietoutta saa saa internetin lisäksi pet-näyttelyistä sekä esittelytapahtumista.
Lemmikki – toiminta on tarkoitettu sekä risteytysmarsuille että puhdasrotuisille
marsuille ja niiden harrastajille. Näyttelyissä järjestetään väliaikakilpailuja lemmikkiluokkien lisäksi, johon saa osallistua jokainen terve marsu karvoihin katsomatta.
Lemmikkimarsuille järjestetään toimintaa myös sosialisen median kautta.

Marsujen rekisteröinti Puhdasrotuinen marsu rekisteröidään Suomen Marsuyhdistyksen hyväksymänä sekä sen säännöillä.
Osallistuakseen näyttelyssä ulkomuotoluokkiin, tulee marsulla olla rekisteritodistuksessa (marsun sukupuu ja esivanhempien tiedot) SMY:n hyväksymä ja leimalla
varustettu juokseva numero.

Suomen Marsuyhdistys ry on halukas kuulemaan jäsentemme ideoita ja ajatuksia
näyttelyistä, väliaikakisoista, lehtijutuista ja muusta marsumaisesta toiminnasta
sekä vastaamme myös mielellämme lemmikkimarsuaiheisiin kysymyksiin. Myös
kaikenlainen materiaali, esim. piirrokset, valokuvat ja kirjoitukset Marsu Magazineen
ovat erittäin tervetulleita.
Yhteyttä voit ottaa Suomen Marsuyhdistyksen hallitukseen.

