Suomen Marsuyhdistys ry. Pöytäkirja
Suomen Marsuyhdistyksen syyskokous
Aika: 30.10.2021 klo 15.00 - 19.45
Paikka: Akaan rautatieaseman kokoustila, Pätsiniementie 4, 37800 Akaa, mahdollisuus osallistua myös etänä
Teamsin kautta
Kokouksen osallistujat:
Jessica Sakala, valtakirjat Noora Sarenius ja Anniina Törmi
Virva Klaasio, valtakirja Piia Laetsalo-Saarela
Katja Orajärvi-Kotikangas, valtakirjat Ninni-Maria Rantala ja Kasper Rantala
Kirsi Ruotsalainen, valtakirjat Päivi Tiitinen ja Katja Karkkulainen
Laura Moilanen, valtakirja Jari Ukkola
Sanni Taimioja
Jarna Jansson
Riikka Raatikainen
Henna Rinta-Kiikka
Annukka Juntunen (poistui klo 18.47)
Sauli Kotikangas
Elisa Svento (poistui klo 18.02)
Aida Depner (paikan päällä alkaen klo 16.26)
Juulia Makiki
Ina Hynninen
Isabella Hynninen
Johanna Valkeavirta

Työjärjestys:

1. Kokouksen avaus
Suomen marsuyhdistyksen puheenjohtaja Katja Orajärvi-Kotikangas
avasi kokouksen klo 15.00
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Laura Moilanen. Sihteeriksi Virva Klaasio.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sanni Taimioja ja Jessica
Sakala.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin äänioikeutetut läsnä olevat jäsenet ja valtakirjat.
Äänioikeutettuja jäseniä paikalla 17 joista 2 paikanpäällä,
15 etäyhteydellä.
Aida Depner paikan päällä klo 16.26 alkaen.
Elisa Svento poistui kokouksesta klo 18.02
Tauko klo 18-18.09
Annukka Juntunen poistui klo 18.47

Osallistujat huomioitu äänestyksissä.

4. Hyväksytään työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen ja liitteineen.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
Ehdotettiin Katja Orajärvi-Kotikangasta ja Aida Depneriä.
Katja Orajärvi-Kotikangas valittiin puheenjohtajaksi.
(Katja Orajärvi-kotikangas 17 ääntä ja Aida
Depner 4 ääntä.)
6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi
Ehdotettiin:
Aida Depner, Kirsi Ruotsalainen, Elisa Svento, Noora Sarenius,
Jessica Sakala, Laura Moilanen, Ina Hynninen, Virva
Klaasio (Sanni Taimioja kieltäytyi)
Äänestyksen tulokset:
Jessica Sakala (20), Noora Sarenius (18), Kirsi Ruotsalainen (18),
Laura Moilanen (19)
Elisa Svento (17), Virva Klaasio (16)
Ina Hynninen (11)
Aida Depner (7)

Valituksi tulivat:
Jessica Sakala, Noora Sarenius, Kirsi Ruotsalainen
Laura Moilanen, Elisa Svento, Virva Klaasio, Noora Sarenius,
Ina Hynninen varajäsen.

7. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
Ehdotettiin toiminnantarkastajiksi:
Sanni Taimioja, Henna Rinta-Kiikka, Johanna Ravaska,
Julia Makiki (kieltäytyi)
Äänestyksen tulokset:
Henna Rinta-Kiikka (16), Johanna Ravaska (14), Sanni Taimioja (11)
Valituiksi tulivat:

Henna Rinta-Kiikka ja Johanna Ravaska.
Ehdotettiin toiminnantarkastajien varamiehiksi:
Sanni Taimioja, Julia Makiki
Valittiin yksimielisesti:
Sanni Taimioja, Julia Makiki
8. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen
hyväksyminen
Kokouksen puheenjohtaja Laura Moilanen esitteli
toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle 2022.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio yksimielisesti.
Liite 1a ja b.
9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen
Huomioiden lehden mahdolliset kustannusten korotukset ja
postimaksujen hintamuutokset, todettiin ettei jäsenmaksu kata
lehdestä aiheutuneita kustannuksia. Päätettiin yksimielisesti
korottaa hintoja.
Vuoden 2022 jäsenmaksu 28€, tammikuussa liittyessä 25€,
perhejäsen 10€, Suomen ulkopuolella eu-alueella 32€ sekä
eu-ulkopuolella 37€.

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

10.1 Näyttelysääntömuutosehdotus

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti näyttelysääntöjen
muutosehdotuksen mukaisesti. Päätös
astuu voimaan vuoden 2022 alusta.
Liite 2.

10.2 Kasvattajanimisääntöehdotus
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tietosuojalauseke pysyy
nykyisessä muodossa. Valtuutetaan hallitus muotoilemaan

sanamuodot selkeiksi. Päätös
astuu voimaan vuoden 2022 alusta.
Liite 3.
10.3 Muutos kasvattajanimisääntöihin
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös
astuu voimaan vuoden 2022 alusta.
Liite 4.

10.4 Näyttelyhakemusmaksun poisto
Päätettiin poistaa näyttelyhakemusmaksu yksimielisesti.
Päätös
astuu voimaan vuoden 2022 alusta.
Liite 5.
10.5 Ilmoittautumisauttomaattipalvelun ostaminen
Ehdotettiin Ismo Sakalan Driving Center & SEC Oy ilmoittautumisautomaatin käyttöönottoa vuodeksi 2022.
Valtuutettiin hallitus viimeistelemään sopimus.
Päätettiin asia yksimielisesti.
Liite 6.

10.6 Sertifioitu kasvattaja - tittelin poisto
Ehdotettiin vaihtoehdoiksi äänestyksessä:
1.Sertifioitu kasvattaja titteli poistetaan
2.Titteli säilyy
Äänestyksen tulokset:
1.Sertifioitu kasvattaja titteli poistetaan (8)
2.Titteli säilyy (15)
Säilytetään sertifioitu kasvattaja titteli äänestystuloksen perusteella.
Ehdotettiin vaihtoehdoiksi äänestyksessä:
1. Eläinlääkärin käynnistä todistus ja saat tittelin

2. Eläinlääkäri ei tule, riittää eläintepitoilmoitus ja ell tulosta
kieltäytyminen
3. Tyhjä
Äänestyksen tulokset:
1. Eläinlääkärin käynnistä todistus ja saat tittelin (0)
2. Eläinlääkäri ei tule, riittää eläintepitoilmoitus ja ell tulosta
kieltäytyminen (21)
3. Tyhjä (1)
Päätettiin äänestyksen tuloksen perusteella että sertifioitu kasvattaja
titteliä voi hakea kirjallisella hakemuksella toimittamalla
hallitukselle AVI:n eläintenpitoilmoituksen vahvistus.
Jos avi katsoo ettei valvontakäynnille ole perusteita, hallitukselle
tulee
toimittaa kirjallinen eläinlääkärin ilmoitus asiasta. Päätös
astuu voimaan vuoden 2022 alusta.
Hallitus valtuutettiin yksimielisesti viimeistelemään asia loppuun.
Liite 7.
10.7 Smyn tuomarioikeudet ja niiden ylläpito
Keskusteltiin tuomarioikeuksista ja niiden ylläpidosta.
Toivottiin uusia tuomareita.
Valtuutettiin yksimielisesti hallitus kehittämään ehdotusta
uusista tuomareista sekä tuomarioikeuksista ja niiden ylläpidosta.

10.8 Ruumiinavauskustannukset
Hallituksen ehdotus:
Marsujen ruumiinavauksista enää maksettaisi
korvauksia, tai vaihtoehtoisesti 75e /marsu.
Lisäehdotus 50e/marsu.
Äänestyksen tulokset:
1. Avauskorvaus pois (8)
2. 75€
(1)
3. 50€
(12)
4. Tyhjä
(0)
Päätettiin kohta 3, korvaussumma 50€/marsu. Päätös
astuu voimaan vuoden 2022 alusta.

Liite 7.
10.10 Kasvatusneuvojan toimen perustaminen
Kannatetaan toimen perustamista yksimielisesti. Hallitus miettii
jatkoa.
10.11 Nordic 2022
Hallitus järjestää Nordic kokouksen. Päätettiin yksimielisesti.
10.12 Yhdistyksen toimihenkilöt vuodeksi 2022
Valittiin:
Lehden päätoimittajiksi Laura Moilanen ja
Riikka Raatikainen
Taittajaksi Laura Moilanen
Muu lehtitiimi Hallitus, Jarna Jansson
Kotisivuvastaavat valtuutettiin vastaamaan
kaikesta kotisivujen päivityksistä Jessica Sakala, Virva Klaasio
Tiedotusvastaava valitaan hallituksesta
Rekisteröinnit Kirsi Ruotsalainen
Kasvattajanimikäsittelijä hallitus valtuutetaan valitsemaan.
Tehtävään
luodaan SMY alainen sähköposti.
Marsutietokanta Aida Depner vastaa omistamastaan ja
hallinnoimastaan tietokannasta ko. tietokanta ei ole SMY:n
omaisuutta tai hallinnoimaa.
Muotovaliot Katja Orajärvi-Kotikangas
Sponsori ja palkintokordinaattori Kirsi Ruotsalainen
Jäsensihteeri Hallitus valtuutettiin valitsemaan
Rahastonhoitaja Kirsi Ruotsalainen
Lemmikkitoimikunta Hallitus valtuutettiin valitsemaan
Somevastaavat Hallitus
Toiminnantarkastajat Henna Rinta-Kiikka ja Johanna Ravaska
Toiminnantarkastajat varalla Sanni Taimioja, Julia Makiki
Standarditoimikunta Lea Rahtu-Korpela, Elisa Svento,
Kirsi Ruotsalainen, Katja Orajärvi-Kotikangas, Aida Depner,
Hanna Haliseva
Koulutusvastaava Kirsi Ruotsalainen
Infovastaava Hallitus
Vuodenvoittajapisteet Sanni Taimioja
Valtuutettiin hallitus valitsemaan tarvittaessa lisää toimihenkilöitä

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49

_________________________
Puheenjohtaja Laura Moilanen

_____________________________
Sihteeri Virva Klaasio

Pöytäkirjantarkastajat

_________________________

______________________________

Jessica Sakala

Sanni Taimioja

Liite 1a kohtaan 8
Suomen Marsuyhdistys ry

Toimintasuunnitelma 1.1.2022 -31.12.2022
Yhdistyksen tarkoituksena 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.
Suomen Marsuyhdistys Ry
- Järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, sekä tarvittaessa muita
ylimääräisiä jäsenkokouksia
- Hallitus kokoontuu säännöllisesti
- Järjestää erilaisia koulutuksia

- Järjestää ulkomuoto- ja lemmikkinäyttelyitä, virtuaalinäyttelyitä sekä näyttelyiden
yhteydessä muuta oheistapahtumaa
- Järjestää erilaisia kilpailuja Suomen Marsuyhdistyksen sosiaalisessa mediassa
- Järjestää erilaisia koulutuksia mm. ulkomuoto- ja lemmikkituomareiden sekä
eläintarkistuskoulutusta
- Rekisteröi puhdasrotuisia marsuja
- Julkaisee Marsu Magazine lehteä
- Ylläpitää kotisivuja www.marsuyhdistys.net
- Ylläpitää sosiaalisen median instagram- tiktok ja facebook-tiliä ja mahdollisesti jatkossa
myös muita kanavia
- Järjestää marsuinfoja
- Tukee marsujen terveystutkimuksia
- Osallistuu pohjoismaiseen yhteistyöhön ja Nordic-toimikunnan toimintaan
- Tekee yhteistyötä eri viranomaisten kanssa
Globaali pandemiatilanne saattaa aiheuttaa yhdistyksen toimintaan rajoituksia.
Liite 1 b kohtaan 8.
Suomen Marsuyhdistys ry talousarvio 2022
Tulot: euroa
Jäsenmaksutuotot 1700
Rekisteröintitulot 600
Näyttelyilmotulot 7000
Muut tulot 1500
Lehden tulot 300
Korot 100
Nordic tulot 4000
yht. 15200
Menot:
Tuomarikulut 3650
Muut näyttelykulut 1000
Vuokrat 300
Palkintokulut 500
Hallintokulut 500

Lehtikulut 2000
Pankin kulut 250
Muut kulut ( mm.koulutus) 1000
Nordic kulut 6000
Yht. 15200

Liite 2 10.1 Näyttelysääntömuutosehdotus

Kohtaan "Sääntöjen noudattaminen" lisätään teksti viimeiseksi kappaleeksi:
Näyttelyluettelo sekä tulokset ovat julkisia.
- Taustalla tässä on, että tietosuojalausunnossa viitataan tulosten osalta
näyttelysääntöihin tässä asiassa. Säännöistä kohta on kuitenkin poistettu tämä
kohta edellisen uudistuksen myötä. Asia tulisi korjata. Myös luettelo on viime
aikoina julkaistu kaikkien nähtäville, joten se tulisi näkyä myös säännöissä. Kaikki
olisi hyvä olla loogisesti yhdessä paikassa.

Liite 3 kohtaan 10.2 Kasvattajanimisääntö ehdotus

Kohdassa MUUTA
Nykyinen sääntö:
Kasvattajalistassa julkaistaan aina vähintään etu- ja sukunimi. Muutoin
noudatetaan mitä tietosuojalaissa suositellaan.
Korvataan:
Kasvattajalistassa julkaistaan aina vähintään etu- ja sukunimi, tai sitten ei
julkaista mitään tietoja.
- Taustalla tässä on, että nämä säännöt ovat voimassa tietosuojalausunnon alla,
mutta siellä olevat asiat pitäisi löytyä myös säännöistä, jotta kaikki
kasvattajanimeen liittyvät säännöt löytyisivät helposti yhden sivun alta. Asia on jo
nyt aiheuttanut hämmennystä.

_______________________
Euroopan Unionin tietosuoja-asetus GDPR

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus GDPR (The General Data Protection
Regulation) on tullut voimaan 25.5.2018. Sen tarkoituksena on yhtenäistää
tietosuojakäytäntöjä sekä helpottaa omien henkilötietojen tallentamisen ja käytön
seuraamista. Suomen marsuyhdistys ry kerää vain toiminnalleen tarpeellisia
tietoja jäsenistä. Tämän lisäksi yhdistys ylläpitää kasvattaja- ja tuomarilistaa,
rekisteröintikantakirjaa sekä marsutietokantaa. Kasvattajat voivat halutessaan
ilmoittaa tietonsa salaisiksi, jolloin tietoja ei julkaista kasvattajalistalla.
Näyttelysääntöjen mukaan näyttelytulokset ovat julkisia. Myös rekisteröintitiedot
ovat julkisia ja ne julkaistaan marsutietokannassa. Kaikkia tietoja käsitellään
huolellisesti eikä niitä luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. Tietosuoja-asetuksen
nojalla jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kerätty ja miten niitä
käytetään.
_________________________
Liite 4 kohtaan 10.3

Kasvattajanimisäännöt

Voimassa 1.1.2021 alkaen

SMY:n kasvattajanimihakemus

KASVATTAJANIMISÄÄNNÖT

KASVATTAJANIMISÄÄNNÖT

YLEISTÄ

Kasvattajanimi on Suomen Marsuyhdistys ry:n (SMY) hallituksen myöntämä nimi,
joka liitetään kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjenrotujen kaikkien kasvattien
nimien yhteyteen. Kasvattajanimi voidaan ottaa takautuvasti käyttöön
kasvattajanimen haltijan hyväksyttyjen rotujen kaikilla kasvateilla. Myönnetyllä
nimellä on ikuinen suoja-aika. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei kasvattaja voi saada
samaa kasvattajanimeä, mikä on myönnetty jo jollekulle muulle. SMY ylläpitää
hyväksyttyjen ja suojattujen kasvattajanimien listaa, mikä julkaistaan SMY:n
kotisivuilla. Toisen kasvattajanimen käyttö on kielletty. Kasvattaja on henkilö, joka
omistaa naaraan tai on tehnyt sopimuksen naaraan omistajan kanssa eläimen.
Kasvattajalla voi olla samanaikaisesti vain yksi kasvattajanimi. Se voidaan myöntää
myös kahdelle henkilölle yhdessä. Tällöin heidät merkitään aina yhdessä poikueen
kasvattajiksi.

VAATIMUKSET

Hakijalla täytyy olla nuhteeton tausta eli hänellä ei saa olla
eläintenpitokieltoa, tuomioita eläinsuojelurikkeistä tai eläinsuojelurikoksista.
Suomessa asuva kasvattaja voi käyttää SMY:n sekä sen hyväksymissä
näyttelyissä ja rekisteröinneissä vain SMY:n hyväksymää kasvattajanimeä.
Muut kasvattajanimeen viittaavat nimet ovat kiellettyjä.

Kasvattajanimen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmalle
henkilölle voidaan kasvattajanimi myöntää, jos SMY:n hallitus niin päättää.
Ikäraja koskee kumpaakin henkilöä, jos nimi tulee kahden henkilön
yhteiseksi. Kasvattajakatselmointiin voi osallistua 17 vuotta täyttänyt hakija.

Hakijan täytyy olla SMY:n jäsen vähintään hakemista edeltävän koko
kalenterivuoden ja haku kalenterivuoden. Mikäli kaksi henkilöä yhdessä
anoo kasvattajanimeä, koskee edellä mainittu vaatimus jäsenyydestä heitä
kumpaakin. Jäsenmaksuja ei saa maksaa takautuvasti. Hakijan tulee ennen
kasvattajanimen anomista maksaa SMY:n tilille ns. Maksua ei palauteta,
mikäli anomus hylätään. Maksu on kasvattajanimikohtainen riippumatta
kasvattajien määrästä.

Kasvattajanimessä ei saa olla tunnistettavasti minkään maan, läänin, kunnan,
kaupungin tai kylän nimiä, taivutettuinakaan, rotumääritelmässä esiintyvän lajin,
rodun, tai värin nimiä. Nimessä ei saa myöskään olla kahta sanaa enempää;
väliviivalla yhdistetyt yhdyssanat katsotaan eri sanoiksi. Kasvattajanimen tulee olla
selvästi erottuva aiemmin myönnetyistä nimistä, eikä se saa olla vastoin hyviä
tapoja. Nimeä ei saa julkisesti käyttää ennen kasvattajanimikäsittelijän hyväksyntää
tai käsittelijä voi hylätä nimen.

KASVATTAJANIMEN ANOMINEN

Kasvattajanimi anotaan SMY:n virallisella anomuskaavakkeella, joka toimitetaan
SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa hakemuksen
saapumisesta SMY:n hallitukselle ja tarkistaa, ettei nimi ole suojattu. Hallitus
selvittää omalta osaltaan, ettei kasvattajanimen myöntämiselle ole estettä.

Jalostuseläinlistaan merkitään tiedot jalostuseläimistä. Marsuja täytyy olla
vähintään 3, ja niiden rotujen, värien tai muunnosten tulee sopia samojen
haettavien rotujen jalostukseen. Kaikkien näiden tulee olla rekisteröityjä
Suomen Marsuyhdistykseen. Jalostuseläinlistassa tulee olla naaraita ja
uroksia. Kasvattajanimeä voi anoa standardissa ja koestandardissa oleville
roduille. Anomukseen on liitettävä mukaan kopiot kaikkien niiden marsujen
sukutauluista, jotka eivät ole SMY:n rekisterissä. Kasvattajanimianomuksen
liitteeksi on tehtävä selkeä ja kattava jalostussuunnitelma, josta tulee selvitä
kasvatuksen tavoitteet ja kasvatusperiaatteet. Pääpaino on jalostuksellisissa
asioissa. Kaikista eri roduista on tehtävä oma suunnitelmansa
kasvattajanimeä anottaessa.

KASVATTAJAKATSELMOINTI

Kasvattajakatselmointi koskee uusia kasvattajanimianomuksia. Ennen
kasvattajanimen anomista kasvattajan tulee henkilökohtaisesti itse esittää
kaksi kasvattamaansa katselmoitavaa ryhmää. Yksi ryhmä koostuu
kahdesta yhteensopivaa rodusta, väristä tai kuviosta olevasta marsusta,
jotka eivät saa olla samasta poikueesta. Molempien parien tulee koostua eri
eläimistä eli marsuja on yhteensä neljä eri eläintä. Näiden neljän eläimen

tulee olla vähintään kahdesta eri poikueesta. Pitkäkarvaisten marsujen turkki
ei saa olla leikattu tai huomattavan vahingoittunut. Eläinten ei tarvitse olla
kasvattajan omistuksessa. Osallistuvien marsujen iän tulee olla vähintään
kaksi kuukautta ja niiden tulee olla näyttelykuntoisia ja rekisteröity Suomen
Marsuyhdistykseen.

ILMOITTAUTUMINEN KASVATTAJAKATSELMOINTIIN

Kasvattajakatselmoinnin voi suorittaa näyttelyssä tai tuomarin kanssa erikseen
sovitussa paikassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään viimeisenä
ilmoittautumispäivänä kunkin näyttelyn vastaanottajalle normaalin
näyttelyilmoittautumisen tapaan. Mikäli kasvattajakatselmointi järjestetään
erikseen, siitä tulee ilmoittaa vähintään kaksi viikkoa aiemmin hallitukselle ja
kasvattajanimikäsittelijälle.

Katselmointia ilmoitettaessa katselmoitavista eläimistä annetaan seuraavat tiedot:
nimi, rekisterinumero, sukupuoli, väri, rotu, vanhemmat, kasvattaja, omistaja.
Kasvattajakatselmointi on maksuton. Kasvattaja voi katselmoida vain yhden rymän
näyttelyssä tai erikseen järjestettävässä tilaisuudessa. Marsut voivat osallistua
samana päivänä pidettävään näyttelyyn normaalisti.

Kasvattajakatselmointiin osallistuvan on tulostettava katselmointikaavake SMY:n
kotisivuilta ja esitäytettävä marsujen tiedot kaavakkeeseen. Kasvattaja saa

katselmoitavasta ryhmästä laatuarvostelun: 1= Erinomainen, 2= Hyvä, 3= Välttävä,
Hylätty. Tuomari voi lisäksi muutamalla sanalla mainita ryhmän laadusta, sekä siitä
mitä ominaisuuksia niissä tulisi parantaa. Katselmoitavilla marsuilla ei saa olla
hylkääviä virheitä.

Katselmoitavat ryhmät on esitettävä kotimaiselle tuomarille. Mikäli
näyttelyssä arvostelee ulkomainen tuomari, katselmoiva tuomari ilmoitetaan
etukäteen tai arvotaan paikalla olevien kotimaisten tuomareiden kesken.
Mikäli kotimaiset tuomarit ovat estyneitä suorittamasta
kasvattajakatselmointia, voidaan poikkeustapauksessa anoa
katselmointilupaa hallitukselta ulkomaalaiselle tuomarille. Hylättyä eläintä ei
saa esittää uudelleen. Hakija täyttää kasvattajanimianomuksen ja liittää
anomukseen kaksi hyväksyttyä katselmointikaavaketta samasta väristä,
rodusta tai kuviosta.

Hakija maksaa kasvattajanimenkäsittelymaksun ja liittää kuitin anomuksen
mukaan. Anomus toimitetaan SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle..
Kasvattajanimien käsittelijä säilyttää keskeneräisen tai puutteellisen
hakemuksen kuusi kuukautta arkistossa ja poistetaan käsittelystä, mikäli
kasvattajanimen anoja ei täydennä tietoja tänä aikana.
Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa poistosta anojalle kirjallisesti. Mikäli
kasvattajanimen anoja haluaa uudelleen anoa kasvattajanimeä,
kasvattajanimikäsittelymaksu tulee maksaa uudelleen. SMY:n
kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa kasvattajanimen myöntämisestä hakijalle.
Kasvattajanimet julkaistaan SMY:n nettisivuilla ja Marsu Magazinessa.

ROTUJEN LISÄÄMINEN KASVATTAJANIMEN ALLE

Kasvattajanimellinen kasvattaja voi lisätä rotuja, värejä tai kuvioita
kasvattajalistalle kasvattajanimikäsittelijälle ilmoittamalla.

KASVATTAJANIMEN YLLÄPITO

Vuosittain vaaditaan: Kasvattajan tulee rekisteröidä kasvattajanimelleen vähintään
kaksi ko. kasvatusvuotena syntynyttä poikasta eri poikueista. Vähintään yhden
kasvattajanimellisen marsun tulee osallistua vuosittain SMY:n järjestämään tai
hyväksymään ulkomuotoluokkaan. SMY:n jäsenyys on oltava voimassa ja
jäsenmaksu tulee olla maksettuna tammikuun loppuun mennessä. Jos joku
kasvattajanimen säilyttävistä kriteereistä ei täyty, kasvattajalla on mahdollisuus
tehdä selvitys hallitukselle, miksi ei kyseinen vaatimus ole toteutunut. Kasvattaja
toimittaa selvityksen hallitukselle 30 päivän sisällä edellisen kalenterinvuoden
lopusta. Hallitus päättää kasvattajanimen jatkosta selvityksen perusteella. Mikäli
kasvattaja ei toimita hallitukselle selvitystä, kasvattajanimi poistetaan.

SMY:n hyväksymä virallinen kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen
eläinsuojelusäännöksiä ja yhdistyksen antamia ohjeita. Yhdistys ohjeistaa
kasvattajaa seuraavasti:

Marsun saa luovuttaa aikaisintaan 5 viikon ikäisenä. Jos kasvattaja lupaa
myytävälle marsulle sukutaulun, tulee se toimittaa uudelle omistajalle 3 kuukauden
sisällä marsun luovutuksesta. Kasvattaja ei saa myydä tai luovuttaa sairasta,
toipilasta tai mahdollisesti tiinettä marsua kertomatta tästä taholle, jolle marsu
luovutetaan.

Mikäli kasvattaja tuomitaan eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinsuojelurikoksesta,
häneltä poistetaan kasvattajanimi ja hänet voidaan erottaa yhdistyksestä. Mikäli
kasvattaja rikkoo kasvattajasääntöjä, voi hallitus antaa kasvattajalle huomautuksen
tai varoituksen. Jos kasvattaja saa useita huomautuksia, varoituksia tai hänen
katsotaan käyttäytyneen toistuvasti SMY:n hengen ja ohjeiden vastaisesti tai
huonontaneen SMY:n mainetta, hallitus voi evätä kasvattajanimen joko
määräajaksi tai pysyvästi tai erottaa kasvattajan yhdistyksestä.

MUUTA

Kasvattajalistassa julkaistaan aina vähintään etu- ja sukunimi. Muutoin
noudatetaan mitä tietosuojalaissa suositellaan. Kasvattajanimilistalle tulevat
muutokset tehdään SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Hän ilmoittaa
muutoksista tarvittaville toimihenkilöille ja SMY:n hallitukselle.

KASVATUKSEN KESKEYTTÄMINEN

Kasvatuksen voi halutessaan jättää tauolle. Tauko on keskeytys tavoitteellisessa
kasvatustyössä ja kasvattaja ilmoittaa sen tammikuun loppuun mennessä tai ennen
vuoden ensimmäistä rekisteröintiä, mikäli se on ennen tuota ajankohtaa. Kun
kasvattaja haluaa anoa taukoa kasvatustyöstään, hän ilmoittaa siitä SMY:n
kasvattajanimikäsittelijälle. Tällöin kasvattajanimen alle kasvattajalistalla
yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä tulee teksti TAUOLLA ja yhteystiedot
poistetaan. Taukoa voi anoa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tauko lasketaan
kokonaisina kalenterivuosina. Ilmoitus tauon jatkamisesta tai tauolta palaamisesta
tulee antaa kasvattajanimikäsittelijälle viimeistään seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä. Mikäli kasvattaja haluaa palata tauolta kesken kauden, tulee
hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti kasvattajanimikäsittelijälle. Keskeytettykin vuosi
lasketaan taukovuodeksi. Taukoa voi anoa enintään kolme (3) kertaa. Palatessaan
tauolta kasvattajanimimaksua ei tarvitse maksaa uudelleen. Jos kasvattaja ei
ilmoita seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä jatkostaan tai hän ylittää
sallitun taukojen maksimiajan 3 vuotta, kasvattajanimi poistetaan.

Kasvattaja voi hakea käyttämäänsä kasvattajanimeä uudelleen, tuolloin haku
tehdään samoin kuin uutta kasvattajanimeä hakiessa. Tauon aikana kasvattaja ei
saa käyttää kasvattajanimeään marsujen rekisteröinnissä ja tiedotuksessaan.
Mikäli kasvattaja saa taukonsa aikana SMY:ltä varoituksen, tuomitaan
eläinsuojelurikoksesta tai -rikkeestä, SMY:n hallitus voi evätä kasvattajanimen
palautuksen. Tauon aikana kasvattajan tulee olla SMY:n jäsen.

KASVATUKSEN LOPETTAMINEN

Kasvatuksen loputtua kasvattajan tulee tehdä vapaamuotoinen ilmoitus
asiasta Suomen Marsuyhdistys ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.

MAHDOLLISET MUUTOKSET

Kasvattajanimeä voi vaihtaa vain kerran, pätevistä syistä. Ilman syytä tullut
anomus hylätään. Anomus kasvattajanimen vaihtamisesta on toimitettava
kirjallisena Suomen Marsuyhdistys ry:n kasvattajanimikäsittelijälle.

Jos kasvattaja haluaa yhteisen kasvattajanimen toisen henkilön kanssa, tätä
tapausta koskevat myös em. säännöt. Uuden hakijan täytyy olla SMY:n
jäsen vähintään hakemista edeltävän koko kalenterivuoden ja haku
kalenterivuoden. Hakemukseen tulee myös liittää kasvattajanimen haltijan
kirjallinen suostumus uuden henkilön liittämisestä kasvattajanimen alle.

SERTIFIOITU KASVATTAJA

Suomen Marsuyhdistyksen (SMY) hyväksymä virallinen kasvattaja sitoutuu
noudattamaan Suomeneläinsuojelulakia ja yhdistyksen antamia ohjeita.
Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissasäätelevät 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 eläintenhyvinvoinnissa. Siksi SMY myöntää
SERTIFIOIDUN KASVATTAJAN arvonimen käytettäväksi sekä
yhdistyksenkasvattajalistalla 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

Ehdotus 1.
Kohtaan VAATIMUKSET
- Kasvattajanimeä hakiessa hakijan tulee olla käynyt eläintentarkastuskoulutus.
Takautuvasti hyväksytään kahden
( 2 ) vuoden sisään käyty eläintentarkastuskoulutus.
Ehdotus 2.
Kohtaan KASVATTAJANIMEN YLLÄPITO
- Eläintentarkastuskoulutus tulee käydä vähintään viiden (5) vuoden välein. Kaikkien
kasvattajien tulee käydä eläintentarkastus koulutus vuoteen 2025 mennessä.

-

Suomen Marsuyhdistyksen hallitus
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Esitän syyskokoukseen näyttelyhakemusten käsittelymaksun poistoa.
--> vähentää muiden yhdistysten halua tehdä smy:n pisteellis näyttelyitä.
-> vähentää pisteellisiä näyttelyitä (liian suuresta näyttelymäärästä yhdistys ei ole kärsinyt
koskaan?
--> vähentää marsuyhdistyksen näkyvyytä, jos yhdistyksen pisteellisiä näyttelyitä ei ole,
paikallisyhdistyksistä tulevat eivät ehkä koskaan saa tietää, että marsuilla on
valtakunnallinen yhdistys, jos paikallinen jyrsijäkerho järjestää ilman smy:n nimeä
--> paikallisyhdistykset jättävät helposti lajiyhdistyksen hyväksymättömät lajit pois
valikoimista kokonaan.
Tämä johtaa siihen, että marsuharrastuksen ja yhdistyksen näkyvyys vähentyy entisestään.

Tämä hakemuksen maksullisuus on yhdistykselle vain haitaksi. Mahdollinen tulo
yhdistykselle 20€ on täyttä vittuilua niitä kohtaan jotka haluavat järjestää marsuihmisille
näyttelyä omistamatta itse koko eläinlajia lainkaan.

Käsittelymaksun poistamisen lisäksi ehdotan syyskokoukseen muiden yhdistysten
palkitsemista marsunäyttelyn järjestämisestä. Näyttelyn anomisen, järjestämisen sekä
tulosten ilmoittamisen jälkeen maksetaan järjestäneelle yhdistykselle 50€ stipendi/avustus
hyvästä marsuharrastustoiminnan eteen tehdystä työstä.

-Aida
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Tässä koontia ohjelmasta.
Palvelu tuottaa karkeasti ottaen seuraavat toiminnallisuudet :
- ilmoittautuminen xx-määrään näyttelyitä sekä VLL,- että VUML luokkiin eriteteltynä lähettää ilmoittautuneille mail vahvistuksen ja ohjeet jatkosta näyttelyn suhteen - lähettää
osallistujittain linkit kuvien lataamiseksi ja kerää kantaan marsuittain ladattavat
”kuvakollaasit” /marsu
- lähettää onnistuneesta kuvakollaasin lataamisesta vahvistus mailin
- Tarvittaessa lähettää huomautus mailin maksamattomista näyttelymaksuista
- Ilmoittautumisajan päätyttyä ”sulkee palvelun” ja luo näyttelyittäin näyttelynumeron Ohjelma kokoaa näyttelyluettelon
- Tuomarit tekevät arvioinnin sähköisesti ja ohjelma tallentaa ne kantaan. Arviointeja
varten rakennettu erilaiset arviointi pohjat / näyttelytyyppi
-Ohjelmasta saadaan kerättyä näyttelytulokset julkaistavaksi haluttuun sijoitukseen Lähettää palkituille palkintoilmoituksen ja kaikille tuomarien tekemät arvioinnit
- pitää varmistusdataa (backup-palvelin) mahdollisten vikatilanteiden osalta
-mahdollisuus kirjata tuomareilla arvostelut kantaan sähköisesti ja sen jälkeen palvelusta
myös
lähettää tulokset osallistujille.
-toteutettu 3 eri kielellä

Ohessa vastattu sinisellä tekstillä kommentteihinne ja päivitetty tarkennetut kohdat
hinnoitteluun muutosten vaikutuksista / perusteet aiemmin 8.10.lähetettyyn tarjoukseen
verraten

Yhteenveto kehitysehdotuksista ilmoittautumisohjelmaan
Livenäyttelyihin toivottu:
- Ilmoittautuminen
- ilmoittautumismaksujen yhteen laskeminen
- Luettelon ja arvostelukaavakkeiden luominen tulostettavaan
muotoon - näytteilleasettajaluettelo
- tulospalvelu
- Vuoden voittaja - pisteiden laskeminen
Live näyttelyista tarjottu 8.10.21 (Vaihtoehto 2, ”live näyttelyt”), mikä olisi lähinnä
toivomaanne vaihtoehtoa. Mukana pitää olla tuomareiden suorittama arvostelu
kantaan, koska muutoin ei ohjelma pysty toteuttamaan toivottua tulospalvelua,
eikä seuraamaan / laskemaan Vuoden voittaja – pisteiden koostetta.
SMY:n tulee toimittaa exel muodossa arvostelukaavakkeet, mikäli sopimukseen
palvelusta päästään.

Jos halutaan, voidaan tarjota myös reaaliaikainen nettisaitti, mistä näkee aina näyttelyn
jälkeen sen hetkisen ”vuoden voittaja tilanteen” pisteet.

Voittajapisteiden laskennan ehtona on ns. pisteellisiksi haettujen näyttelyiden
siirtäminen sähköisiksi, koska muutoin niistä kertyneitä pisteitä ei voida todentaa ja
kerryttää vuoden voittajapisteisiin. Huom. Tarjouksessa lisänäyttelyt vain a’ 3,00 € /
näyttely + niissä 0,20 € / marsu.
Tarjouksen vaihtoehto kohtaa 2, ”live näyttelyt” tarkennetaan hinnoittelun ja rajoitteiden
osalta hallituksen pyynnöstä seuraavasti:
- vuosimaksu sisältäen 0 - 6 näyttelyä / vuosi, 18 € / kk = 180,00 € / vuosi
- pisteellisiksi haettujen lisä näyttelyiden määrä max 10 näyttelyä yhteensä 50,00 €,
ilman marsurajoitusta, kuvatuilla toiminnoilla
Hinnoittelun tarkastuksen perusteena livenäyttelyihin marsurajoitteen poistaminen, mikä
aiheuttaa lisälevytilan varaamisen kannan käyttöön.
Virtuaalinäyttely sisältää:
- ilmoittautumispalvelun,
- näyttelyluettelon muodostuksen ( ja toimittamisen SMY:lle) , meilipalvelut (4 pohjaa)
- kuvien tallennuspalvelut
- arviointipalvelun
- tulosluettelon muodostuksen ( ja toimittamisen SMY:lle)
- tulosten lähetyspalvelun
Virtuaalinäyttelyista tarjottu 8.10.21 ”Vaihtoehto 3 – virtuaalinäyttelyt” Tarjous pitää
sisällään em toivotut kohdat.
Tarjouksen vaihtoehto ”Kohtaa 3 Virtuaali näyttelyt” tarkennetaan hinnoittelun ja rajoitteiden
osalta hallituksen pyynnöstä seuraavasti:
- yhden näyttelyn perustaminen 20,00 € , saman virtuaalisen näyttelypäivän
näyttelyssä mahdollista olla useampi näyttelytyppi (VUML1, VUML 2, VLL1,
VLL2 jne)
Hinnoittelun tarkastuksen perusteena virtuaalinäyttelyiden marsurajoitteen poistaminen
ja sitä kautta mahdollinen levytilan merkittävä tarve, mikä aiheuttaa lisälevytilan
varaamisen kannan käyttöön. Lisälevytilaa joudutaan myös varaamaan mahdollisten
kuvakollaasien osioon sekä historia näyttelytietojen (vuoden voittajapisteiden)
taltiointiin vuosittain.
SMY:n tulee hyväksyä, että levytilaa virtuaalinäyttelyiden osalta tyhjennetään esim 1 kk
pidetyn virtuaalinäyttelyn jälkeen ja poistetaan näyttelyyn lähetetyt kuvat (tyhjätään
kuvaosio seuraavaa näyttelyä varten).
Virtuaalisena ei järjestetä ”pisteellisiksi haettuja paikallisia näyttelyitä” ?

Virtuaalinäyttelyyn toivottu lisäksi:

- ns. BIS - pöytä
Jessicalta saamani kuvauksen perusteella BIS-pöytä toiminto voidaan tarjota
molempiin VUML ja UML arvosteluihin sisältyen em hintoihin. Kuvausta tulee vielä
tarkentaa / määritellä toteuttamisen mahdollistamiseksi. Toteutusmalli olisi karkeasti
seuraavanlainen.
- Tuomari valitsee ensin BIS –pöydälle arvioimansa marsut esim valikosta
”ruksaten”

- Tämän jälkeen tuomari tekee valinnan ” Näytä BIS-pöytä” ja hänelle tulee
valittavaksi marsut ja heidän arvostelunsa yksitellen katsellen.
Samaa toimintoa voidaan käyttää sekä virtuaali- ja live näyttelyissä. Toiminto toimisi
samalla tavalla sijoituksen mahdollistamissa ROP, PLM, Paras koe-standardi, Paras
Ei-standardi ja Paras klipattu arvosteluissa.

- Vuoden voittaja - pisteiden laskeminen
Voidaan toteuttaa, mistä kirjattu ehdot aiemmassa ”Virtuaalinäyttely sisältää”
–kohdassa. Sisältyy hinnoitteluun siinä esitetyillä ehdoilla..
Toivottu, että olisi yksi ohjelma live- ja virtuaalinäyttelyiden ilmoittautumiseen.
Hinnoittelupaketeista ehdotettu:
- ei marsujen määrän rajoituksia
Poistettu käytöstä ja tarkennettu hinnoittelua niiltäosin
- näyttelykohtainen maksu
Eritelty 8.10.21 aiemmassa tarjouksessa, mutta nyt tehty seuraavan kohdan pyydetty
”paketti hinta”
- 6 livenäyttelyä plus 2-3 virtuaalinäyttelyä vuodessa pakettihinta –
Livenäyttelyt 230,00 € sisältäen 6 SMY näyttelyä ja 1-10 pisteellisiksi
haetut lisänäyttelyt
Virtuaalinäyttelyt: 2 – 3 virtuaalinäyttelyä 60,00 € tai 20 € / näyttely
Kaikki näyttelyt yhdessä tilattuna 300,00 €, / v, sisältäen
- SMY:n 6 kpl live näyttelyitä
- max 10 kpl SMY:ltä pisteytettäviksi haettuja live näyttelyitä

- 2 - 3 virtuaalinäyttelyä
Sopimusaika ensin vuosi, ja jatko maailman tilanteen mukaan
Sopimusajaksi sopii 1 vuosi. Vastaus tarjoukseen pyydetään antamaan 2 kk
ennen ensimmäistä näyttelyä, ohjelmiin tulevien muutosten testausten
toteuttamiseksi. Testaukseen SMY:n tulee nimetä väh 4 henkilöä
erityyppisillä marsuilla osallistuen kaikkiin testinäyttelyihin.
Sopimusvuoden aikana toimittaja ei sitoudu muuttamaan määrittelyitä, mitkä
SMY:n tulee hyväksyä sopimusta tehdessään. Esim näyttelypisteytykset,
värit, rodut jne
Palvelun tuottaja vaatii oikeuden perustaa näyttelyihin ilmoitettujen marsujen ja
niiden omistajien rekisterikannan mm vuosipisteiden kokoamiseksi ja
marsujen yksilöimiseksi. ULM marsujen rekisteröinti perustuu olemassa oleviin
SMY rekisterinumeroihin. Lemmikkimarsuille generoidaan kannassa yksilöivä
tunnistetieto, mikä toimitaan marsun näyttelyyn ilmoittaneille. Mikäli on
saatavissa koottu ULM marsujen rek tunnukset sähköisessä muodossa,
mahdollisesti se edesauttaa näyttelykannan muodostusta.

Ilmoittautumiseen tulee valittavaksi kohta, missä näyttelyyn asettaja
hyväksyy em tietojen keräämisen.

Nettilomake.fi:
ilmaisversio
-Luo lomakkeita netissä!
- Näytä ilmoittautuneet
Lomakkeella näytetään mainoksia
Rajattu 1 lomakkeeseen
Rajattu 100 ilmoittautumiseen

Pro versio
-Luo lomakkeita netissä!
-Näytä ilmoittautuneet
- Ei mainoksia
- Vie Exceliin ja tulosta PDF:nä
-Rajaton määrä lomakkeita
-Rajaton määrä ilmoittautumisia
- Liitetiedostot

3 € / kk Sisältää alv 24%
( 36€ ) Laskutetaan 12 kuukaudelta
Maksa vuosittain, ei automaattisia uusimisia!
Pro +
Luo lomakkeita netissä!
Näytä ilmoittautuneet
Ei mainoksia
Vie Exceliin ja tulosta PDF:nä
Rajaton määrä lomakkeita
Rajaton määrä ilmoittautumisia
Liitetiedostot
Ryhmäilmoittautuminen
Ilmoittautujan muokkauslinkki
SMS-ilmoituksia (150kpl/kk)
Sähköpostivahvistukset ilmoittautumisille
Tiedostolataukset
Useita aliverkkotunnuksia
Räätälöity listaussivu
15 € / kuukausi
Sisältää alv 24%
Laskutetaan 12 kuukaudelta ( 180€ )
Maksa vuosittain, ei automaattisia uusimisia!
Nettilomake.fi toimii vain suomen kielellä. Se ei tee automaattisesti valmista näyttelyluetteloa, vaan
luettelo pitäisi koota excelistä samalla tavalla yksitellen kuin tähänkin saakka.
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Koska tällä hetkellä oleva "Sertifioitu kasvattaja" titteli aiheuttaa eriarvoisuutta sekä
valvontaviranomaiset eivät sellaisenaan pysty toteuttamaan tasapuolisesti
valvontakäyntejä ehdotan seuraavaa sääntömuutosta kasvattajanimisääntöihin
sertifioidun kasvattajan osalta.

1. Ehdotan "Sertifioitu kasvattaja" tittelin poistoa.

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

2. Sertifioidun kasvattajanimen tilalle ehdotan kahden erilaisen ehdotuksen välillä
äänestämistä

- ehdotus a) jätetään kokonaan "Sertifioitu kasvattaja" alla oleva sääntö pois.

- ehdotus b) kasvattajanimisäännöt muutetaan kaikille samalaisiksi poistamalla eriarvoisuus,
jotka tittelit tuo. Kaikille samat säännöt, jossa sertifioidun kasvattajan tittelin sisältämät asiat
pääsääntöisesti olisi. Koska viranomaisten valvontakäynnit hoidetaan jopa saman
paikkakunnan sisällä niin erilailla, niin jätän tittelissä olleen pakollisen viranomaiskäynnin
pois kokonaan. Paksunsin ja alleviivasin muutetut kohdat. Muihin tästä pois jääviin sääntö
osioihin ei tulisi muutoksia.

VAATIMUKSET
●

●

●

●

Hakijalla täytyy olla nuhteeton tausta eli hänellä ei saa olla eläintenpitokieltoa,
tuomioita eläinsuojelurikkeistä tai eläinsuojelurikoksista Suomen
Marsuyhdistyksen (SMY) hyväksymä virallinen kasvattaja sitoutuu
noudattamaan Suomeneläinsuojelulakia ja yhdistyksen antamia ohjeita.
Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissa säätelevät ja
ohjaavat lisäksi eläinsuojeluasetus sekä eläinlajikohtaiset valtioneuvoston
asetukset ja maa-jametsätalousministeriön asetukset ja päätökset. Suomessa
asuva kasvattaja voi käyttää SMY:n sekä sen hyväksymissä näyttelyissä ja
rekisteröinneissä vain SMY:n hyväksymää kasvattajanimeä. Muut
kasvattajanimeen viittaavat nimet ovat kiellettyjä.
Kasvattajanimen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmalle henkilölle
voidaan kasvattajanimi myöntää, jos SMY:n hallitus niin päättää. Ikäraja koskee
kumpaakin henkilöä, jos nimi tulee kahden henkilön yhteiseksi.
Kasvattajakatselmointiin voi osallistua 17 vuotta täyttänyt hakija.
Hakijan täytyy olla SMY:n jäsen vähintään hakemista edeltävän koko
kalenterivuoden ja haku kalenterivuoden. Mikäli kaksi henkilöä yhdessä anoo
kasvattajanimeä, koskee edellä mainittu vaatimus jäsenyydestä heitä kumpaakin.
Jäsenmaksuja ei saa maksaa takautuvasti. Hakijan tulee ennen kasvattajanimen
anomista maksaa SMY:n tilille ns. Maksua ei palauteta, mikäli anomus hylätään.
Maksu on kasvattajanimikohtainen riippumatta kasvattajien määrästä.
Kasvattajanimessä ei saa olla tunnistettavasti minkään maan, läänin, kunnan,
kaupungin tai kylän nimiä, taivutettuinakaan, rotumääritelmässä esiintyvän lajin,
rodun, tai värin nimiä. Nimessä ei saa myöskään olla kahta sanaa enempää;
väliviivalla yhdistetyt yhdyssanat katsotaan eri sanoiksi. Kasvattajanimen tulee olla
selvästi erottuva aiemmin myönnetyistä nimistä, eikä se saa olla vastoin hyviä

tapoja. Nimeä ei saa julkisesti käyttää ennen kasvattajanimikäsittelijän
hyväksyntää tai käsittelijä voi hylätä nimen.
KASVATTAJANIMEN ANOMINEN
●

●

●
●
●

●

Kasvattajanimi anotaan SMY:n virallisella anomuskaavakkeella, joka toimitetaan
SMY:n kasvattajanimikäsittelijälle. Kasvattajanimikäsittelijä ilmoittaa hakemuksen
saapumisesta SMY:n hallitukselle ja tarkistaa, ettei nimi ole pohjoismaisesti
suojattu. Hallitus selvittää omalta osaltaan, ettei kasvattajanimen myöntämiselle
ole estettä.
Jalostuseläinlistaan merkitään tiedot jalostuseläimistä. Marsuja täytyy olla
vähintään 3, ja niiden rotujen, värien tai muunnosten tulee sopia samojen
haettavien rotujen jalostukseen. Kaikkien näiden tulee olla rekisteröityjä Suomen
Marsuyhdistykseen. Jalostuseläinlistassa tulee olla naaraita ja uroksia.
Kasvattajanimeä voi anoa standardissa ja koestandardissa oleville roduille.
Anomukseen on liitettävä mukaan kopiot kaikkien niiden marsujen sukutauluista,
jotka eivät ole SMY:n rekisterissä.
Kasvattajanimianomuksen liitteeksi on tehtävä selkeä ja kattava
jalostussuunnitelma, josta tulee selvitä kasvatuksen tavoitteet ja
kasvatusperiaatteet. Pääpaino on jalostuksellisissa asioissa.
Kaikista eri roduista on tehtävä oma suunnitelmansa kasvattajanimeä anottaessa.
Kasvattajanimianomuksessa täytyy olla merkintä tehdystä
eläintenpitoilmoituksesta vapaamuotoisesti.

KASVATTAJANIMEN YLLÄPITO
●
●
●

Kasvattaja sitoutuu päivittämäään eläintenpitoilmoituksessa vaadittavia
kohtia.
Kasvattajan tulee pitää yllä eläinluetteloa.
Vuosittain vaaditaan:
1. Kasvattajan tulee rekisteröidä kasvattajanimelleen vähintään kaksi ko.

kasvatusvuotena syntynyttä poikasta eri poikueista.
2. Vähintään yhden kasvattajanimellisen marsun tulee osallistua vuosittain SMY:n
järjestämään tai hyväksymään ulkomuotoluokkaan.
3. SMY:n jäsenyys on oltava voimassa ja jäsenmaksu tulee olla maksettuna
tammikuun loppuun mennessä.
●

Jos joku kasvattajanimen säilyttävistä kriteereistä ei täyty, kasvattajalla on
mahdollisuus tehdä selvitys hallitukselle, miksi ei kyseinen vaatimus ole toteutunut.
Kasvattaja toimittaa selvityksen hallitukselle 30 päivän sisällä edellisen
kalenterinvuoden lopusta. Hallitus päättää kasvattajanimen jatkosta selvityksen
perusteella. Mikäli kasvattaja ei toimita hallitukselle selvitystä, kasvattajanimi
poistetaan.

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

3. Ehdotan, että päätökset tulevat voimaan, varsinkin jos äänestetään 2b, uusille kasvattajille
2022 alusta ja kaikille 2023 alusta. Tällöin asiat saa hoidettua 2022 aikana.

Terveisin Annukka Juntunen

Liite 8 kohtaan 10.8

Kohtaan "Sääntöjen noudattaminen" lisätään teksti viimeiseksi kappaleeksi:
Näyttelyluettelo sekä tulokset ovat julkisia.
- Taustalla tässä on, että tietosuojalausunnossa viitataan tulosten osalta
näyttelysääntöihin tässä asiassa. Säännöistä kohta on kuitenkin poistettu tämä kohta
edellisen uudistuksen myötä. Asia tulisi korjata. Myös luettelo on viime aikoina julkaistu
kaikkien nähtäville, joten se tulisi näkyä myös säännöissä. Kaikki olisi hyvä olla
loogisesti yhdessä paikassa.
Annukka Juntunen

Liite 9 kohtaan 10.9
Vaihtoehto 1: Suomen Marsuyhdistys ei enää jatkossa maksa korvausta marsujen
ruumiinavauksista.
Vaihtoehto 2: Suomen Marsuyhdistys korvaa jatkossa 75 euroa marsun ruumiinavauksesta.

