marsuharrastajat omaan yhdistykseen, jossa jokaisella on sama yh
teinen päämäärä, marsun hyvinvointi ja hauska yhteinen harrastus!
Lisätietoja marsuharrastuksesta saat yhdistyksen kotisivuilta, sosi
aalisesta mediasta ja voit ottaa yhteyttä Suomen Marsuyhdistyksen
hallitukseen.
www.marsuyhdistys.net
smy.hallitus@gmail.com

Jokaisen marsuharrastajan oma yhdistys. Suomen Marsuyh
distys on marsun asialla.
Suomen Marsuyhdistys ry (SMY)
Yhdistys on perustettu vuonna 1989 edistämään puhdasrotuisten
marsujen kasvatusta ja marsuharrastusta Suomessa. Yhdistys
pyrkii kehittämään marsuharrastusta koko Suomessa ja toimimaan
yhdessä marsuharrastajien kanssa marsujen hyvinvoinnin ja har
rastustoiminnan edistämiseksi. Suomen Marsuyhdistys ry tekee
yhteistyötä niin muiden Pohjoismaisten marsuyhdistysten kanssa
kuin kansainvälisti eri marsuharrastajien kesken. Smy toimii yh
teistyössä marsujen hyvinvoinnin edistämiseksi eri viranomaisten
kanssa.
Smy julkaisee jäsenlehteä Marsu Magazineä 4 kertaa vuodessa.
Lisäksi yhdistyksellä on monenlaista toimintaa, kuten näyttelyitä,
koulutuksia, erilaisia tapahtumia ja kilpailuja. Yhdistys jakaa aktiivi
sesti tietoja ja taitoja marsun hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Jäse
net saavat alennuksia mm. osallistumisesta tapahtumiin ja ostaa
tuotteita tai palveluja edullisemmin tietyiltä yhteistyökumppaneilta.
Yhdistystoimintaan jokainen voi osallistua oman innostuksen ja tai
tojen mukaan. Yhdistyksen vuosikokouksissa kaikilla jäsenillä on
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Ottamalla yhteyttä hallitukseen
voi ilmoittaa halukkuutensa yhdistyksen toimintaan. Kaikki ovat
tervetulleita mukavaan harrastukseen!

Näyttelyt
Suomen Marsuyhdistys ry. järjestää vuosittain useita marsunäytte
lyitä. Rekisteröidyn marsun voi ilmoittaa niin ulkomuotoluokkaan
kuin lemmikkiluokkaan. Ulkomuotoluokassa marsua verrataan kun
kin rodun omaan rotumääritelmään eli standardiin. Lemmikkiluok
kaan voi osallistua myös rekisteröimättömällä marsulla.
Lemmikkiluokassa arvostellaan mm. marsun lemmikkimäisiä piirtei
tä ja hoidollisia asioita kuten esim. kuinka kiltisti marsu antaa katsoa
hampaat, millainen turkki ja iho sillä on ja kuinka hyvin sitä on hoi
dettu yleisesti. Lemmikkiluokassa tuomari myös opastaa mielellään
jos huomaa jotain parantamisen varaa vaikka kynsien hoidossa.
Näyttelyissä järjestetään myös hauskoja väliaikakilpailuja.

Marsujen rekisteröinti
Puhdasrotuinen marsu rekisteröidään Suomen Marsuyhdistyksen
rekisteröintisääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osallistuakseen näyt
telyssä ulkomuotoluokkiin, tulee marsulla olla rekisteritodistuksessa
(marsun sukupuu ja esivanhempien tiedot) SMY:n hyväksymä juok
seva numero. Ostettaessa marsun kasvattajalta uusi omistaja saa
mukaansa kasvattajan täyttämän rekisteritodistuksen tai sukutau
lun. Marsu voi olla valmiiksi jo rekisteröity, tai kasvattaja antaa mar
sun omilla ja sukutiedoilla täytetyn sukutaulun. Tällöin uusi omistaja
voi rekisteröidä marsun itse. Lemmikkiluokkaan marsuja ei tarvitse
rekisteröidä.

Jokainen voi halutessaan osallistua myös näyttelyiden järjestämi
seen. Näyttelyssä tarvitaan apua mm. näyttelyaamuna näyttelypai
kan kuntoon laittamiseen, sihteerejä kirjaamaan tuomareiden
kommentit tai tarvittaessa puffaan leipomisessa. Näyttelypaikan sii
voaminen on kaikkien näytteilleasettajien yhteinen asia. Pienikin
apu on tärkeää ja tervetullutta. Näyttelytoiminta on hauska ja leppoi
sa harrastus. Se antaa paljon uusia ideoita ja mahdollisuuden tutus
tua muihin marsuharrastajiin. Mikäli haluat auttaa, ota rohkeasti
yhteyttä SMY:n hallitukseen.

Koulutukset
Suomen Marsuyhdistys kouluttaa uusia lemmikki ja ulkomuotoluo
kan tuomareita sekä järjestää mm. marsun hoito ja ruokintakoulu
tuksia sekä eläinten tarkistuskoulutuksia. Marsutietoutta saa
Smyn:n kotisivujen lisäksi näyttelyistä sekä esittelytapahtumista.
Toiminta on tarkoitettu sekä risteytysmarsuille että puhdasrotuisille
marsuille ja niiden harrastajille.
Suomen Marsuyhdistys ry on halukas kuulemaan jäsentemme
ideoita ja ajatuksia näyttelyistä, väliaikakisoista, lehtijutuista ja kai
kesta toiminnasta. Vastaamme mielellämme myös kaikenlaisiin mar
suaiheisiin kysymyksiin. Kaikenlainen materiaali, esim. piirrokset,
valokuvat ja kirjoitukset jäsenlehteen Marsu Magazineen ovat erit
täin tervetulleita.
Marsuharrastus on innostavaa toimintaa niin aikuisille, nuorille kuin
lapsille. Suomen Marsuyhdistys toivottaa tervetulleiksi kaikki

