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Suomen Manchesterinterrierit ry

Aika: 15.3.2015 klo 14.30- 16.00

Paikka: Torpontie 5, 32740 Sastamala

Läsnä: Päivi Hituri, Rita Liikaluoma, Emilia Vento

1. Kokouksen avaus

Suomen Manchesterinterrierit ry:n puheenjohtaja Päivi Hituri avasi kokouksen klo 14.30 
toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten 
laskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Hituri, sihteeriksi Rita Liikaluoma, he myös 
toimivat pöytäkirjan tarkastajina. Äänten laskijoita ei valittu.

3. Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on postitettu yhdistyksen 
jäsenille 24.2.2015 leimatulla kutsukirjeellä (liite 1). Lisäksi kevätkokouksesta on tiedotettu 
yhdistyksen kotisivuilla.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Esitetään ja hyväksytään toimintakertomus 2014

Sihteeri Rita Liikaluoma esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2014 (liite 2), joka 
hyväksyttiin.

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Sihteeri Rita Liikaluoma esitteli yhdistyksen tilipäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon 
(liite 3). Tilipäätös ja toiminnantarkastajien lausunto hyväksyttiin.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille.

8. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.

Pentupörssin sääntöjä on uudistettu ja uudet säännöt ovat liitteenä (liite 4).
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Ehdotettiin, että Fiia- Maria Kivioja olisi Sari Kanervan lisäksi pentupörssin ylläpitäjä, koska 
huolehtii yhdistyksen kotisivuista muutenkin. Ehdotus hyväksyttiin.

Emilia Vento luo yhdistyksen kotisivuille ”Meillekö manssi”- sivuston, jossa on koottuna  
tietoa manssista ym. manssia harkitseville.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen. 

Keskusteltiin yleisesti yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta. Päätettiin, että jatkossa 
hallitus päättää syys- ja kevätkokousten päivämäärät jo hyvissä ajoin. Jatkossa mietittävä 
kokousten esityslistojen muuttamista joiltain osin esim. kohta käsitellään kokouskutsussa 
muut mainitut asiat muutettaisiin muotoon muut esille tulevat asiat. Tämä mahdollistaisi 
kokoustilanteessa esille tulevien asioiden käsittelyn. 

Hallituksen skype- kokoustaminen+ välineet. 

Saatavilla ei ollut esitystä skype- kokoustamisen periaatteista, eikä välineiden hankinnasta. 
Tämän vuoksi asiasta ei voitu tehdä päätöstä vaan asia siirretään syyskokouksen 
käsiteltäväksi. 

Sovittiin kuitenkin, että hallituksen kokousten koolle kutsumiset tulee tapahtua vähintään 
2viikkoa ennen kokouspäivää.

Manssi-lehti + taitto-ohjelma yhdistykselle. 

Taitto-ohjelman kustannukset yhdistykselle 20€/kk, yhteensä 240€/ vuosi. Sovittiin, että 
Kaarina Ostrow hankkii tarjoukset/ kustannusarvion kannettavasta tietokoneesta sekä lehden 
taitto-ohjelmasta. Kustannusarvio esitetään yhdistyksen taloudenhoitajalle Nina 
Honkaniemelle ja hallitukselle. Hallitus tekee päätöksen tarvittavien laitteiden hankinnasta, 
mikäli yhdistyksen budjetti sen kestää ja taloudenhoitaja hankintaa puoltaa yhdistyksen 
talouden näkökulmasta. 

Lisäksi päätettiin, että jatkossa toimitetaan 3 jäsenlehteä sekä yhdistetty jäsenlehti ja 
vuosikirja. Ehdotus tuli toiminnantarkastajilta, perustuen siihen, että näin yhdistykselle ei tule 
arvonlisäveroa maksettavaksi. Viime vuonna 2014 on toimitettu vain kaksi (2) jäsenlehteä ja 
vuosikirja. Yhdistys on maksanut siksi ALV:n 2014 vuosikirjasta. 

Jäsenmaksujen eräpäivä+ seuraamukset maksamatta jättämisestä. 

Päätettiin, että jäsenmaksu laskuun lisätään lauseke: ”Tästä laskusta ei lähetetä karhua. 
Eräpäivän jälkeen maksamattomat katsotaan eronneiksi seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
Lehteä ei postiteta jäsenmaksua maksamattomille.”  Jäsenmaksun eräpäiväksi päätettiin 
alustavasti 30.4.15. Jatkossa jäsenmaksulasku pyritään liittämään syksyllä ilmestyvään 
vuoden viimeiseen Manssi- lehteen. Ensi vuoden 2016 jäsenmaksun eräpäivä tulee olla ennen 
kevätkokousta. Kevätkokouksen kokouskutsu tulee liittää vuoden ensimmäiseen Manssi- 
lehteen. Näin pyritään saamaan riittävän ajoissa tieto kokouksesta jäsenistölle.  Yritetään 
saada oikeanlainen ”rytmi” asioiden tiedottamiselle yhdistyksen julkaisussa.



1/3

Manssitreffit. 

Päätettiin, että järjestetään Manssitreffit tänä vuonna Roturace- kilpailujen yhteyteen. Heli 
Mattila organisoi tapahtumaa yhdessä tapahtumatoimikunnan kanssa. 

9. SMT ry:n  kilpailujen tulokset 

 Vuoden näyttelykoira = Hilmanter’s Cup

Vuoden näyttelykoira vuonna 2014 on Ruska-Ahon Voi Pyhä Sylvi, pisteet 116, om. ja 
kasvattaja Kristiina Tiainen.

Vuoden näyttelyveteraani = Ukkosakan Cup

Vuoden näyttelyveteraani on Hilmanter´s Hillbilly, pisteet 46. Omistaja Maarit Makkonen, 
kasvattaja Kirsi Hiltunen.

Vuoden kasvattaja (näyttely) = Ruska-Ahon Cup

Vuoden kasvattaja on kennel Ruska-Ahon, Kristiina Tiainen. Pisteet 57.

Vuoden agilitykoira = Intopalleron Cup

Vuoden agilitykoira on Rockstyle´s Unique Melody, omistaja Emmi Thure, kasvattaja Riitta 
Rautio

Vuoden tokokoira = Kimblewick Cup

Vuoden tokokoira on Rockstyle´s Unique Melody, omistaja Emmi Thure, kasvattaja Riitta 
Rautio

Koska erilaisten koiraurheilujen harrastaminen manssien kanssa on viime vuosina selkeästi 
lisääntynyt, päätettiin että lisätään kilpailuihin kiertopalkinnot Vuoden rallytoko- koira, Black 
Manter´s cup ja kasvattaja Riitta Rautio haluaa palkita kiertopalkinnolla Vuoden agility- 
tulokkaan, Rockstyle´s cup- pokaalilla. 

http://www.manssi.net/vuoden-nayttelykoira/
http://www.manssi.net/vuoden-tokokoira/
http://www.manssi.net/vuoden-agilitykoirakilpailu/
http://www.manssi.net/vuoden-kasvattaja/
http://www.manssi.net/vuoden-nayttelyveteraani/
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10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei muita asioita.

______________________________ ________________________________

Päivi Hituri Rita Liikaluoma

puheenjohtaja sihteeri


