
 

Suomen Manchesterinterrierit ry:n sääntömääräinen syyskokous 

Pöytäkirja 

Aika: 26.11.2016 klo 13.17- 15.02 

Paikka: Soidintie 3, 00700 Helsinki 

Läsnä: Sari Kanerva, Nina Honkaniemi, Suvi Vihavainen, Raili Sorsa-Koskinen, Emilia 
Vento, Päivi Hituri, Rita Liikaluoma ja Tuija Kiljunen 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 
Päivi Hituri avasi kokouksen klo 13.17 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Päivi Hituri, sihteeriksi Rita 
Liikaluoma, pöytäkirjantarkastajiksi Emilia Vento ja Nina Honkaniemi, jotka toimivat 
tarvittaessa äänten laskijoina.  

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsut on postitettu 10.11.16 jäsenlehden välissä. Todetaan, että kokous 
on laillinen ja päätösvaltainen. 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin: kohdassa 8, muutetaan 
8a) puheenjohtajan vaali ja 8b) hallituksen muiden jäsenten vaali 

 
5. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle 2017 

Esitettiin toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle 2017. Vuosi 2017 on 
yhdistyksen 25- vuotisjuhlavuosi. Sovittiin, että erillisiä manssitreffejä ei järjestetä, 
vaan ne sisällytetään 25- vuotisjuhlan yhteyteen.  

STJ:n TerriLifessa pidetään palstaa. Sovittiin, että tiedustellaan innokkaita 
kirjoittajia yhdistyksen netti- ja Facebook- sivuilla. Valitaan ilmoitusten perusteella 



3 halukasta kirjoittajaa palstanpitäjäksi. Sovittiin myös, että tehdään raamit palstan 
ulkoasulle ja että TerriLifessä julkaistava teksti tulee ensin hallituksen 
oikoluettavaksi.  

 
6. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 2017 

Taloudenhoitaja Nina Honkaniemi esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2017.  

Esitetty tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin yksimielisesti. Lasku 
vuosikirjasta 2015 toivottiin kirjautuvan vielä kuluvan vuoden puolelle. 

 
7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 2017 

Yhdistyksen jäsenmaksuksi sovittiin 25€. Jäsenmaksun eräpäivä on 15.2.2017. 

2017 lähtien ainaisjäsenyys on voimassa 10 vuotta. Ainaisjäsenyyden 
jäsenmaksuksi sovittiin 220€. 

Kasvattajajäsenmaksusta sovittu jo yhdistyksen kevätkokouksessa 2016 
seuraavaa: Kasvattajan niin halutessaan voi hän normaalin jäsenmaksunsa lisäksi 
maksaa 30€/ vuosi kasvattajajäsenmaksua, jolla kasvattaja saa mainostilaa 
yhdistyksen nettisivuilla, lehdessä ja pentupörssissä. Kasvattajan liittäessä 
pennunostajiaan yhdistyksen jäseneksi saa hän hyvitystä 10€/ liitetty uusi jäsen 
seuraavan vuoden kasvattajajäsenmaksustaan. 

 
8. Yhdistyksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien 
tilalle kaudelle 2017- 2019 sekä varajäsenten vaali.  

8a) Yhdistyksen puheenjohtajan valinta  

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Päivi Hituria. Koska muita ehdokkaita ei ollut, valittiin 
Päivi Hituri yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi toimikaudelle 1.1.- 
31.12.2017. 

8b) Hallituksen muiden jäsenten vaali 

Hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudelle 1.1.2017- 31.12.2018 valittiin Merituulia 
Asikainen, Marja Paakkinen, Suvi Vihavainen. 

Varajäseniksi valittiin Heidi Niemelä ja Nina Honkaniemi. 

Hallituksessa jatkavat 31.12.2017 asti Päivi Hänninen ja Rita Liikaluoma sekä 
Emilia Vento, joka valittiin hallituksesta kesken kauden eronneen Päivi 
Teurokosken tilalle. 



 
 

 

9. Hallituksen mahdollisesti esittäminen toimikuntien jäsenten vaali 

Todettiin, että erilaisten toimikuntien jäsenten määrä elää koko ajan. Sovittiin 
kuitenkin, että toimikuntien Facebook- sivuilla tiedustellaan nykyisten jäsenien 
innokkuutta jatkaa. Ja tarpeen mukaan haetaan yhdistyksen Facebook- ja 
nettisivuilla toimikuntiin uusia jäseniä. 

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jaakko Vilenius. 

Varatoiminnantarkastajaksi valittiin PHT, KLT Kati Liikaluoma 

11. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat 

Kevätkokous sovittiin pidettäväksi 19.3.2017, paikkana Sastamala pj Päivi Hiturin 
koti. 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Lisätään näkyvyyttä mm. lisäämällä tiedottamista yhdistyksen Facebook- sivuilla ja 
nettisivuilla. Otetaan kokeiluun ns.kuukausitiedote.  

Manssi- lehden toimittamista jatketaan.  

 

 

Vakuudeksi 

 

_________________________ _________________________ 

Päivi Hituri, puheenjohtaja Rita Liikaluoma, sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan __/__ 201_, ja todenneet sen kokouksen kulkua 
vastaavaksi. 

 

________________________ _________________________ 

Emilia Vento, pöytäkirjantarkastaja Nina Honkaniemi, pöytäkirjantarkastaja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


