
Suomen Manchesterinterrierit Ry     Pöytäkirja 

Sääntömääräinen kevätkokous 

Aika: 19.3.2017 klo 13.00 

Paikka: Torpontie 5, 32740 Sastamala 

Läsnä: Hituri Päivi, Lepistö Teemu, Liikaluoma Rita, , Niemelä Heidi, Teurokoski Päivi, Vento Emilia 
ja Vihavainen Suvi 

 

1.Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Päivi Hituri avasi kokouksen klo 13.11 toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Valitaan yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Päivi Hituri ja sihteeriksi Heidi Niemelä. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Vihavainen ja Emilia Vento. Pöytäkirjan tarkastajat 
toimivat myös ääntenlaskijoina. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle Manssi-
lehdessä ja kutsu on saapunut jäsenistölle 28.2.2017. Kokouskutsu on täten sääntöjen 
mukaisesti toimitettu. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Kokouksen esityslista hyväksytään yksimielisesti sellaisenaan. 

5. Esitetään ja hyväksytään toimintakertomus 2016 
Toimintakertomus hyväksytään yksimielisesti. Toimintakertomus liitteenä. (Liite 1) 

6. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esitys 
Lausunto on esitetty ja se on hyväksytty. Lausunto löytyy pöytäkirjan liitteenä. (Liite 2) 

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

8. Muutosehdotuksia yhdistyksen sääntöihin 
8.1. Lisätään yhdistyksen sääntöihin kohtaan 11. Kevätkokous lisäkohta 9. ja kohtaan 12. 
Syyskokous lisäkohta 13.  Keskustellaan muista esille nousevista aiheista. 

8.2. Kokouskutsun julkaiseminen 
Muutos sääntöihin kohtaan 10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen: Kokouskutsu 
julkaistaan ensisijaisesti yhdistyksen verkkosivuille ja lähetetään yhdistyksen jäsenistölle 
sähköpostitse.  

8.3. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 
Lisäys sääntöihin kohtaan 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu: Yhdistys voi liittyä tarkoitusperiä 
tukeviin yhdistykseen kuten Suomen Agilityliittoon. 



8.4. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2 vuoden toimikausiksi 
Muutos hyväksytty syyskokouksessa 2015 ja viedään muutos yhdistyksen sääntöihin. 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. 

8.5. Jäsensihteerin valinta 2 vuoden toimikausiksi 
Tehdään tarkennus sääntöihin kohtaan 6. Hallitus: Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, 
rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vähintään kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. 

8.6. Rahastonhoitajan toiminimen muuttaminen taloudenhoitajaksi 
Muutetaan yhdistyksen sääntöihin rahastonhoitajan toiminimi taloudenhoitajaksi, koska 
yhdistyksellä ei ole rahastoja. 

9. Jäsenasiat vuodelle 2018 
9.1. Jäsen 
Tarkennus yhdistyksen sääntöihin kohtaan 3. Jäsenet: Uudet jäsenet vahvistaa 
hakemuksesta hallitus, vanhojen jäsenien jäsenyys pysyy voimassa jos jäsenmaksu on 
maksettu eräpäivään mennessä. Uuden jäsenen hyväksymisen esteenä voivat olla samat 
perusteet, jotka ovat myös jäsenen erottamisperusteet. 

Tarkennetaan sääntöä 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen. Lisätään sääntöön seuraavaa: 
…on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä tai sen mainetta, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja. Yhdistys huomauttaa jäsentä mahdollisista erottamisperusteista. 
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä myös, jos jäsen on erotettu 
Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:stä tai jos henkilol̈lä on on voimassaoleva 
eläinsuojelurikos tai voimassaoleva muu eläinpidollinen sanktio tai on muuten toiminut 
yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Erottamiseen vaaditaan hallituksen ehdoton 
enemmistö. Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta sen varoihin. 
 

9.2. Perhejäsen 
Tarkennus sääntöihin kohtaan 3. Jäsenet: Perhejäsen on jäsenen kanssa samassa 
taloudessa asuva yli 15 v. 

9.3. Uudet jäsenmuodot 
Ei luoda lapsijäsenyyttä, mutta lasketaan nuorisojäsenyyden ikärajaa alle 15 v. 
Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta eikä oikeutta lehteen. 

9.4.Maksut  
Yhdistyksen sääntö 5. Liittymis- ja jäsenmaksut. Muutetaan otsikoksi 5. Yhdistyksen 
maksut. Muutetaan sääntö muotoon: Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä 
muiden maksujen suuruudesta päättää syyskokous. 
Tässä yhteydessä käsitelty myös erottamisperusteita ja niitä koskevia sääntömuutoksia. 
Lisäys sääntöihin kohtaan 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen: jos henkilö eroaa tai 
erotetaan, ei jäsenelle palauteta maksettuja maksuja. 



Yhdistyksen säännön 6. Hallitus otsake muutetaan muotoon 6. Hallitus ja yhdistyksen 
toiminta. 

Lisätään määritelmä toimikunnista sääntöihin kohtaan 6. Hallitus ja yhdistyksen toiminta. 
Hallitus asettaa tarpeellisen määrän alaisuudessaan toimivia toimikuntia valmistelemaan ja 
hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikunnat ja hallitus linjaa yhdistyksen tarkoitusta ja 
määrittelee ja luo tarpeellisia käytäntöjä tavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännöt ja niiden 
muutokset on hyvä tuoda julki jäsenistölle heti kun mahdollista ja käsitellä jäsenkokouksessa. 
Tällaisia ovat mm. Yleiset käytännöt, Pentupörssisäännöstö, Jalostusasiat, Kasvattaja-asiat. 
Sääntöjen mukainen päätöksenteko tulee perustua jäsenistön päätöksiin ja se tehdään 
jäsenkokouksissa. 

Lisätään kasvattajamääritelmä sääntöihin kohtaan 6. Hallitus ja yhdistyksen toiminta: 

Yhdistys julkaisee manchesteriterrierikasvattajalistaa. Listalla olevat kasvattajat ovat 
sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia sääntöjä ja tekevät yhteistyötä yhdistyksen 
kanssa.  
Suomen Manchesterinterrierit Ry määrittelee kasvattajan seuraavin perustein ja näiden 
ehtojen täyttyessä voidaan kasvattaja hyväksyä yhdistyksen kasvattajalistalle: Kasvattaja on 
Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsen. Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut Suomen 
Kennelliiton uusi kasvattajasitoumus. Kasvattajalla on FCI:n myöntämä kennelnimi (sis. 
hyväksytyn kasvattajan peruskurssin). Suomen Kennelliitto ei ole asettanut kasvattajalle 
kurinpitorangaistuksia tai kasvattajalla ei ole voimassa muita tuomioita eläintenpitoa 
koskien. 
 

9.5. Jäsenyydet info-lehtinen 
Suvi Vihavainen on luvannut laatia jäsenlehtisen sovittujen jäsenyyksien pohjalta vuoden 
2017 syyskokoukseen mennessä. 

 
10. Yhdistyksen julkaisut 

10.1. Manssi-lehti 
Lehden julkaisun kilpailutusta jatketaan ja yritetään saada vertailukelpoisia tarjouksia. 

10.2. Terrilife- lehden manssipalsta 
Palstalle haetaan aktiivisesti yhtä tai useampaa kirjoittajaa. 

10.3. Manssikuu-tiedote: toimivuus 
Poistetaan Manssikuu-tiedotteesta tapahtumakohtaiset menovinkit ja sen sijaan 
ohjeistetaan katsomaan menovinkkejä showlinkin, kennelliiton ja koirat.comin sivuilta. 
Maaliskuun 2017 Manssikuun ulkoasua pidettiin parhaana ja jatkossa Manssikuu-tiedote 
näyttää samanlaiselta. 

10.4. Verkkosivut: päivitys 
Etsitään mahdollista opiskelijaa, joka voisi tehdä päättötyönä yhdistykselle uudet nettisivut. 
Suvi Vihavainen lupasi ottaa yhteyttä ammattioppilaitokseen asian tiimoilta. 

11. Yhdistyksen kilpailut: Pisteidenlasku ja tarkistus 

Hallitukselle saapuneet valmiit ehdotukset kilpailujen pisteidenlaskun osalta tarkastetaan ja 
otetaan käyttöön jo vuoden 2017 kilpailuihin jos ongelmia ei ilmene. Muuttuneet kaavat 
julkaistaan nettisivuilla mahdollisimman pian. Keskeneräiset ehdotukset muissa kilpailuissa 



valmistellaan syyskokoukseen ja kaavat otetaan käyttöön 1.1.2018. Näissä kilpailuissa 
jatketaan vanhalla pistelaskukaavalla v 2017. 

11.1. Agilitymanssi ja 11.2. Agilitytulokas 
Essi Krans on toimittanut yhdistyksen hallitukselle ehdotelman uudesta agilitymanssin ja -
tulokkaan pistelaskusysteemistä. Hallitus tarkastaa ehdotelman ja mikäli ehdotelma 
sellaisenaan on heti käyttöön otettavissa, hyväksyy sen uudeksi pistelaskukaavaksi ja 
käytettäväksi vuoden 2017 kilpailujen pisteidenlaskennassa.  

11.3. ja 11.4. Vuoden näyttelykoira ja -veteraani 
Marja Paakkinen on toimittanut yhdistyksen hallitukselle ehdotelman uudesta vuoden 
näyttelymanssin ja -veteraanin pistelaskusysteemistä. Hallitus tutustuu ehdotelmaan ja 
tekee siltä pohjalta ehdotuksen vuoden 2017 syyskokoukseen, jossa päätetään uusista 
pistelaskutavoista. Uusi pistelaskutapa astuu voimaan 1.1.2018. Vuoden 2017 kilpailut 
lasketaan vielä vanhan pistelaskukaavan mukaisesti. 

11.5. ja 11.6.Vuoden rally-toko- ja tokokoira  
Tarkistetaan onko tarvetta muuttaa rally-toko tai toko-kilpailujen pisteytystä. 

11.8. Ruska-aho Cupin kohtalo 
Ruska-ahon Cup poistuu käytöstä vuoden 2017 päätteeksi. Jatkossa käytössä Vuoden 
kasvattaja-titteli. Jatkossa vuoden kasvattajakisaan huomioidaan näyttelytulosten lisäksi 
tulokset myös muista koiraharrastuslajeista. Kilpailusääntöjä tarkennetaan vuoden 2017 
syyskokoukseen mennessä ja uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2018. 

11.9. Vuoden 2016 voittajat 
Vuoden Agilitymanssi 
Kilpailuun osallistui tänä vuonna neljä koirakkoa.  
Vuoden agilitymanssi on Rockstyle’s Rat-Snapper ”Tenho”, yht. 149 p. Ohjaaja: Laura 
Jaakkola. 

Muut Vuoden Agilitymanssi-kilpailuun osallistuneet ja heidän pisteet:  
2. Bonwild Rock On ”Eevi”, yht. 137 p. Ohjaaja Essi Krans 
3. Rockstyle’s Name Of The Game ”Iisa”, yht. 133 p. Ohjaaja Essi Krans 
4. Bonwild Catch Me If You Can “Haloo”, yht. 124 p. Ohjaaja Fiia-Maria Kivioja 

Vuoden Agilitytulokas 
Kilpailuun osallistui tänä vuonna yksi koirakko. Vuoden agilitytulokas on 
Rockstyle’s Rat-Snapper ”Tenho”, yht. 149 p. Ohjaaja: Laura Jaakkola 

Vuoden näyttelykoira  
Kilpailuun osallistui 6 koiraa. Vuoden 2017 näyttelykoira on Bonwild Oh My Gosh ”Titta”, 
yht. 60 p. Omistaja Marja Paakkinen ja Sari Laitinen. 
 
Muut vuoden näyttelykoirakilpailuun osallistuneet ja heidän pisteet: 
2. Rattustrap England’s Own, yht. 49 p. 
3. Ruska-Ahon Kuka Muu Muka, yht. 48 p. 
4. Dalylove Ideal Infinity, yht. 47 p. 
5. Sunwood’s Baroness, yht. 46 p. 



Vuoden näyttelyveteraani 
Kilpailuun osallistui kaksi koirakkoa. 
Vuoden näyttelyveteraani on Kimblewick Royal Ace, yht. 57 p. 
Toiseksi sijoittui Bonwild Black Pearl, yht. 28 p. 

Vuoden rally-tokokoira 
Kilpailuun osallistui kaksi koirakkoa. 
Vuoden rally-tokokoira on Bonwild Catch Me If You Can ”Haloo”, yht. 15 p. Ohjaaja Fiia-
Maria Kivioja 
Toiseksi sijoittui Bonwild Kissin’ Dynamite “Lusmu”, yht. 10 p. Ohjaaja Fiia-Maria Kivioja 

Vuoden kasvattaja 
Kasvattajakisaan osallistui kaksi kasvattajaa. 
Vuoden kasvattaja on kennel Onnen Tullen, yht. 16 p. 
Toiseksi sijoittui kennel Bonwild, yht. 8 p. 

Vuoden tokokoira 
Kilpailuun ei osallistunut yhtään manssia. 

12. Jalostusasiat 

12.1. Von Willebrandin määritelmä 
Selvittelyn alla miten testien tuloksia tulkitaan. Suomen Kennellitto on ilmoittanut, että von 
Willebrand-taudin osalta testattujen manchesterinterrierien testitulokset on mahdollista 
saada Suomen kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Merituulia Asikainen on kysellyt 
mahdollisuutta järjestää joukkotestaus johonkin yhdistyksen tapahtuman yhteyteen. On 
saatu tarkennus että geenitestillä tehty tulos ei valehtele, mutta verinäytteestä otettu tulos 
saattaa antaa vääriä tuloksia kantajuudesta tai ei-kantajuudesta. Tähän asti yhdistys on 
pitänyt kirjaa testatuista koirista, mutta jatkossa, mikäli geenitestattujen koirien tulokset 
viedään Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään, yhdistys lopettaa oman listauksen 
ylläpidon. Yhdistys suosittelee jalostukseen käytettävien koirien testaamista geenitestillä 
Von Willebrand-taudin suhteen. Aiheesta pyritään järjestämään paneelikeskustelu. 

12.2. Jalostusuroslistan päivitys 
Listaa päivitellään.  

12.3. DNA-testaus 
Selvitellään mahdollisuutta geenitestin kehittämiseen. 

12.4. Pentupörssi 
Säännöt pidetään toistaiseksi voimassa. Sääntöjä tarkennetaan jalostustoimikunnassa ja 
hallituksessa ja muutosehdotukset viedään päätettäväksi syyskokoukseen.  

12.5. Kasvattaja-määritelmä yhdistyksessä 
Määritelmä päivitetty yhdistyksen sivulle ja aihe käsitelty kokouksessa aikaisemmissa 
kohdissa. 



12.6. Muita jalostukseen ja kasvatukseen liittyviä asioita 
Luodaan uusi sivu uutta kotia etsiville mansseille, sillä näiden koirien ei tarvitse täyttää 
pentupörssin ehtoja. 

13. Vuoden tapahtumien läpikäynti 
Vuonna 2017 yhdistys on mukana järjestämässä Hankasalmen ryhmänäyttelyä. Yhdistys 
pyrkii myös järjestämään 3 match showta, yhden Pirkanmaalla, yhden pääkaupunkiseudulla 
ja yhden Itä-Suomessa. Kesällä tai alkusyksystä juhlitaan yhdistyksen 25-vuotisjuhlia. 
Ajankohta tarkentuu huhtikuun aikana. Yhdistys osallistuu myös sponsoroimalla joukkueita 
kesäkuussa RotuRacessa ja heinäkuussa Agirodussa. Myös muita mahdollisia tapahtumia 
yritetään järjestää kuten aikaisemmin mainittu paneelikeskustelu von Willebrand-taudista 
ja muista mansseja koskevista terveysasioista. 

14. Sääntömuutoksia vaativat asiat 
Käsitelty kokouksen edeltävien otsakkeiden alla. 

Valtuutettiin hallitus viemään sääntömuutokset Patentti- ja rekisterihallituksen 
käsiteltäväksi. Hallitukselle myönnettiin oikeus korjata tekstiä asiasisällön kuitenkaan 
muuttumatta, mikäli Patentti- ja rekisterihallitus näin vaatii. 

15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:57. 

 

 

----------------------------------------------------------                         -------------------------------------------------
Päivi Hituri, puheenjohtaja     Heidi Niemelä, sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastivat 

 

---------------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------- 
Emilia Vento       Suvi Vihavainen 

 

 
 


