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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Haukivuorella 4.11.2017. Ohessa syyskokouksen päätöksiä. 

Kokouksessa oli paikalla 7henkilöä; 4 hallituksen jäsentä ja 3 yhdistyksen jäsentä. 

 

1. Yhdistyksen hallitus vuonna 2018 

Hallituksessa jatkavat nykyisestä hallituksesta Merituulia Asikainen, Marja Paakkinen ja Suvi 

Vihavainen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Rita Liikaluoma kausille 2018-2019. Hallituksen 

jäseniksi kausille 2018 ja 2019 valittiin myös Päivi Hänninen, Reetta Karjalainen ja Heidi Niemelä. 

Hallituksen varajäseniksi kaudelle 2018 valittiin Jaana Kekkonen ja Sari Laitinen. 

 

2. Taloudenhoitaja 2018 

Nina Honkaniemi ei halua jatkaa tehtävässään. Kokouksessa ei ollut paikalla kiinnostuneita 

tehtävään. Päätettiin, että tiedustellaan halukkaita tehtävään. 

 

3. Toiminnantarkastajat 2018 

Tehtävässä jatkaa viime vuosien toiminnantarkastajat.  

 

4. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 

Yhdistyksen suunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin pienillä muutoksilla. Yhdistyksellä ei ole 

suoraa paikka Terrierijärjestön hallituksessa, joten kohta STJ:n hallituksen kokouksiin 

osallistumisesta poistettiin. 

Nina Honkaniemen laatima tulo- ja menoarvio hyväksyttiin sellaisenaan lisäten menoihin 40€ 

kulut kuulumisesta Keski-Suomen kennelpiiriin. 

 

5. Manssi-lehden jatko 

Manssi-lehden painatusta päätettiin jatkaa. Toivotaan, että lehden painaminen onnistuu 

jäsenmaksujen ja mainostilojen myynnillä. Aktiivisten kirjoittajien hakemista jatketaan. Pyritään 

löytämään lehdelle päätoimittaja, jos viestintätoimikunnalle ei löydy uutta vetäjää. 
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6. Jalostuksen tavoiteohjelma 

Emilia Vento ja Merituulia Asikainen ovat vetäneet uuden jalostuksen tavoiteohjelman tekoa. 

Muita tekijöitä ovat Sari Laitinen, Rita Liikaluoma ja Nina Tuomi. Valmiit osat hyväksyttiin. 

Muutamia kohtia tehtiin syyskokouksen aikana. Vielä keskeneräiset kohdat pyritään 

valmistelemaan niin, että kaikki on valmista 15.11.2017 mennessä, jotta Suvi Vihavainen voi 

yhdistyksen edustajana viedä JTO:n mukanaan Suomen Terrierijärjestön syyskokoukseen 

15.11.2017 kello 18:30.  Hallitukselle annettiin lupa muokata tarvittaessa Kennelliiton 

jalostustieteellisen toimikunnan pyynnöstä jalostuksen tavoiteohjelmaa, mikäli tavoiteohjelman 

sisältöä ei tällöin muuteta. 

 

7. Yhdistyksen kilpailut: Säännöt ja pisteet 

Vuoden agilitykoira- ja vuoden agilitytulokas-pisteet päivitettiin aiemmin jo tämän vuoden 

aikana. Nyt oli aika tarkistaa säännöt ja muiden kilpailujen pisteidenlasku. Näihin päädyimme. 

 

Säännöt – Muut kuin kasvattajakilpailu 

- Osallistua voi jokainen Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsen omistamallaan, Suomessa 

rekisteröidyllä manchesterinterrierillään. Jos koiralla on useampi omistaja, tulee sillä, kenen 

luona koira asuu, olla yhdistyksen jäsenyys. Jäsenyys on oltava voimassa kilpailuvuonna. 

- Kilpailuaika on kalenterivuosi. Tulokset julkaistaan kevätkokouksen yhteydessä, kilpailuvuotta 

seuraavana keväänä. Tällöin myös jaetaan palkinnot. Kilpailun voittajalle annetaan 

kiertopalkinto. Kolmelle parhaalle jaetaan myös kunniakirjat. Tulokset julkaistaan myös 

yhdistyksen verkko- ja Facebook sivuilla sekä Manssi-lehdessä. 

- Koiran omistajan tulee itse toimittaa koiransa pisteet kilpailuvuoden loputtua seuraavan 

tammikuun loppuun mennessä pisteiden laskijalle. 

- Suomen Manchesterinterrierit ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ja 

pistemääriä/Pisteiden laskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt julkaistaan yhdistyksen 

verkkosivuilla. 
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Vuoden näyttelykoira- ja Vuoden veteraani- pisteet 

Vuoden näyttelykoira- ja vuoden veteraani-pisteiksi valittiin Marja Paakkisen tekemä 

2.ehdotelma. 

 ROP VSP PU/PN2 PU/PN3 PU/PN4 

KV 12 10 7 6 5 

NORD 11 9 6 5 4 

KR 10 8 6 5 4 

Ryh. 10 8 6 5 4 

 

Aina:  RYP-1  12 

 RYP-2 10 

 RYP-3 9 

 RYP-4 8 

 

KV/NORD/KR   Ryh. 

BIS-1 12   8 

BIS-2 10   6 

BIS-3 9   5 

BIS-4 8   4 

 

Erkkarin: SA +5 p. 

HeW, Voittaja: SA +2 p. 

PMV, Mv, EuV:  SA +3 p. 

 

Samat pisteet veteraaneille. 
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Vuoden Kasvattaja – säännöt ja pisteet 

Vuoden kasvattaja-ehdotelma hyväksyttiin pääsääntöisesti kokonaan. Terveystarkastuksista 

tulevat pisteet päätettiin jättää kuitenkin kokonaan pois. Tässä hyväksytyt pisteet ja säännöt: 

Säännöt: 

 • vuoden kasvattajakilpailuun tulee kunkin kasvattajan ilmoittautua itse 

• kilpailuun voi osallistua vähintään kahden pentueen kasvattaja 

• tuloksiin lasketaan vain Suomessa saavutetut tulokset kilpailuvuonna 

• tulosten laskemiseen saa ilmoittaa mukaan enintään 5 koiraa ja enintään 5 tulosta 

kultakin koiralta 

• alaikäraja ilmoitettavilla koirilla on 9kk, ja koirien tulee olla (ollut) elossa 

kalenterivuoden päättyessä 

• mukaan ilmoitetuista koirista tulee kustakin ilmoittaa virallinen nimi, 

rekisterinumero ja varautua esittämään todisteet tuloksista kysyttäessä 

• kasvattajaryhmätuloksia voi ilmoittaa enintään viisi kappaletta 

•  ROP-kasvattaja saa pisteet myös KP:sta  

 

Kasvattajaryhmäpisteet 

KP 2p 

ROP 5p 

BIS4 7p 

BIS3 8p 

BIS2 9p 

BIS1 10p 

FI MVA 10p 

 

 

 

 

Harrastuslajit (toko, agility, rally-toko, 

koiratanssi (freestyle, heelwork to music) 

osallistuminen virallisen harrastuslajin 

kokeeseen ilman tulosta tai osallistuminen 

taipumus/soveltuvuuskokeeseen  1p 

tulos lajin neljänneksi ylimmästä  

luokasta    2p 

tulos lajin kolmanneksi ylimmästä  

luokasta    3p 

tulos lajin toiseksi ylimmästä luokasta 4p 

tulos lajin ylimmästä luokasta 5p 

valionarvo (virallinen laji)  10p
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Vuoden tokokoira-pisteet 

Vuoden tokokoira-pisteiden laskutavaksi hyväksyttiin Rita Liikaluoman tekemä ehdotus. 

Pisteissä huomioidaan jokaisen koiran kohdalla enintään viisi (5) parasta tulosta.  

 

  

Mikäli kaksi tai useampaa koiraa saa saman pistemäärän viiden parhaan tokokokeen pisteiden 

perusteella, lasketaan ko. koirien kokeissa saavuttamat todelliset pisteet ja tittelin voittaa 

kokeissa paremmat pisteet saanut koirakko. Mikäli kokeissa saavutetut pisteet menevät myös 

tasan, lasketaan ko. koirien 6., 7. jne. kokeen pisteet, kunnes ero syntyy. 
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8. Jäsenmaksut ja muut yhdistyksen maksut 2018 

Jäsenmaksut pysyvät samoina kuin tänäkin vuonna. Kasvattajamaksu tippuu niin, ettei 

pentujäsenistä saa jatkossa alennusta. Tulevaisuudessa Manssi-lehteä voi ostaa irtonumeroina. 

Lehteen ja verkkosivuille voi ostaa jatkossa mainostilaa. Yhdistyksen toimintaa voi myös tukea 

kannatusmaksulla. Jäsenyyksistä ja maksuista kertoo jatkossa myös Suvi Vihavaisen 

suunnittelema lehtinen, joka päivitetään sääntömuutosten (Patentti ja rekisterihallitus 

hyväksynyt 20.10.2017) ja syyskokouksessa sovittujen hintojen osalta.  

 

Jäsenyys   Hinta € 

Jäsen, 1v   25 

Jäsen, 10v   220 

Perhejäsen   10 

Nuorisojäsen  5 

Kasvattijäsen  10 

Kunniajäsen   0  

Tuomarijäsen  0 

Muut maksut 

Kasvattajamaksu  20 

Kannatusmaksu  omavalintainen 

Manssi-lehti, irtonumero  10 

 

Mainostilat   Mustavalkoinen Värillinen 

MANSSI, puoli sivua  20  25 

MANSSI, yksi sivu  30  35 

MANSSI.NET, 1 kuukausi  15  20 

MANSSI.NET, 6 kuukautta 35  45 

MANSSI.NET, 1 vuosi  60  75 
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HAU-HAKU YHDISTYKSEN TALOUDENHOITAJA 

Koska yhdistyksen syyskokouksessa ei löytynyt Ninalle jatkajaa, päätettiin hakea uutta 

taloudenhoitajaa laajemmalti. Mikäli olet kiinnostunut ottamaan vastaan tehtävän, ilmoittaudu 

yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen smt.hallitus@gmail.com. 

 

JÄSENMAKSUT 2018 

Yhdistyksen jäsenmaksut 2018 ovat syyskokouksen myötä selvillä. Maksuohjeet saatavilla 

vuoden 2018 alusta alkaen. 

Jäsenmaksut tulee olla suoritettuina 15.2.2018 mennessä. Tämän jälkeen 2017 vuoden jäsen 

katsotaan eronneeksi.  

 

 

MANSSIKALENTERI VUODELLE 2018 

Yhdistys teettää vuodelle 2018 seinäkalenterin. Halukkaat ovat voineet/voivat varata itselleen 

yhden tai useamman ”oman” kuukauden, jota varten voi lähettää kuvan omasta manssistaan. 

Tällä hetkellä vielä on vapaana seuraavat kuukaudet: tammi-, huhti- ja marraskuu. Kalenterin voi 

myös muut halukkaat tilata itselleen. Hinnat: kalenterikuukausi 25 € (sis. 1 kpl kalenteria), pelkkä 

kalenteri 15 €. Kuvat kalenteria varten lähetetään jäsensihteerille osoitteeseen 

smt.jasensihteeri@gmail.com 30.11.2017 mennessä. 

 

JOULUTERVEHDYS/MAINOS VUODEN VIIMEISEEN LEHTEEN 

Haluatko joulutervehdyksen tai mainoksen vuoden viimeiseen lehteen? Hinnat jäsenille: puoli 

sivua 25 €, koko sivu 40 €. Hinnat ei-jäsenille: puoli sivua 35 € ja koko sivu 50 €. 

 

Lähetä joulutervehdyksesi kuvan kera 7.12.2017 mennessä spostiosoitteeseen 

smt.puheenjohtaja1@gmail.com. Laita viestiisi minkä kokoisen tervehdyksen haluat sekä 

tervehdysteksti. Maksun eräpäivä on 15.12.2017. Maksu maksetaan yhdistyksen tilille FI86 

13673000101419. Viite 1042. 

 

MANSSI-LEHTI 

Vuoden viimeinen Manssi-lehti julkaistaan joulukuussa. Deadline materiaaleille on 7.12.2017. 

Vuosikirja sisältyy viimeiseen lehteen.  
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YHDISTYKSEN KILPAILUT 

Jokaisen yhdistyksen kilpailuun osallistuvien tulee itse toimittaa pisteet hallitukselle. Pisteet 

tulee lähettää 31.1.2018 mennessä. 

Pisteiden laskijat ilmoitetaan myöhemmin. 

 

HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana toiminnassa) 

 

30.11.  Manssikuun deadline 

7.12.  Manssi-lehden/vuosikirjan deadline 

7.12.  Joulutervehdysten deadline 

31.1.2018  Yhdistyksen kilpailujen pisteiden toimittamisen deadline 

15.2.2018  Jäsenmaksujen eräpäivä 

 

 

LINKKEJÄ 

Näyttelyjä 

https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx 

Kilpailuja, kokeita, kursseja, näyttelyjä, testejä 

https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx?Lang=FIN 

Harrastuksia, kilpailuja, kursseja, koulutuksia, luentoja, match show-tapahtumia, testejä 

http://www.koirat.com/tapahtumat 

Ulkomuototuomarien koulutuksia 

http://www.ulkomuototuomarit.fi/koulutukset.html 

 

PALAUTE MANSSIKUUSTA 

Lähetä mielipiteesi, niin risut kuin kehut, sekä tiedotettavia asioita osoitteeseen: 

smt.viestinta@gmail.com . Seuraavan Manssikuun deadline on 30.11.2017. 


