
Suomen Manchesterinterrierit ry:n syyskokouksen pöytäkirja 

Aika: 4.11.2017 klo 14.00 

Paikka: Lounaskahvila Harjun Helmi, Saksalantie 131, 51600 Haukivuori 

Läsnä: Merituulia Asikainen, Suvi Vihavainen, Rita Liikaluoma,  

Päivi Hänninen, Sari Laitinen, Liisa Julin ja Riitta Koskinen 

1. Kokouksen avaus  

• Kokous avattiin klo 14.04  

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

laskijaa.  

• Puheenjohtajaksi valittiin Rita Liikaluoma, sihteeriksi Merituulia Asikainen. Pöytäkirjan 

tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Suvi Vihavainen ja Sari Laitinen 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, kokouskutsu oli 16.10 ilmestyneessä Manssi-

lehdessä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

• Työjärjestystä muutettiin, JTO käsitellään viimeisenä kohdassa 13.  

 

5. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle 2018  

• Yhdistyksen suunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin pienillä muutoksilla. Yhdistyksellä ei 

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

osallistumisesta poistettiin. Kevätkokous ehdotettiin järjestettävän Suvi Vihavaisen 

toimesta Vantaalla. 

 

 



6. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 2018  

 

• Nina Honkaniemen laatima tulo- ja menoarvio hyväksyttiin sellaisenaan lisäten menoihin 

40€ kulut kuulumisesta Keski-Suomen kennelpiiriin.  

7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 2018  

 

• Jäsenmaksut pysyvät samoina kuin vuonna 2017. Kasvattajamaksusta keskusteltiin. Sari 

Laitisen ehdotuksesta kasvattajamaksua muutetaan niin, ettei kasvattajan liittämistä 

pentujäsenistä saisi jatkossa alennusta. Perusteluna muutokselle pidettiin nykyisen 

käytännön seurannan yksinkertaistaminen. Kasvattajamaksu vuonna 2018 on 20€. 

Tulevaisuudessa Manssi-lehteä voi ostaa irtonumeroina. Lehteen ja verkkosivuille voi ostaa 

jatkossa mainostilaa. Yhdistyksen toimintaa voi myös tukea kannatusmaksulla.  

 

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 

 

8. Yhdistyksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle 

kaudelle 2018- 2020 sekä varajäsenten (2) vaali. 

A) Yhdistyksen puheenjohtajan valinta 

B) Hallituksen muiden jäsenten kaudelle 2018- 2020 sekä varajäsenten vaali.  

Erovuorossa Rita Liikaluoma, Päivi Hänninen, Heidi Niemelä (valittu kesken kauden 

eronneen Emilia Vento tilalle).  



Kaudelle 2018-2019 jatkaa Merituulia Asikainen, Marja Paakkinen ja Suvi Vihavainen 

 

• Puheenjohtajaksi valittiin Rita Liikaluoma 

• Hallituksen muiden jäsenten vaali; Jäseniksi valittiin Heidi Niemelä, Päivi Hänninen ja 

Reetta Karjalainen. 

• Varajäseniksi valittiin Jaana Kekkonen ja Sari Laitinen 

 

9. Hallituksen mahdollisesti esittäminen toimikuntien jäsenten vaali - erilaisten toimikuntien 

jäsenten määrä  

• Toimikuntien kokoonpanosta ei järjestetä virallisia vaaleja, toimikunnat jatkavat 

entisellään. Päätettiin, että toimikuntiin saa jatkossa kuulua vain Suomen 

Manchesterinterrierit ry:n jäsen. Toimikunnissa järjestetään kysely halukkuudesta olla 

mukana toiminnassa. 

 

10. Valitaan yhdistyksen taloudenhoitaja. 

• Nina Honkaniemi on ilmoittanut, että ei jatka enää tehtävässään. Uusi taloudenhoitaja 

valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Tehtävään halukkaita kysellään. 

 

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö  

• Toiminnantarkastajana jatkaa Jaakko Vilenius ja varalla PHT, KLT Kati Liikaluoma 

 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

• Yhdistyksen kilpailujen uudet säännöt ja pistelaskutavat  

• Vuoden Toko-koira kilpailun sääntömuutokset hyväksyttiin ehdotuksen 

mukaisesti. 

Keskusteltiin Vuoden näyttelykoira säännöistä, seuraavat muutokset hyväksyttiin; 

• Jatkossa ei huomioida ulkomaisia näyttelytuloksia tasavertaisuuden vuoksi 

• Jos koiralla on monta omistajaa, ei heidän kaikkien tarvitse olla Suomen 

Manchesterinterinterrit ry: n jäseniä. Tämä sääntö haluttiin pitää entisellään 

vähäisen jäsenmäärän takia. 

• Pisteet huomioidaan 6 näyttelystä 



• Koiran tulee olla rekisteröity Suomen Kennelliittoon 

• Hyväksyttiin Marja Paakkisen ehdotus pistelaskutavasta, mikä liitteenä. 

Vuoden näyttelyveteraani- kilpailu sääntömuutos; hyväksyttiin Marja Paakkisen ehdotus, mikä 

liitteenä. Vuoden kasvattaja- kilpailu; hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 

• Lasketaan enimmäiskoiramäärää 8:sta 5:een 

• FI MVA 5 pistettä 

• Keskusteltiin muiden lajien valionarvosta pisteytyksestä. Päädyttiin antamaan 

muiden lajien valion arvosta 10p.  

• Osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Suomen Kennelliittoon 

• Keskusteltiin terveystutkimuksista, päädyttiin ottamaan terveystulokset pois 

kilpailusta. Syynä tähän katsottiin olevan terveystarkastuksen maksullisuus.  

• Jalostustarkastus päätettiin ottaa pois 

• Palkinto on Suomen Manchesterinterrierit ry:n myöntämä kiertopalkinto. Ja 

kulkee nimellä Vuoden Kasvattaja.  

13.  

a) Suomen Manchesterinterrierit ry:n jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen. Jalostuksen 

tavoiteohjelma on luettavissa yhdistyksen netti-sivuilla, www.manssi.net, viimeistään 14 vrk 

ennen syyskokousta. 

b) Myönnetään yhdistyksen hallitukselle lupa tehdä jalostuksen tavoiteohjelmaan Suomen 

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan pyytämät mahdolliset korjaukset ilman 

jäsenkokouksen uutta hyväksyntää, mikäli nämä muutokset eivät oleellisesti vaikuta jalostuksen 

tavoiteohjelman sisältöön. 

 

•  Jalostuksen tavoiteohjelma on ollut yhdistyksen nettisivuilla luettavana keskeneräisenä, 

kommentteja ja muutosehdotuksia on saanut lähettää smt.jto@gmail.com. 

• Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin syyskokouksen toimesta lupa tehdä jalostuksen 

tavoiteohjelmaan Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan pyytämät 

mahdolliset korjaukset ilman jäsenkokouksen uutta hyväksyntää, mikäli nämä muutokset 

eivät oleellisesti vaikuta jalostuksen tavoiteohjelman sisältöön.  

 

 

 



Manssi- lehden jatko? Miten edetään? 

• Manssilehteä pyritään jatkossakin julkaisemaan, jos yhdistyksen varat siihen 

riittävät. Tällä hetkellä tehdyn budjettiarvion mukaan pelkät jäsenmaksut eivät 

kata lehdestä aiheutuvia kuluja, johtuen vähäisestä jäsenmäärästä. Keskusteltiin 

Manssikuun ja Terri- Life palstan mahdollisesta laajentamisesta.  

• Suomen Kennelliitolta voi hakea avustusta vuosikirjan julkaisuun. 

Suvi Vihavaisen kokoaman Jäsenyydet ja maksut 2018-lehden hyväksyminen 

• Lehti hyväksyttiin seuraavin muutoksin; 

 

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  25 

• MANSSI.NET, 6 kuukautta 25  45 

• MANSSI.NET, 1 vuosi  50  75 

Kokous päätettiin 16.02 

Liisa Julin (kennel Kimblewick) pyysi ylimääräisen puheenvuoron kokouksen päätyttyä ja halusi 

asiansa kirjattavan myös kokouksen pöytäkirjaan. Puheessaan Liisa Julin korosti kuinka tärkeää on 

etenkin kasvattajien perehtyä enemmän manchesterinterrierin rotumääritelmään. Toivoi myös 

viestiä vietävän ulkomuototuomareille, että hekin perehtyisivät paremmin rotumääritelmään. 

Korosti kompaktin koon tärkeyttä. 

 

 

 

 



Vuoden Näyttelykoira- kilpailun (Hilmanter´s Cup)  säännöt 

1. Vuoden Näyttelykoira kilpailuun voi osallistua koira, jonka omistaja/ ohjaaja on 

Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsen kilpailuvuonna. Mikäli koiralla on useampi 

omistaja, tulee sen, jonka luona koira asuu, olla yhdistyksen jäsen sinä vuonna kun 

koira osallistuu kilpailuun. 

2. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu ilmoittamalla 

koiran kuudesta (6) näyttelystä kulloinkin ilmoitetulle pisteiden laskijalle 31.1 

mennessä. Myöhästyneitä ilmoituksia ei oteta mukaan kilpailuun. 

3. Kilpailussa huomioidaan kunkin koiran enintään kuusi (6) näyttelytulosta 

kotimaasta. Lukuun ottamatta voittaja näyttelyitä; Euroopan Voittaja, Maailman 

Voittaja, Pohjoismaiden Voittaja, mitkä voidaan järjestää ulkomailla. 

4. Vuoden Näyttelykoira kilpailun voittaja palkitaan Vuoden Näyttelykoira- Hilmanter´s 

Cup- kiertopokaalilla. Kolme parasta koirakkoa saavat myös kunniakirjan. Palkinnot 

jaetaan ja voittajien nimet julkistetaan vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa. 

Palkittujen koirien tiedot julkaistaan yhdistyksen internet- ja Facebook- sivuilla sekä 

Manssi- lehdessä. 

5. Mikäli kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja 

seuraavasti: 

- suurempi kansainvälisten näyttelyiden lukumäärä voittaa 

- suurempi yhteenlaskettu BIS-pistemäärä voittaa, jos vielä tasan 

- suurempi RYP-pisteiden määrä voittaa, jos vielä tasan 

- suurempi ROP-pisteiden määrä voittaa. 

6. Suomen Manchestesterinterrierit ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä 

sääntöjä ja pistemääriä/pisteidenlaskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt 

julkaistaan yhdistyksen internet sivuilla. 

Vuoden näyttelykoira sekä vastakkaisen sukupuolen paras saavat kutsun Suomen Terrierijärjestön 

TOP Terrier –kutsukilpailuun, mikäli järjestetään. 

7. Pisteiden lasku: 

 

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   Ryhmänäyttely 

BIS-1 12   8 

BIS-2 10   6 

BIS-3 9   5 

BIS-4 8   4 

 

Terriereiden erikoisnäyttely: SA +5 p. 

HeW, Voittaja: SA +2 p. 

PMV, Mv, EuV:  SA +3 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuoden Näyttelyveteraani- kilpailun (Ukkosakan Cup) säännöt 

1. Vuoden Näyttelyveteraani- kilpailuun voi osallistua koira, jonka omistaja/ ohjaaja on 

Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsen kilpailuvuonna. Mikäli koiralla on useampi 

omistaja, tulee sen, jonka luona koira asuu, olla yhdistyksen jäsen sinä vuonna kun 

koira osallistuu kilpailuun. 

2. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu ilmoittamalla 

koiran kuudesta (6) näyttelystä kulloinkin ilmoitetulle pisteiden laskijalle 31.1 

mennessä. Myöhästyneitä ilmoituksia ei oteta mukaan kilpailuun. 

3. Kilpailussa huomioidaan kunkin koiran enintään kuusi (6) näyttelytulosta 

kotimaasta. Lukuun ottamatta voittaja näyttelyitä; Euroopan Voittaja, Maailman 

Voittaja, Pohjoismaiden Voittaja, mitkä voidaan järjestää ulkomailla. 

4. Vuoden Näyttelyveteraani- kilpailun voittaja palkitaan Vuoden Näyttelyveteraani- 

Ukkosakan Cup- kiertopokaalilla. Kolme parasta koirakkoa saavat myös 

kunniakirjan. Palkinnot jaetaan ja voittajien nimet julkistetaan vuosittain 

yhdistyksen kevätkokouksessa. Palkittujen koirien tiedot julkaistaan yhdistyksen 

internet- ja Facebook- sivuilla sekä Manssi- lehdessä. 

5. Mikäli kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja 

seuraavasti: 

- suurempi kansainvälisten näyttelyiden lukumäärä voittaa 

- suurempi yhteenlaskettu BIS-pistemäärä voittaa, jos vielä tasan 

- suurempi ROP-pisteiden määrä voittaa. 

6. Suomen Manchestesterinterrierit ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä 

sääntöjä ja pistemääriä/pisteidenlaskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt 

julkaistaan yhdistyksen internet sivuilla. 

Vuoden näyttelyveteraani saa kutsun Suomen Terrierijärjestön TOP Terrier –kutsukilpailuun mikäli 

järjestetään. 

7. Pisteiden lasku: 

 

ROP VSP VEK2 VEK3 VEK4 

KV 12 10 7 6 5 

NORD 11 9 6 5 4 

KR 10 8 6 5 4 

Ryh. 10 8 6 5 4 

 

 

 

 



KV/NORD/KR   Ryhmänäyttely 

BIS-1 12   8 

BIS-2 10   6 

BIS-3 9   5 

BIS-4 8   4 

 

Terriereiden erikoisnäyttely: SA +5 p. 

HeW, Voittaja: SA +2 p. 

PMV, Mv, EuV:  SA +3 p. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VUODEN TOKO KOIRA KILPAILUN (KIMBLEWICK- CUP) SÄÄNNÖT 

 

1. Vuoden Toko-koira kilpailuun voi osallistua koira, jonka omistaja / ohjaaja on Suomen 

Manchesterinterrierit  ry:n jäsen kilpailuvuonna. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee 

sen, jonka luona koira asuu, olla yhdistyksen jäsen sinä vuonna, kun koira osallistuu 

kilpailuun.   

2. Kilpailuvuosi on kalenteri vuosi. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu ilmoittamalla koiran 

toko-tulokset tietoineen (kokeen tyyppi, aika, paikka, tuomari, koiran virallinen nimi, 

sijoitus, saatu pistemäärä) kulloinkin ilmoitetulle pisteiden laskijalle 31.1. mennessä. Kopio 

kilpailukirjan tulossivuista riittää.  Myöhästyneitä ilmoituksia ei oteta mukaan kilpailuun.  

3. Kilpailussa huomioidaan kunkin koiran enintään viisi (5) parasta toko-koetta kyseiseltä 

vuodelta.  

4. Vuoden Toko-koira kilpailun voittaja palkitaan Vuoden Toko-koira- kiertopokaalilla 

(Kimblewick Cup- pokaali). Kolme parasta koirakkoa saavat myös kunniakirjan. Palkinnot 

jaetaan ja voittajien nimet julkistetaan vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa. Palkittujen 

koirien tiedot julkaistaan yhdistyksen internet ja Facebook –sivuilla sekä Manssi- lehdessä. 

5. Mikäli kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän viiden parhaan tokokokeen pisteiden 

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

kokeissa paremmat pisteet saavuttanut koirakko. Mikäli kokeissa saavutetut pisteet menevät 

myös tasan, lasketaan ko. koirien 6., 7. jne. kokeen pisteet, kunnes piste-ero syntyy.  

6. PISTEIDEN LASKU:  

 

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

pistemääriä/pisteiden laskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt julkaistaan yhdistyksen 

internetsivuilla.  

 



Vuoden kasvattaja- kilpailun säännöt 

1. Vuoden kasvattajan arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Suomen Manchesterinterrierit ry:n 

jäsen omistamallaan, Suomessa rekisteröidyllä kennelnimellä.  

2. Vuoden kasvattajan arvo jaetaan kevätkokouksen yhteydessä, kilpailuvuotta seuraavana keväänä. 

3. Kennelin omistajan tulee itse toimittaa koiriensa pisteet kulloinkin ilmoitetulle pisteiden laskijalle 

31.1 mennessä 

• 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 

• 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  

4. Suomen Manchesterinterrierit ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ja pistemääriä/ 

pisteiden laskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.  

Kasvattajaryhmäpisteet 

KP 2p 

ROP 5p 

BIS4 7p 

BIS3 8p 

BIS2 9p 

BIS1 10p 

FI MVA 5p 

 

 

 



Harrastuslajit (toko, agility, rally-toko, koiratanssi (freestyle, heelwork to music, nosework) 

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 

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Rita Liikaluoma   Merituulia Asikainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan __/__ 2017, ja todenneet sen kokouksen 

kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

___________________________ _____________________________ 

Suvi Vihavainen  Sari Laitinen  


