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SUOMEN MANCHESTERINTERRIERIT RY:N
KEVÄTKOKOUS

PÖYTÄKIRJA
28.3.2021
LÄSNÄ: Rita Liikaluoma, Kaisa Laitinen, Sari Laitinen, Riitta
Rautio, Sanna, Mirva Aaltokoski, Tuija Kiljunen, Sari Kanerva,
Jaana Kekkonen, Heidi Niemelä

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 13.02
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rita Liikaluoma. Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaisa
Laitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Aaltokoski ja Heidi Niemelä.
Pöytäkirjantarkastajien sovittiin toimivan myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen koollekutsumisessa on noudatettu
asianmukaista kutsukäytäntöä (kutsut lähetetty 14.3.2021) ja kokouksessa on riittävä
osallistujamäärä.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitetään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2020
Kaisa Laitinen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020. Toimintakertomus hyväksyttiin.
6. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2020 ja toiminnantarkastajien lausunto
Tilikauden 2020 tilinpäätös esiteltiin. Toiminnantarkastajien myönteinen lausunto esiteltiin.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Toimikauden 2020 tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin toimikauden 2020
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat

28/3/2021
ESITYS: Hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle päätöstä etäosallistumisen sallimisesta
yhdistyksen kokouksissa myös poikkeuslain (677/2020) päättymisen jälkeen.
KESKUSTELU: Asiasta keskusteltiin. Keskustelussa nousi esiin useita kannattavia puheenvuoroja.
Erityisen myönteisiä oltiin etäosallistumisen kannattavuudesta pienelle yhdistykselle, jolla on
jäseniä hajautuneesti ympäri Suomen. Etäosallistumisen nähtiin tukevan jäsenistön etua.
PÄÄTÖS: Päätettiin etäosallistumisen sallimisesta yhdistyksen kokouksissa. Etäosallistumiseen
käytettävä tekninen apuväline tai tietoliikenneyhteyden alusta määritellään kokouskutsussa.
Koska päätösehdotus tuli esityslistan ulkopuolelta ja on yhdistyksen sääntöjen kokouksen aikaisen
muotoilun vastainen, on päätökseen sovellettavissa 32 pykälän mukainen moittimisaika. Mikäli
jäsenistöstä ei nouse kannetta, on päätös lainvoimaisen pätevä 28.6.2021 alkaen.
9. Keskustellaan muista esille nousevista asioista
- Keskusteltiin Vuoden Manssi -kilpailusta, sen pisteytyksestä ja vuoden 2020 tulosten
julkistamisen ajankohdasta.
- Jäsenistön toimesta esitetiin toivomus yhdistyksen toimintaan osallistumisen (mm. toimikunnat,
sääntömuutokset) kynnyksen madaltamisesta ja osallistumiseen kannustamisesta. Kokouksessa
kannatettiin toivomusta ja sen toteuttamisen tavoista keskusteltiin niin jäsenistön kuin hallituksen
edustajien toimesta. Hallitus myös esitteli päätöksentekoon osallistumisen olemassa olevia
mahdollisuuksia.
- Jalostustoimikunnan kokoonpanosta kuluvalle toimikaudelle keskusteltiin Sari Laitisen
aloitteesta. Hallitus kutsui kiinnostuneita jäsenistön edustajia mukaan toimikuntaan. Mirva
Aaltokoski ilmoittautui toimikuntaan. Sari Laitinen valtuutettiin kutsumaan koolle toimikunnan
Facebook-ryhmässä etäkokouksen, jossa keskustellaan tärkeistä jalostustoimintaan liittyvistä
asioista (mm. JTO:n läpikäynti ja sairausliitteen läpikäynti).
- Kaisa Laitinen tiedotti hallituksen laativan syyskokouksessakin keskusteltua sääntömuutosta
tulevalle yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäväksi.
- Heidi Niemelä päivitti tilannetta vuosikirjan julkaisemisesta ja jäsenistölle jakelusta. Vuosikirja
jaetaan myös viime vuoden jäsenille.
- Keskusteltiin syksyn näyttelykaudesta ja mahdollisuuksista järjestää näyttelyitä. Puhuttiin myös
agilityn kisamahdollisuuksista pandemiatilanteessa.
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 13.46

